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ANEXO I 

CARTEIRA DE FUNDOS DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS (FTC) 

Especificidades relativas à composição da carteira de fundos de titularização de créditos 

O presente Anexo é preenchido nos termos do Regulamento da CMVM n.º 3/2016.  

Quanto ao nome do ficheiro: 

     

 

Conteúdo  Nomenclatura do ficheiro  

 

 

Reporte de 

informação 

sobre as 

carteiras de 

fundos de 

titularização 

de créditos 

Ficheiro de dados CFTNNNNNNFFFFSSSS0AAAAMMDD.XML  

 

 

CFT identifica a informação reportada, 'NNNNNN' corresponde ao código 

de entidade atribuído pela CMVM, 'FFFF' corresponde ao número do 

compartimento patrimonial autónomo atribuído pela CMVM, '0' o algarismo 

que corresponde a um carater fixo e 'AAAA', 'MM', 'DD' correspondem, 

respetivamente, ao ano, mês e último dia de calendário do mês a que 

respeita a informação. Caso o organismo não integre compartimentos 

patrimoniais autónomos, a  

Todos os carateres do nome do ficheiro são preenchidos. 

 
     

Quanto à estrutura e conteúdo do ficheiro de dados: 

As especificações técnicas relativas ao ficheiro "CFT" a enviar à CMVM constam do documento 

"2020_reporte_CFT_schemas.zip" ou em versões atualizadas do mesmo, disponível no sítio 

da internet da CMVM. 

Opção de reporte com conteúdo 

No conteúdo a reportar o elemento ConteudoReporte do cabeçalho deve conter a indicação 

elemento identificador de reporte nulo do corpo do ficheiro não deve ser 

preenchido, sendo preenchidos os restantes elementos do corpo do ficheiro de acordo com as 

instruções infra. 

Bloco de informação número 1: Informação sobre carteira de aplicações, com os seguintes 

campos: 

Código de rubrica (Campo 1): Campo que identifica o código de rubrica, sendo preenchido 

com o código da tabela 1 seguido dos seguintes campos. Relativamente às rubricas dos créditos 

titularizáveis, deve ser feita a separação por entidade cedente, sempre que tal se aplique. 
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Código do valor (Campo 2): Campo que identifica o código do valor, sendo preenchido com: 

 O International Standard Identification Number (ISIN), nos termos definidos na 

Norma ISO 6166, sempre que aplicável; 

 - -Outros 

 

 Nos restantes casos, a codificação é livre, devendo a mesma ser 

consistentemente utilizada no tempo e nos diferentes fundos sob gestão. 

Descrição do valor (Campo 3): Campo de preenchimento obrigatório, que identifica a 

designação do valor, independentemente da existência de código do valor. No caso do valor 

corresponder a um crédito titularizável, deve ser preenchido com a identificação da entidade 

cedente do crédito. 

Código da moeda (Campo 4): Campo que identifica o código da moeda em que o valor se 

encontra expresso, nos termos da Norma ISO 4217. 

Cotação da moeda (Campo 5): Campo que identifica a cotação da moeda em que o valor se 

encontra expresso para efeitos de avaliação. 

Quantidade do valor (Campo 6): Campo que identifica a quantidade do valor em carteira ou o 

valor nominal no caso de instrumentos de dívida que nesta forma sejam expressos. No caso de 

o valor corresponder a créditos titularizáveis, deve ser preenchido com o valor total de aquisição 

dos créditos. 

Preço do valor (Campo 7): Campo que identifica o preço unitário do valor em carteira na moeda 

em que foram adquiridos ou em percentagem do valor nominal quando se tratem de valores 

representativos de dívida. No caso dos créditos titularizáveis, deve ser preenchido com o valor 

total nominal ainda não amortizado do total dos créditos considerados. 

Juros decorridos e rendimentos de créditos (Campo 8): Campo que é preenchido com o 

montante de juros decorridos e rendimentos de créditos, em euros. 

