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CIRCULAR – REVISÃO DO CÓDIGO DOS VALORES MOBILIÁRIOS 

 

O Código dos Valores Mobiliários (CVM), peça central da regulação do mercado de capitais 

português, com mais de 20 anos de aplicação entre nós, foi objeto de uma revisão transversal. 

A revisão prossegue desideratos claros e alinhados com o posicionamento da CMVM: 

1. simplificação e redução de encargos e barreiras regulatórias, incluindo nas operações 

de mercado, com salvaguarda da proteção dos investidores e da integridade do 

mercado; 

2. maior alinhamento e harmonização com a legislação europeia, procurando eliminar 

exigências legais ou regulamentares de carácter nacional; 

3. mudanças no regime das ofertas públicas de distribuição tendo em vista o aumento de 

competitividade do mercado nacional tanto para os atuais emitentes como para potenciais 

novos emitentes, de dívida e de ações; 

4. alterações ao regime das ofertas públicas de aquisição, procurando o aumento da 

eficiência e flexibilidade do seu funcionamento, bem como a solidificação da tutela dos 

minoritários.  

Os princípios orientadores da referida revisão são seguidamente enunciados e desenvolvidos, 

de forma necessariamente breve mas focada nos principais impactos no universo das 

entidades emitentes de valores mobiliários. 

A versão revista do Código dos Valores Mobiliários vem prever, 

 

Em geral: 

 

i. a eliminação da figura da sociedade aberta. 
Esta alteração permite que empresas se 
financiem, inclusivamente por acesso a 
mercado não regulamentado, através da 
emissão de instrumentos de capital sem 
sujeição às atuais regras aplicáveis a 
sociedades abertas; por exemplo, a 
comunicação de participações qualificadas ou a 
sujeição ao regime da OPA obrigatória 
constituem mecanismos aplicáveis unicamente 
a sociedades com ações admitidas à 
negociação em mercado regulamentado; 

ii. a admissibilidade da emissão de ações com 
voto plural (artigo 21.º-D) (i.e. passa a ser 

permitido criar ações com direito a mais do que 
um voto, podendo a titularidade ser retida, por 
exemplo, pelo(s) fundador(es) da empresa ou 
por investidores chave), o que constitui um 
instrumento adicional de flexibilização do 
processo de dispersão do capital em mercado;  

iii. a simplificação do regime das participações 
qualificadas (artigo 16.º), nomeadamente a 
eliminação do dever de comunicação 
relativamente ao limiar de 2%, afastando uma 
exigência inexistente na generalidade dos 
mercados europeus e que, pela necessidade de 
monitorização e pelos riscos associados a 
situações de incumprimento, tendia a afastar 
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investidores institucionais que pretendessem 
assumir posições superiores a 2% mas 
inferiores a 5%;  

iv. a introdução de clarificações quanto ao 
regime de imputação de direitos de voto 
(artigo 20.º) que impendem sobre os acionistas 
titulares de participações qualificadas;  

v. a introdução de diversas regras no sentido de 
facilitar o exercício do direito de voto em 
Assembleia Geral, incluindo uma nova figura 
de certificados de legitimação (artigo 78.º);  

vi. a simplificação e eliminação de deveres de 
reporte considerados não essenciais ou 
redundantes - as alterações ao CVM podem vir 
a resultar na eliminação e /ou clarificação de 
cerca de 50% dos deveres de reporte dos 

emitentes, mediante a alteração do CVM e dos 
correspondentes regulamentos da CMVM;  

vii. simplificação de procedimentos, através da 
concentração de normas relativas à suspensão 
de procedimento administrativo, cancelamentos, 
revogações e suspensões de registos e outros 
atos permissivos (novo artigo 364.º); 

viii. o apuramento da técnica legislativa no sentido 
de aumentar a compreensibilidade do CVM, 
incluindo a revogação de artigos que apenas 
remetiam para regimes consagrados em 
regulamentos europeus (por exemplo, abuso 
de mercado) e a simplificação de normas (por 
exemplo, que tinham apenas uma remissão 
para outro diploma). 

