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CIRCULAR RELATIVA AO REGIME JURÍDICO DAS OBRIGAÇÕES COBERTAS  

 

A emissão de obrigações hipotecárias e obrigações sobre o setor público era regulada, 
desde 2006, pelo Decreto-Lei n.º 59/2006, de 20 de março (“DL 59/2006”). 

Este regime foi agora revogado pelo Decreto-Lei n.º 31/2022 de 6 de maio que, 
transpondo a Diretiva relativa à emissão de obrigações cobertas e à supervisão pública 
dessas obrigações (“Diretiva das Obrigações Cobertas”)1, aprovou o novo Regime 
Jurídico das Obrigações Cobertas (“RJOC”)2 . 

O RJOC acomoda soluções que visam incrementar a segurança e a competitividade do 
mercado nacional de obrigações cobertas, instrumento da maior relevância para o 
financiamento das instituições de crédito.  

 

Novo supervisor: CMVM (arts. 22.º, 31.º e 43.º do RJOC) 

Uma das novidades do RJOC é a transferência – do Banco de Portugal para a CMVM, 
com efeitos a partir do dia 1 de julho de 2022 – das competências para: 

• autorizar os programas de obrigações cobertas e  

• supervisionar as emissões e programas de obrigações cobertas (incluindo as 
efetuadas ao abrigo do regime anterior, o DL 59/2006 (cfr art. 7.º do Decreto-Lei 
n.º 31/2022)  

independentemente de essas emissões ou programas serem objeto de uma oferta 
ao público e se destinarem a admissão à negociação. 

Sem prejuízo da atribuição destas competências à CMVM, competirá ao Banco de 
Portugal emitir um parecer sobre matérias relativas à instituição de crédito emitente, de 
que tenha conhecimento por efeito das suas funções de supervisão prudencial, no 
contexto das autorizações de programas de emissão (art. 23.º do RJOC).  

 

Novo âmbito subjetivo (art. 4.º do RJOC) 

O universo de emitentes passa a abranger todas as instituições de crédito, e não apenas 
aquelas com valor de fundos próprios igual ou superior a €7.500.000. 

 

Alargamento dos ativos que garantem a emissão (art. 8.º do RJOC) 

As alterações mais profundas face ao regime anterior situam-se no plano do tipo de 
ativos subjacentes à emissão, dado o alargamento substancial da tipologia de ativos 
que garante a emissão ou os programas.  

Assim, para além de:  

 
1 Diretiva (UE) 2019/2162, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de novembro de 2019. 
2 O Decreto-Lei que aprova o RJOC introduz diversas alterações noutros regimes, nomeadamente 
transpondo a Diretiva (UE) n.º 2021/2261, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de dezembro de 
2021, garantindo a equivalência da utilização do documento de informação fundamental elaborado nos 
termos da legislação da União Europeia relativa a pacotes de produtos de investimento de retalho e de 
produtos de investimento com base em seguros. Para esse efeito, o diploma procede à alteração do Regime 
Geral dos Organismos de Investimento Coletivo. 

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/31-2022-183079162
http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2162/oj
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• créditos hipotecários (respeitados determinados requisitos do CRR3 e/ou do 
RJOC)4 e  

• créditos sobre a administração central, regional e local, portuguesa 

as emissões / programas de obrigações cobertas podem ser garantidos também pelos 
seguintes ativos: 

• Todos os restantes tipos de créditos que possam ser posições em risco sob a 
forma de obrigações cobertas nos termos do artigo 129.º do CRR, por exemplo: 

1. Posições em risco sobre – ou garantidas por – entidades públicas de outros 
Estados-membros da União Europeia ou de países terceiros (sujeito a 
requisitos do CRR); 

2. Posições em risco sobre instituições de crédito ou empresas de investimento 
que cumpram determinados requisitos previstos no CRR; 

3. Valores mobiliários emitidos por entidades de titularização regidas pela 
legislação de um Estado-Membro, que titularizem posições em risco sobre 
bens imóveis destinados à habitação ou fins comerciais, assumindo o 
cumprimento dos requisitos específicos impostos pelo CRR;  

4. Empréstimos à habitação totalmente garantidos por prestadores de proteção 
elegíveis nos termos do artigo 201.º do CRR, que cumpram determinados 
requisitos impostos por este último;  

5. Empréstimos garantidos por hipotecas sobre navios que cumpram requisitos 
específicos impostos pelo CRR; 

• Outros ativos de cobertura de elevada qualidade que beneficiem de uma garantia 
de primeiro grau sobre bens situados ou registados no espaço económico 
europeu não abrangidos pelo 129.º do CRR5 (desde que preenchidos 
determinados requisitos do RJOC);  

• Créditos sobre empresas públicas ou por estas garantidos não abrangidos pelo 
artigo 129.º do CRR (desde que preenchidos determinados requisitos do RJOC). 