Valor total (Campo 9): Campo que identifica o montante global do valor integrante da carteira 

incluindo juros decorridos e rendimentos de créditos, em euros. Relativamente aos créditos 

 

Campo 1 2 3 4 5 

Identificação 
Código de 

Rubrica 

Código do valor 
Descrição do 

valor 

Código 

da 

moeda 

Cotação da 

moeda 
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Domínio e 

Dimensão 

Código da 

tabela 1 

Dimensão máxima 

de 12 carateres 

alfanuméricos*  

Dimensão 

máxima de 

200 carateres 

alfa 

numéricos* 

ISO 

4217 

Dimensão 

máxima de 14 

carateres 

numéricos, com 

10 casas 

decimais 

 

 

 Campo 6 7 8 9 

Identificação 

 

Quantidade do 

valor 

 

Preço do valor 

Juros decorridos e 

rendimentos de 

créditos 

Valor total 

Domínio e 

Dimensão 

Dimensão 

máxima de 

22 carateres 

numéricos, com 

6 casas decimais 

Dimensão máxima 

de 22 carateres 

numéricos, com 10 

casas decimais 

Dimensão máxima 

de 

20 carateres 

numéricos, com 10 

casas decimais 

Dimensão 

máxima de 

20 carateres 

numéricos, com 6 

casas decimais 

\  

 

Tabela 1 - Códigos de rúbrica da carteira de aplicações 

  

Código de rubrica Designação 

 

CRÉDITOS TITULARIZÁVEIS 

 

Entidades Cedentes Nacionais 

111 Crédito Hipotecários 

112 Crédito ao Consumo 

113 

Crédito sobre o Estado ou Outras Pessoas 

Coletivas 
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114 Crédito de Fundos de Pensões 

115   Créditos Futuros 

116 Outros Créditos 

 

Entidades Cedentes Estrangeiras 

121 Crédito Hipotecários 

122 Crédito ao Consumo 

123 

Crédito sobre o Estado ou Outras Pessoas 

Coletivas 

124 Crédito de Fundos de Pensões 

125 Créditos Futuros 

126 Outros Créditos 

 

INSTRUMENTOS FINANCEIROS ADMITIDOS À 

NEGOCIAÇÃO 

 

Plataformas de negociação nacionais 

211 Títulos de dívida pública 

212 Outros fundos públicos e equiparados 

213 Obrigações diversas 

214 Ações 

215 Títulos de participação 

216 Direitos 

217 Outros 

 

Plataformas de negociação estrangeiras 
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221 Títulos de dívida pública 

222 Outros fundos públicos e equiparados 

223 Obrigações diversas 

224 Ações 

225 Títulos de participação 

226 Direitos 

227 Outros 

 

INSTRUMENTOS DE DÍVIDA DE CURTO 

PRAZO 

311 Títulos de dívida pública 

312 Papel comercial 

313 Outros 

 

PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS 

41  Unidades de titularização de créditos 

42  Unidades de participação de outros fundos 

 

LIQUIDEZ 

 
Excedentes de Liquidez 

511 Excedentes de Liquidez por Sobrecolaterização 

512 Fundo de Garantia 

 

À vista 

531 Numerário 

532 Depósitos à ordem 
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A prazo 

541 Depósitos com pré-aviso e a prazo 

542 Aplicações nos mercados monetários 

6 EMPRÉSTIMOS 

 

OUTROS VALORES A REGULARIZAR 

71 Valores activos 

72 Valores passivos 

  

Bloco de informação número 2: Informação adicional sobre a carteira, com os seguintes 

campos: 

Valor líquido global (Campo 1): Campo que identifica o valor líquido global do fundo, em euros. 

N.º Unidades de titularização (Campo 2): Campo que identifica o total de unidades de 

titularização. 

 

Campo 1 2 

Identificação Valor líquido global 
N.º Unidades de 

titularização 

Domínio e 

Dimensão 

Dimensão máxima de 

20 carateres 

numéricos, com 6 

casas decimais 

Dimensão máxima de 

20 carateres 

numéricos, com 6 

casas decimais 

 

Bloco de informação número 3: Informação sobre as unidades de titularização, com os 

seguintes campos: 

Código de tranche (Campo 1): Campo que identifica o código de tranche das unidades de 

titularização, sendo preenchido com o código da tabela 2.   