 

No contexto de operações de mercado: 

 

ix. o aumento do limiar abaixo do qual não é 
exigível a publicação de prospeto, de 5M€ 
para 8M€; 

x. a eliminação da obrigatoriedade do serviço 
de assistência e colocação em oferta 
pública, permitindo a redução de custos 
incorridos pelos oferentes com serviços 
prestados por intermediários financeiros, que 
passam assim a ter carácter voluntário (artigo 
113.º); 

xi. flexibilidade na escolha do idioma do 
prospeto, em linha com a prática recente da 
CMVM, facilitando o acesso, através do 
mercado português, a investidores 
internacionais;  

xii. fim da sujeição das ofertas públicas de 
troca de dívida ao regime das OPAs, 
promovendo a possibilidade de emitentes 
recomprarem os instrumentos de dívida por si 
emitidos e com isso facultando aos 
investidores uma via adicional de monetização 
antecipada do seu investimento; 

xiii. previsão de um regime claro, uniforme e 
flexível para a revisão das ofertas públicas 
por iniciativa do oferente, concedendo maior 

flexibilidade ao emitente para reagir a 
variações nas condições de mercado; 

xiv. a introdução de alterações ao regime da 
responsabilidade pelo conteúdo do 
prospeto (artigo 149.º), no sentido de 
incrementar o seu alinhamento com o regime 
europeu e diminuir custos; 

xv. a clarificação e facilitação dos requisitos 
aplicáveis à saída de mercado, em 
particular pela: 

a. eliminação do (duplo) requisito de terem 
sido adquiridos 90% dos direitos de voto 
abrangidos por OPA para recorrer ao 
mecanismo de aquisição potestativa 
mobiliária (artigo 194.º); 

b. previsão de um novo regime de 
exclusão voluntária da negociação 
(artigo 251º-F). 

xvi. a clarificação do procedimento aplicável às 
ofertas públicas de aquisição 
concorrentes, no sentido de favorecer, em 
benefício dos acionistas das sociedades 
visadas, o seu surgimento; 

xvii. a introdução de prazo máximo para 
obtenção de autorizações 
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administrativas necessárias para o 
lançamento de uma OPA, tornando 
transparente e previsível o calendário em 
que se deverá concretizar; 

xviii. a clarificação de circunstâncias que 
permitem ora afastar o dever de 

lançamento de OPA – nomeadamente nos 
casos de transmissão por morte –, ora 
demonstrar não constituído aquele 
dever – mediante prova negativa da 
constituição de uma nova relação de 
domínio.
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Informação mais detalhada sobre os pontos identificados supra pode ser encontrada em anexo. 

Por fim, notamos que, na sequência da revisão do CVM, a CMVM se encontra já a preparar uma 

revisão aos regulamentos aplicáveis aos emitentes (por exemplo, Regulamento n.º 5/2008; 

Regulamento n.º 4/2013 e Instrução n.º 1/2010), cujos projetos de alteração serão num curto 

período de tempo partilhados com o mercado. 

Qualquer questão relacionada com a interpretação ou com a aplicação prática de algum dos 

referidos regimes pode ser esclarecida junto do Departamento de Emitentes da CMVM, 

preferencialmente através do endereço emitentes@cmvm.pt. 

 

Lisboa, 31 de dezembro de 2021 

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 

  

mailto:emitentes@cmvm.pt
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ANEXO - Detalhe das principais alterações referentes a Emitentes introduzidas pela revisão do Código dos 
Valores Mobiliários 

 

 

1. Eliminação da figura da “sociedade aberta” 

São alterados e revogados os artigos do Código dos Valores Mobiliários que se referiam a “sociedade aberta”1, deixando 

esta de ser o paradigma da regulação das entidades emitentes, à semelhança do que sucede na generalidade dos países 

que integram o espaço comunitário – onde o paradigma da regulação é antes o da sociedade cotada.  

Este maior alinhamento e convergência com a regulação comunitária permite facilitar o acesso ao mercado através da 

emissão de instrumentos de capital, exigindo a aplicação das regras até aqui aplicáveis a sociedades abertas (por 

exemplo, OPA obrigatória ou comunicação de participações qualificadas) apenas às sociedades com ações admitidas 

à negociação em mercado regulamentado. Às atuais sociedades abertas sem ações admitidas à negociação em 

mercado regulamentado deixará de se aplicar o regime constante do Código antes da presente alteração em 1 de janeiro 

de 2023. Caso, cumulativamente, a sociedade aberta tenha também valores mobiliários admitidos à negociação, 

continuará a aplicar-se o regime legal inerente a esta circunstância (como por exemplo as regras sobre a divulgação 

de informação privilegiada); se, pelo contrário, a sociedade não dispuser de valores mobiliários admitidos à negociação, 

a perda automática da qualidade de sociedade aberta implicará que deixará de estar sujeita, enquanto tal, à supervisão 

da CMVM. 