 

Segregação dos ativos que garantem a emissão (arts 6.º, 7.º e 13.º do RJOC)  

Mantém-se, face ao diploma ora revogado, o regime de segregação dos ativos afetos à 
emissão/programa, constituindo os mesmos um património autónomo que não responde 
por dívidas da entidade emitente até ao pagamento integral dos montantes devidos pela 
emissão/programa. 

A segregação dos ativos mantém-se igualmente no caso de o emitente entrar em 
situação de resolução ou liquidação, não se verificando o vencimento antecipado dos 
créditos inerentes às obrigações cobertas (sem prejuízo de a assembleia de 
obrigacionistas poder deliberar o vencimento antecipado das obrigações em caso de 
liquidação). 

 

 
3 Regulamento (UE) n.º 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho 26 de junho de 2013. 
4 Os créditos hipotecários podem ser garantidos por hipotecas sobre imóveis para fins de habitação ou 
comerciais.  
5 Note-se que este conceito é muito próximo do conceito de crédito elegível constante do DL 59/2006. 
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Garantia dos titulares das obrigações cobertas e requisitos de cobertura e liquidez 
(art. 5.º do RJOC) 

No plano das garantias, o novo regime não introduz alterações substanciais. Assim, 
para além de continuarem a beneficiar de garantia especial sobre os ativos afetos à 
emissão/programa, os titulares das obrigações cobertas e as contrapartes dos contratos 
de derivados integrados na garantia global são também titulares de um crédito comum 
sobre o restante património da entidade emitente (duplo recurso).  

Para além das referidas garantias, as emissões e programas de obrigações cobertas 
estão sujeitos a requisitos contínuos de cobertura e de liquidez, de modo a mitigar os 
riscos de incumprimento perante os titulares das obrigações cobertas. 

O novo regime deixa de exigir um rácio de cobertura (ativos de cobertura sobre 
responsabilidades) superior a 100%, pelo que, a necessidade de sobrecolateralização, 
que, nos termos do agora revogado DL 59/2006, era aplicável a todas as obrigações 
hipotecárias (mas não às obrigações sobre o sector público) é agora substancialmente 
mais limitada, passando a aplicar-se apenas a obrigações cobertas garantidas por 
créditos sobre – ou garantidos por – empresas públicas não abrangidos pelo artigo 129.º 
do CRR. 

 

Emissões: novas estruturas (arts. 15.º e 16.º do RJOC) 

O RJOC vem prever duas novidades no que respeita à estrutura das emissões ou 
programas, passando a admitir operações nos seguintes moldes:  

• Obrigações cobertas intragrupo, em que obrigações cobertas emitidas por uma 
instituição de crédito são garantidas por obrigações cobertas emitidas por outra 
instituição de crédito pertencente ao mesmo grupo; e, 

• Financiamento conjunto, em que a instituição de crédito emitente não é o originador 
dos créditos, adquirindo-os a uma instituição de crédito terceira, com finalidade de 
os mesmos constituírem o ativo subjacente das obrigações cobertas emitidas pela 
primeira.  

 

Verificação da qualidade dos colaterais (art. 17.º do RJOC) 

O novo regime vem prever, em conformidade com a Diretiva das Obrigações Cobertas, 
a designação de uma entidade que verifica a qualidade dos ativos afetos à garantia 
global, bem como os requisitos aplicáveis às obrigações cobertas.  

Essa verificação pode ser feita (i) por um auditor distinto do responsável pela certificação 
legal de contas do emitente ou (ii) por uma unidade orgânica do emitente que, entre 
outras condições, não tenha funções no processo de decisão de crédito.  

Note-se que a intervenção de auditor ou de unidade interna do emitente não 
corresponde exatamente ao que era exigível ao auditor independente no contexto do 
DL 59/2006, cabendo-lhe agora fazer uma verificação contínua da garantia global afeta 
à emissão ou ao programa. Esta entidade deve emitir um relatório anual sobre o 
cumprimento dos requisitos aplicáveis, entre outros, aos créditos, bem como um 
relatório prévio à autorização do programa de emissão. 
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Marcas “Obrigação Coberta Europeia” e “Obrigação Coberta Europeia (Premium)” 
(art. 42.º do RJOC)  

O novo regime prevê também a utilização de marcas que certificam o cumprimento pela 
emissão ou pelo programa dos requisitos legais impostos pela legislação nacional ou 
europeia.  