Tipo de participante (Campo 2): Campo que identifica o tipo de participante, sendo preenchido 

com um dos seguintes códigos: 
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Número de participante (Campo 3): Campo de preenchimento obrigatório que identifica o 

número de participantes, sendo preenchido com o número de cada combinação de tranche e 

tipo de participante. 

Quantidade de unidades de titularização (Campo 4): Campo que identifica a quantidade de 

unidades de titularização. 

 

Campo 1 2 3 4 

Identificação 

 

Código de tranche  

Tipo de 

participante 

Número de 

participante 

Quantidade de 

unidades de 

titularização 

Domínio e 

Dimensão 
Código da tabela 2 

 

 

NP, PR, CE 

10 carateres 

numéricos 

Dimensão 

máxima de 

20 carateres 

numéricos, 

com 6 casas 

decimais 

 

Tabela 2 - Códigos de tranches das Unidades de Titularização 

  

Código de 

tranche 
Designação 

 

Unidades de titularização de Créditos 

 

Número total 

1211 Tranche sénior 

1212 Tranche subordinada 
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1213 Tranche residual 

 

Emitidas no período 

1221 Tranche sénior 

1222 Tranche subordinada 

1223 Tranche residual 

  

Bloco de informação número 4: Informação sobre as responsabilidades extrapatrimoniais da 

carteira, com os seguintes campos: 

Código de rubrica (Campo 1): Campo que identifica o código de rubrica das responsabilidades 

extrapatrimoniais, sendo preenchido com o código da tabela 3. 

Código do valor (Campo 2): Campo que identifica o código do elemento extrapatrimonial, sendo 

preenchido com: 

 O International Standard Identification Number (ISIN), nos termos definidos na 

Norma ISO 6166, sempre que aplicável; 

 No caso dos códigos da rubrica - 

- 

campo não deve ser preenchido; e 

 Nos restantes casos, a codificação é livre, devendo a mesma ser 

consistentemente utilizada no tempo e nos diferentes fundos sob gestão. 

Descrição do valor (Campo 3): Campo de preenchimento obrigatório, que identifica a 

designação do elemento extrapatrimonial. 

Código da moeda (Campo 4): Campo que identifica o código da moeda em que o elemento 

extrapatrimonial se encontra expresso, nos termos da Norma ISO 4217. 

Cotação da moeda (Campo 5): Campo que identifica a cotação da moeda em que o elemento 

extrapatrimonial se encontra expresso para efeitos de avaliação. 

Quantidade (Campo 6): Campo que é preenchido com a quantidade do elemento 

extrapatrimonial. 

Preço do valor (Campo 7): Campo que identifica o preço unitário do elemento extrapatrimonial 

em carteira na moeda em que foi adquirido. 

Valor total (Campo 8): Campo que identifica o montante global do elemento extrapatrimonial, 

em euros. As posições vendedoras deverão ser precedidas de sinal negativo. 
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Campo 1 2 3 4 5 6 7 8 

Identificação 
Código de 

Rubrica 

Código do 

valor 
Descrição do 

valor 

Código 

da 

moeda 

Cotação 

da 

moeda 

Quantidad

e do valor 

Preço do 

valor Valor total 

Domínio e 

Dimensão 

Código da 

tabela 3 

Dimensão 

máxima de 12 

carateres 

alfanuméricos

* 

Dimensão 

máxima de 

200 carateres 

alfa 

numéricos* 

ISO 4217 

Dimensã

o 

máxima 

de 14 

caratere

s 

numérico

s, com 

10 casas 

decimais 

 

Dimensão 

máxima de 

22 

carateres 

numéricos, 

com 6 

casas 

decimais 

Dimensão 

máxima de 

22 carateres 

numéricos, 

com 10 

casas 

decimais 

Dimensão 

máxima de 

20 

carateres 

numéricos, 

com 6 

casas 

decimais 

\  

 

Tabela 3 - Códigos de rúbrica das responsabilidades extrapatrimoniais 

  

Código de 

rubrica 
Designação 

 

OPERAÇÕES CAMBIAIS 

 

Em plataformas de negociação 

811 Futuros 

812 Opções 

813 Outros 

 

Fora de plataformas de negociação 

821 Forwards 
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822 Opções 

823 Swaps 

824 Outros 

 

OPERAÇÕES SOBRE TAXAS DE JURO 

 

