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Regulamento da CMVM n.º 2/2002 
Fundos de Titularização de Créditos 

O Decreto-Lei n.º 453/99, de 5 de Novembro, que estabelece o regime jurídico da 
titularização de créditos, remete para regulamentação autónoma da Comissão do 
Mercado de Valores Mobiliários a concretização de um conjunto de aspectos que 
dizem respeito à constituição e funcionamento dos fundos de titularização de 
créditos. 

A referida competência regulamentar já foi exercida relativamente à informação 
que deve constar do prospecto de emissão de unidades titularização e à definição 
do plano de contas dos fundos de titularização de créditos. 

O presente regulamento vem dar continuidade a este processo, concretizando 
algumas das matérias que, nesta fase, se revelam indispensáveis para os fundos de 
titularização de créditos iniciarem a sua actividade: as condições e limites em que 
as sociedades gestoras podem recorrer à utilização de técnicas e instrumentos de 
cobertura de risco por conta dos fundos que administrem, a periodicidade e o 
conteúdo da informação a prestar pelas sociedades gestoras à Comissão do 
Mercado de Valores Mobiliários e ao conteúdo mínimo do relatório de notação de 
risco. 

Assim, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 353.º do Código dos 
Valores Mobiliários, e para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 14.º e das 
alíneas a) e c) do artigo 37.º n.º 2 alínea a), todos do Decreto-Lei n.º 453/99, de 5 
de Novembro, o Conselho Directivo da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 
aprovou o seguinte regulamento: 

Artigo 1.º 
(Âmbito) 

O presente regulamento desenvolve o disposto no Decreto-Lei n.º 453/99, de 5 de 
Novembro, no que concerne ao funcionamento dos fundos de titularização de 
créditos, nomeadamente quanto: 

a) às condições e limites em que as sociedades gestoras podem recorrer a 
técnicas e instrumentos de cobertura de risco por conta dos fundos que 
administrem; 

b) à periodicidade e ao conteúdo da informação a prestar pela sociedade 
gestora à CMVM; e 

c) ao conteúdo mínimo do relatório de notação de risco. 

 



Artigo 2.º 
(Instrumentos financeiros derivados) 

1. Os fundos de titularização de créditos apenas podem utilizar instrumentos 
financeiros derivados com a finalidade de cobertura de risco do seu património, 
designadamente riscos de crédito, cambial e de taxa de juro, dentro dos limites e 
condições definidos nos números seguintes. 

2. Para efeitos do presente regulamento são considerados instrumentos financeiros 
derivados os que, contratados isoladamente ou incorporados noutros valores, com 
ou sem liquidação financeira, tenham como activo subjacente, real ou teórico, 
valores representativos de dívida ou direitos de crédito, bem como taxas de juro e 
divisas, nomeadamente: 

a) futuros padronizados, forwards e FRA'S; 

b) opções padronizadas, caps, floors e collars; 

c) swaps e swaptions; e 

d) warrants, warrants autónomos. 

3. A pedido da sociedade gestora, e mediante aprovação prévia da CMVM, podem 
ser utilizados outros instrumentos financeiros derivados que tenham diferentes 
características dos mencionados no número anterior. 

4. Os instrumentos financeiros derivados mencionados no número dois devem ser 
negociados: 

a) numa bolsa de valores portuguesa ou em bolsa de valores de um outro 
Estado membro da União Europeia; 

b) noutros mercados de um Estado membro da União Europeia, 
regulamentados, com funcionamento regular, reconhecidos e abertos ao 
público, desde que identificados no regulamento de gestão do fundo; e 

c) numa bolsa de valores ou noutros mercados regulamentados, com 
funcionamento regular, reconhecidos e abertos ao público, de um Estado 
que não seja membro da União Europeia, desde que a respectiva bolsa ou 
mercado tenha sido aprovada pela CMVM e conste do regulamento de gestão 
do fundo. 

5. Podem ainda ser utilizados instrumentos financeiros derivados não negociados 
nos mercados referidos no número anterior, desde que: 

a) a contraparte seja uma instituição de crédito ou uma empresa de 
investimento habilitada para o efeito e sediada na União Europeia ou num 
país terceiro, desde que, neste último caso, se encontre sujeita a regime de 
supervisão prudencial; 

b) os contratos sejam celebrados por escrito, sem prejuízo do recurso a 
contratos tipo reconhecidos internacionalmente; e 

c) não prevendo os contratos referidos na alínea anterior a possibilidade de 
resolução pela entidade gestora em termos não excessivamente onerosos 
para o fundo, existam market makers que assegurem, nomeadamente, a 
divulgação diária de ofertas firmes de compra e venda. 



6. Os contratos celebrados nos termos do número anterior não podem envolver, 
com relação a cada contraparte, mais de metade do valor líquido global do fundo. 

7. As responsabilidades extrapatrimoniais registadas na carteira do fundo são 
contabilizadas como a exposição resultante em termos do activo subjacente do 
instrumento financeiro derivado. 

Artigo 3.º 
(Relatório de Notação de Risco) 

Em complemento aos elementos referidos no n.º 4 do artigo 27.º do Decreto-Lei 
453/99, de 5 de Novembro, o relatório de notação de risco deve ainda conter a 
seguinte informação: 

a) Apreciação sobre o comportamento histórico dos créditos integrantes do 
fundo, nomeadamente no que se refere aos fluxos de rendimentos gerados e 
sua frequência, bem como uma análise da evolução do risco de 
incumprimento a eles associado; 

b) Apreciação sobre os termos e principais dificuldades de proceder a uma 
substituição dos créditos integrantes do fundo, nas situações legalmente 
previstas; 

c) Declaração relativamente ao grau de independência entre a sociedade de 
notação de risco responsável pela elaboração do relatório e a sociedade 
gestora do fundo de titularização de créditos objecto de análise; e 

d) A periodicidade de revisão da notação atribuída ao fundo, periodicidade 
esta que, desejavelmente, deverá ser inferior a um ano. 

Artigo 4.º 
(Informação à CMVM) 

As sociedades gestoras de fundos de titularização de créditos enviam mensalmente 
à CMVM, até ao sexto dia útil do mês subsequente ao mês a que a informação 
respeite, o balancete do fundo, a informação relativa à composição da carteira de 
acordo com o esquema apresentado no anexo ao presente regulamento, bem como 
informação relativa aos rendimentos distribuídos e, no caso das unidades de 
titularização se encontrarem admitidas à negociação num mercado regulamentado, 
o número de unidades de titularização transaccionadas. 

Artigo 5.º 
(Entrada em vigor) 

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 

  

Lisboa, 17 de Janeiro de 2002 - O Presidente do Conselho Directivo, Fernando 
Teixeira dos Santos - O Vice-Presidente do Conselho Directivo, Luís Lopes Laranjo 

 

• Anexo - Composição Discriminada da Carteira de Aplicações dos Fundos de 
Titularização de Créditos  

http://www.cmvm.pt/NR/rdonlyres/930475F8-2182-4BD7-833F-B0E7DA4494A5/11000/annex200202.pdf