Assim, as emissões que estejam em conformidade com o RJOC, poderão utilizar a 
marca Obrigação Coberta Europeia.  

Adicionalmente, as emissões que estejam em conformidade com o RJOC e sejam 
garantidas por ativos previstos no art. 129.º do CRR poderão utilizar a marca Obrigação 
Coberta Premium. 

 

Deveres de informação aos investidores (art. 30.º do RJOC) 

O RJOC prevê deveres de prestação de informação aos investidores, que incidem sobre 
as características das emissões e dos ativos de cobertura. Esses deveres são aplicáveis 
a todos os emitentes, independentemente de as obrigações cobertas estarem ou não 
admitidas à negociação.  

 

Manutenção de regimes nacionais 

Permanecem inalterados os regimes de âmbito de aplicação nacional referentes a 
matérias sobre as quais a Diretiva das Obrigações Cobertas não se pronuncia, incluindo 
no que respeita ao regime de cessão de créditos, dispensando, por exemplo, os 
intervenientes da outorga de múltiplas escrituras públicas para a cessão massificada de 
créditos hipotecários, bastando, para o efeito, documento particular com 
reconhecimento presencial das assinaturas das partes (art. 35.º e ss do RJOC). 

De igual modo, é mantida a figura do representante comum dos obrigacionistas, cujo 
regime é flexibilizado e simplificado (por exemplo, quanto à tipologia de entidades que 
podem desempenhar essas funções) e objeto de ligeiros ajustes (art. 28.º do RJOC). 

 

Entrada em vigor e regime transitório (arts. 7.º e 10.º do Decreto-Lei n.º 31/2022) 

O RJOC entra em vigor no dia 1 de julho de 2022, mantendo-se em vigor a 
regulamentação do Banco de Portugal aprovada ao abrigo do DL 59/2006, até que a 
CMVM aprove a nova regulamentação.  

Sintetiza-se de seguida o regime transitório aplicável: 
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Antes de 1 de julho Depois de 1 de julho de 2022 

Obrigações 
emitidas antes de 8 

de julho de 2022 

Incrementos de 
emissões efetuadas 
antes de 8 de julho 

de 2022 

Possibilidade de 
“conversão” dos 

programas 
existentes 

Possibilidade de 
manter programas 
sujeitos aos dois 

regimes 

O Banco de Portugal 
continua a ser a 
entidade responsável 
pela supervisão de 
emissões e 
programas de 
obrigações 
hipotecárias ou de 
obrigações sobre o 
sector público. 

A intervenção da 
CMVM continua a 
estar limitada àquelas 
emissões ou 
programas que 
estejam admitidos à 
negociação (e apenas 
nesse âmbito). 

Caso cumpram os 
requisitos 
estabelecidos no n.º 6 
do artigo 176.º do 
Regime Geral dos 
Organismos de 
Investimento Coletivo, 
não estão sujeitas à 
generalidade dos 
requisitos previstos no 
RJOC (mantendo-se 
a aplicação do DL 
59/2006), podendo 
ser designadas como 
obrigações cobertas 
até ao seu 
vencimento. 

Igual à coluna 
anterior, desde que se 
trate de um 
incremento realizado 
no prazo de 24 meses 
após 8 de julho de 
2022 e se encontrem 
preenchidos os 
requisitos do número 
4 do artigo 7.º do 
Decreto-Lei n.º 
31/2022.  

Os emitentes podem 
submeter a 
autorização da CMVM 
a “conversão” de um 
programa de 
obrigações cobertas 
adotado ao abrigo do 
DL 59/2006, 
devidamente 
ajustado, que cumpra 
os requisitos 
necessários para a 
autorização de um 
programa nos termos 
do RJOC. 

Neste caso, as 
obrigações emitidas 
ao abrigo do disposto 
no DL 59/2006 ficam 
sujeitas ao RJOC e ao 
programa ajustado, a 
partir da data da 
autorização da 
CMVM. 

A mesma instituição 
de crédito emitente 
pode manter-se como 
emitente de 
obrigações 
abrangidas pelo DL 
59/2006 e instituir um 
novo programa de 
obrigações cobertas 
ao abrigo do RJOC. 

 

Regulamentação CMVM 

A CMVM está atualmente a trabalhar num projeto de regulamento que estima poder 
entrar em vigor até ao final do ano. 

 

Contactos 

Qualquer assunto relacionado com o RJOC ou com a supervisão da CMVM deverá ser 
dirigido ao Departamento de Emitentes, através dos seguintes contactos: 
emitentes@cmvm.pt / 213 177 079. 

mailto:emitentes@cmvm.pt