Em plataformas de negociação 

911 Futuros 

912 Opções 

913 Outros 

 
Fora de plataformas de negociação 

921 Forwards 

922 Opções 

923 Swaps 

924 Outros 

 

OPERAÇÕES SOBRE INSTRUMENTOS DE 

CRÉDITO 

 

Em plataformas de negociação 

1011 Futuros 

1012 Opções 

1013 Outros 

 

Fora de plataformas de negociação 

1021 Forwards 

1022 Opções 
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1023 Swaps 

1024 Outros 

 

OUTRAS OPERAÇÕES DE COBERTURA 

111 Sobrecolaterização 

112 Fundo de Garantia 

113 Linhas de Crédito 

114 Garantias Prestadas por Terceiras Entidades 
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ANEXO II 

ELEMENTOS E INFORMAÇÃO INSTRUTÓRIA RELATIVA AO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE 

SOCIEDADE GESTORA 

(Informação prevista no artigo 4.º-A) 

 

1. Para efeitos da instrução do pedido de autorização de sociedade gestora, o requerente 

submete os seguintes elementos: 

a) Contrato de sociedade e projeto de alterações a introduzir no contrato de sociedade após 

a autorização; 

b) Certidão de registo comercial ou respetivo código de acesso; 

c) Mapa discriminado de fundos próprios que evidencie que, no momento da autorização e 

nos três primeiros anos de atividade, a sociedade gestora tem, no mínimo, o capital inicial 

e os fundos próprios legalmente previstos. 

2. O programa de atividades inclui os seguintes elementos: 

a) Informação financeira previsional relativa aos três primeiros anos de atividade, agregada 

e discriminada;  

b) Pressupostos da informação financeira previsional, bem como a explicação detalhada 

dos dados e números apresentados. 

3. Relativamente à estrutura organizacional, manual de governação e organização interna inclui 

os seguintes elementos: 

a) Organograma e respetiva descrição organizacional, em particular os sistemas de 

governação e de controlo interno, os procedimentos de tomada de decisão, os níveis 

hierárquicos, as linhas de responsabilidade e os canais de relato e de comunicação 

interna e externa; 

b) Funções de cada departamento, serviço ou área funcional e o respetivo número de 

recursos humanos medidos pela disponibilidade. 

4. A informação sobre meios humanos, técnicos e materiais inclui os seguintes elementos: 

a) Nome completo das pessoas que compõem a direção efetiva;  

b) Nome completo dos titulares dos órgãos sociais e informação sobre a distribuição de 

pelouros, a exclusividade, a disponibilidade e a discriminação entre membros executivos 

e não executivos e entre residentes e não residentes em Portugal; 

c) Nome completo das pessoas responsáveis por funções-chave e informação, para cada 

uma delas, sobre a exclusividade, a disponibilidade e que permita demonstrar a sua 

experiência, qualificação e competência para o desempenho da função; 
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d) Identificação das aplicações informáticas utilizadas no exercício de cada uma das 

atividades para que se pretende obter autorização, bem como dos procedimentos de 

segurança da informação. 

5. As políticas e procedimentos internos incluem os seguintes elementos: 

a) Sistemas, políticas e procedimentos adotados para cumprir os requisitos de verificação 

do cumprimento (compliance), gestão de riscos e auditoria interna; 

b) Políticas e procedimentos adotados para cumprir os requisitos relativos à identificação, 

prevenção, gestão e acompanhamento da ocorrência de conflitos de interesses; 

c) Modelo de risco e políticas e procedimentos adotados para cumprir os requisitos relativos 

à prevenção da prática do branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo; 

d) Políticas e procedimentos adotados para cumprir os requisitos relativos à avaliação de 

ativos; 

e) Confirmação do requerente de que o conteúdo das políticas e procedimentos cumprem 

os requisitos legais aplicáveis em matéria de organização interna, tratamento de 

reclamações de investidores e comercialização das obrigações de titularização. 
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ANEXO III 

ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS RELATIVOS À NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DAS ALTERAÇÕES 

SUBSTANCIAIS ÀS CONDIÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE SOCIEDADE GESTORA 

(Informação prevista no artigo 4.º-B) 

 

1. Projeto de alterações a efetuar; 

2. O contexto, fundamentação e impactos previstos; 

3. Declaração fundamentada do órgão de administração da sociedade gestora e do 

responsável pela verificação do cumprimento (compliance officer) que ateste que a 

sociedade gestora continua a cumprir as condições de concessão da autorização após a 

implementação das alterações; 

4. Código de acesso à certidão de registo comercial caso as alterações estejam sujeitas a 

registo. 

 

 

 

ANEXO IV 

ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS RELATIVOS À FUSÃO DE SOCIEDADE GESTORA 

(Informação prevista no artigo 4.º-C) 

 

1. Contexto, fundamentação e repercussões da fusão para participantes; 

2. Calendário do processo de fusão; 

3. Projetos de comunicações a dirigir a participantes com informação sobre a realização da 

fusão; 

4. Projeto de fusão, em conformidade com o disposto no Código das Sociedades Comerciais; 

5. Pareceres dos órgãos de fiscalização ou de revisores oficiais de contas das sociedades 

envolvidas na fusão, em conformidade com o disposto no Código das Sociedades 

Comerciais; 

6. Comprovativos de deliberação dos sócios de cada uma das sociedades envolvidas na fusão; 

7. Outra documentação exigida para efeitos de instrução do pedido de autorização de 

sociedade gestora, nomeadamente a informação constante da alínea c) do ponto 1 e dos 

pontos 2 a 4 do Anexo II com as necessárias adaptações.  
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ANEXO V  

INFORMAÇÃO FINANCEIRA RELATIVA AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DOS 

RESULTADOS DOS FUNDOS DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITO (FTC) 

O presente Anexo é preenchido nos termos do Regulamento da CMVM n.º 3/2016.  

Quanto ao nome do ficheiro: 

    

Conteúdo Nomenclatura do ficheiro 

 

Reporte de 

Rubricas do 

Balanço, 

Demonstração 

dos Resultados  

Ficheiro de dados DFTNNNNNNFFFFSSSS0AAAAMMDD.XML 

 

DFT identifica a informação reportada, 'NNNNNN' corresponde ao código de 

organismo 

patrimonial autónomo atribuído pela CMVM, '0' o algarismo que corresponde 

a um caracter fixo e 'AAAA', 'MM', 'DD' correspondem, respetivamente, ao 

ano, mês e último dia de calendário do mês a que respeita a informação. 

Caso o organismo não integre compartimentos patrimoniais autónomos, a 

 

Todos os caracteres do nome do ficheiro são preenchidos. 
 

    

Quanto à estrutura e conteúdo do ficheiro de dados: 

As especificações técnicas relativas ao ficheiro "DFT" a enviar à CMVM constam do documento 

"2020_reporte_DFT_schemas.zip" ou em versões atualizadas do mesmo, disponível no sítio 

da internet da CMVM. 

Opção de reporte com conteúdo 

No conteúdo a reportar o elemento ConteudoReporte do cabeçalho deve conter a indicação 

elemento identificador de reporte nulo do corpo do ficheiro não deve ser 

preenchido, sendo preenchidos os restantes elementos do corpo do ficheiro de acordo com as 

instruções infra. 

 

Bloco de informação número 1: Informação sobre as rubricas de balanço dos fundos de 

titularização de crédito (FTC), com os seguintes campos: 

Código de conta (Campo 1): Campo de preenchimento obrigatório que identifica o código de 

conta, sendo preenchido de acordo com o código de conta da tabela 1. 

Valor de conta (Campo 2): Campo de preenchimento obrigatório que identifica o saldo da conta 
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no final de cada período de reporte, sendo preenchido com um valor positivo para as rubricas de 

ativo e passivo. 

 

Campo 1 2 

Identificação Código de conta Valor de conta 

Domínio e Dimensão Código da tabela 1 

Dimensão máxima de 20 

carateres numéricos, com 2 

casas decimais 

 

Tabela 1 - Códigos de conta das rubricas de balanço  

Código de 

Conta 

 

Designação 

BL01 Ativo Total 

BL02 Caixa e disponibilidade bancárias 

BL03 Outras disponibilidades 

BL04 Instrumentos financeiros 

BL05 Créditos titularizáveis 

BL06 Conta de regularização de créditos 

BL07 Devedores 

BL08 Outras contas de regularização 

BL09 Passivo total 

BL10 Unidades de titularização 

BL11 Variações face ao valor nominal 

BL12 Sobrecolaterização 
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BL13 Excedente de responsabilidade do fundo 

BL14 Resultados transitados 

BL15 Resultado líquido do exercício 

BL16 Credores 

BL17 Empréstimos 

BL18 Detentores de unidades de titularização 

BL19 Outras contas de regularização 

 

Bloco de informação número 2: Informação sobre as rubricas da demonstração dos resultados 

dos FTC, com os seguintes campos: 

Código de conta (Campo 1): Campo de preenchimento obrigatório que identifica o código de 

conta, sendo preenchido de acordo com o código de conta da tabela 2. 

Valor de conta (Campo 2): Campo de preenchimento obrigatório que identifica o saldo da conta 

no final de cada período de reporte, sendo preenchido com um valor positivo ou negativo, 

consoante a rubrica contribua de modo positivo ou negativo para o resultado líquido do exercício. 

 

Campo 1 2 

Identificação Código de conta Valor de conta 

Domínio e Dimensão Código da tabela 2 

Dimensão máxima de 20 

carateres numéricos, com 2 

casas decimais 

 

Tabela 2 - Código de conta das rubricas da demonstração dos resultados 

Código de 

Conta 

 

Designação 

DR01 Juros e rendimentos similares 

DR02 Juros e gastos similares 
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DR03 Comissões 

DR04 Ganhos/perdas em operações financeiras 

DR05 Aumentos/reversões de provisões 

DR06 Outros ganhos correntes 

DR07 Outros gastos correntes 

DR08 Ganhos eventuais 

DR09 Gastos eventuais 

DR10 Resultado antes de impostos 

DR11 Imposto sobre o rendimento do exercício 

DR12 Resultado líquido do exercício 
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ANEXO VI 

INFORMAÇÃO RELATIVA AO REGULAMENTO DE GESTÃO DOS FUNDOS DE 

TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITO (FTC) 

O presente Anexo é preenchido nos termos do Regulamento da CMVM n.º 3/2016.  

Quanto ao nome do ficheiro: 

    

Conteúdo Nomenclatura do ficheiro 

 

Reporte do 

Regulamento 

de Gestão 

Ficheiro de texto FRGNNNNNNFFFFSSSS0AAAAMMDD.PDF 

 

FRG identifica a informação reportada, 'NNNNNN' corresponde ao código de 

atribuído pela CMVM, 'SSSS' corresponde ao número do compartimento 

patrimonial autónomo atribuído pela CMVM, '0' o algarismo que corresponde 

a um caracter fixo e 'AAAA', 'MM', 'DD' correspondem, respetivamente, ao 

ano, mês e último dia de calendário do mês a que respeita a informação. 

Caso o organismo não integre compartimentos patrimoniais autónomos, a 

 

Todos os caracteres do nome do ficheiro são preenchidos. 
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ANEXO VII   

INFORMAÇÃO RELATIVA AOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS 

DOS FUNDOS DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS (FTC)                         

O presente Anexo é preenchido nos termos do Regulamento da CMVM n.º 3/2016.  

Quanto ao nome do ficheiro: 

    

Conteúdo Nomenclatura do ficheiro 

 

Reporte do 

Relatório e 

Contas Anual 

Ficheiro de dados FRCNNNNNNFFFFSSSS0AAAAMMDD.PDF 

 

FRC identifica a informação reportada, 'NNNNNN' corresponde ao código de 

corresponde ao número do organismo 

atribuído pela CMVM, 'SSSS' corresponde ao número do compartimento 

patrimonial autónomo atribuído pela CMVM, '0' o algarismo que corresponde 

a um caracter fixo e 'AAAA', 'MM', 'DD' correspondem, respetivamente, ao 

ano, mês e último dia de calendário do mês a que respeita a informação. 

Caso o organismo não integre compartimentos patrimoniais autónomos, a 

 

Todos os caracteres do nome do ficheiro são preenchidos. 
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ANEXO VIII  

INFORMAÇÃO RELATIVA AO RELATÓRIO DE AUDITORIA (RDA) DOS FUNDOS DE 

TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS (FTC) 

O presente Anexo é preenchido nos termos do Regulamento da CMVM n.º 3/2016. 

Quanto ao nome do ficheiro: 

    

Conteúdo Nomenclatura do ficheiro 

 

Reporte de 

informação do 

relatório de 

auditoria 

Ficheiro de dados RDANNNNNNFFFFSSSS0AAAAMMDD.XML 

 

RDA identifica a informação reportada, 'NNNNNN' corresponde ao código de 

organismo 

atribuído pela CMVM, 'SSSS' corresponde ao número do compartimento 

patrimonial autónomo atribuído pela CMVM, '0' o algarismo que corresponde 

a um caracter fixo e 'AAAA', 'MM', 'DD' correspondem, respetivamente, ao 

ano, mês e último dia de calendário do mês a que respeita a informação. 

Caso o organismo não integre compartimentos patrimoniais autónomos, a 

 

Todos os caracteres do nome do ficheiro são preenchidos. 
 

    

Quanto à estrutura e conteúdo do ficheiro de dados: 

As especificações técnicas relativas ao ficheiro "RDA" a enviar à CMVM constam do documento 

"2020_reporte_RDA_schemas.zip" ou em versões atualizadas do mesmo, disponível no sítio 

da internet da CMVM. 

Opção de reporte com conteúdo 

No conteúdo a reportar o elemento ConteudoReporte do cabeçalho deve conter a indicação 

elemento identificador de reporte nulo do corpo do ficheiro não deve ser 

preenchido, sendo preenchidos os restantes elementos do corpo do ficheiro de acordo com as 

instruções infra. 

 

Bloco de informação número 1: Informação sobre o conteúdo do relatório de auditoria (RDA) 

(RDA) dos fundos de titularização de créditos (FTC), com os seguintes campos: 

Tipo de opinião (Campo 1): Campo de preenchimento obrigatório que identifica as 

caraterísticas do RDA, sendo preenchido com um dos seguintes códigos:  
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Campo 1 

Identificação Tipo de opinião 

Domínio e Dimensão SRE, CRE, OCR, OCE, EDO, ADV 

 

Bloco de informação número 2: Informação sobre as reservas no RDA, com os seguintes 

campos: 

Identificação de reservas (Campo 1): Campo de preenchimento obrigatório quando o tipo de 

ntifica um número sequencial de 1 a n, sendo n o número total de reservas. 

Descrição da reserva (Campo 2): Campo de preenchimento obrigatório quando o tipo de 

 

 

Campo 1 2 

Identificação Identificação de reservas Descrição da reserva 

Domínio e 

Dimensão 

Dimensão máxima de 3 

carateres numéricos 

Dimensão máxima de 2000 carateres 

alfanuméricos * 

 

 

Bloco de informação número 3: Informação sobre as ênfases no RDA, com os seguintes 

campos: 

Identificação de ênfases (Campo 1): Campo de preenchimento obrigatório quando o tipo de 

ifica um número sequencial de 1 a n, sendo n o número total de ênfases. 

Descrição da ênfase (Campo 2): Campo de preenchimento obrigatório quando o tipo de opinião 

que identifica o texto da ênfase que consta do RDA. 
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Campo 1 2 

Identificação Identificação de ênfases Descrição da ênfase 

Domínio e 

Dimensão 

Dimensão máxima de 3 

carateres numéricos 

Dimensão máxima de 2000 carateres 

alfanuméricos * 

* Não são  

 

Bloco de informação número 4: Informação sobre o auditor que assina o RDA, com os 

seguintes campos: 

Número de registo do revisor oficial de contas (ROC) (Campo 1): Campo de preenchimento 

obrigatório que identifica o número de registo na CMVM do ROC que assina o RDA.  

Número de registo da SROC (Campo 2): Campo que identifica o número de registo na CMVM 

da SROC a qual pertence o revisor oficial de contas (ROC) que assina o RDA. 

 

Campo 1 2 

Identificação Número de registo do ROC Número de registo da SROC 

Domínio e 

Dimensão 

Dimensão máxima de 8 carateres 

numéricos 

Dimensão máxima de 8 carateres 

numéricos 

 