 

2. Introdução de ajustamentos ao regime de imputação dos direitos de voto 

Com vista a clarificar o sentido da imputação de direitos de voto no contexto de relações de domínio ou de grupo, foi 

ajustada a alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º e eliminado o n.º 3 do artigo 21.º, no sentido de  clarificar que os direitos de 

voto detidos ou imputáveis a determinada sociedade são também imputáveis à sociedade que a domine, mas já não o 

inverso (i.e., os direitos de voto detidos ou imputáveis à sociedade dominante não são, por efeito da relação de domínio, 

imputáveis à sociedade dominada), dado que, numa relação de domínio, a suscetibilidade de exercício de influência 

 

1 Sendo igualmente prevista uma alteração ao Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 53/2004, de 18 de março (artigos 203.º e 204.º), ao Código das Sociedades Comerciais aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 262/89, de 2 de setembro (artigo 490.º), ao Código do Registo Comercial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
403/86, de 3 de dezembro (artigo 73.º), ao Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro (artigo 13.º-B) e ao Regime Geral dos Organismos de Investimento 
Coletivo, aprovado pelo Lei n.º 16/2015, de 24 de fevereiro (artigos 11.º, 92.º-B e 92.º-C). 



 
 

 

6 

 

sobre o sentido em que os votos são exercidos reside na esfera da sociedade dominante e não da sociedade dominada. 

Adicionalmente, e tendo por referência situações de ações dadas em garantia ou administradas, registadas ou 

depositadas junto de terceiro, esclarece-se que só existe imputação de votos a este terceiro nos casos em que este 

possa exercer os direitos de voto segundo o seu critério, na ausência de instruções específicas do titular das ações 

(art. 20.º, n.º 1, al. f)). 

 

3. Previsão da possibilidade de voto plural 

Para melhorar a atratividade e competitividade do nosso mercado, prevê-se a possibilidade de emissão de ações com 

direito ao voto plural. Esta possibilidade constitui um instrumento adicional de promoção da dispersão do capital em 

mercado, à disposição das sociedades (artigo 21.º-D). 

 

4. Participação e votação em assembleia geral 

Prevê-se a simplificação e clarificação do regime aplicável, eliminando a exigência de envio de duas declarações pelo 

acionista que pretende participar em assembleia geral, ao presidente da mesa da assembleia geral e ao intermediário 

financeiro, passando a prever-se uma única declaração de participação, a enviar ao intermediário financeiro, a par de 

outras clarificações introduzidas (artigo 23.º-C).  

Adicionalmente, clarifica-se que a alienação de ações entre a data de registo relevante (“record date”) e a data da 

assembleia geral, não prejudica o exercício do direito a participar e votar na assembleia geral, não obstante o dever de 

a alienação ser comunicada ao presidente da mesa da assembleia geral. Ou seja, a pessoa registada em cumprimento 

do regime de record date está legitimada para exercer os direitos de voto na assembleia geral a que o registo diga 

respeito, ainda que aliene posteriormente, de forma integral ou parcial, as ações de que seja titular. Compete ao 

presidente da mesa da assembleia geral tomar conhecimento dessa circunstância e atuar em conformidade com os 

interesses da sociedade, dentro das competências legais que lhe são atribuídas. 

 

5. Revisão do regime das ofertas públicas 

Procede-se a uma extensa revisão do regime das ofertas públicas de valores mobiliários, prevendo um conjunto de 

soluções mais simples, menos onerosas e mais ajustadas à realidade dos emitentes e do mercado de capitais nacional, 
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com vista à sua promoção e dinamização. As principais alterações são apresentadas de seguida: 

 

a. Conceito de Oferta Pública e articulação com o Regulamento do Prospeto 

A entrada em vigor em pleno do Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho, 

relativo ao prospeto a publicar em caso de oferta de valores mobiliários ao público ou da sua admissão à negociação 

num mercado regulamentado (“Regulamento do Prospeto”), a 21 de julho de 2019, determinou a aplicabilidade direta de 

todas as suas disposições no ordenamento jurídico nacional, designadamente toda a matéria relativa aos prospetos de 

ofertas de valores mobiliários ao público (a que correspondem, na atual aceção do CVM, as ofertas públicas de 

distribuição) e/ou a sua admissão à negociação num mercado regulamentado, ainda que permaneçam algumas 

matérias no âmbito do direito nacional, como a concretização dos regimes da responsabilidade pelo prospeto, das 

vicissitudes e da publicidade relativa às ofertas. Tornou-se assim necessário acomodar os desenvolvimentos 

legislativos trazidos pelo Regulamento do Prospeto a nível nacional, aproveitando-se igualmente a oportunidade para 

revisitar o regime nacional das ofertas públicas na sua totalidade, atualizando-o com vista à sua simplificação e à 

crescente harmonização no plano europeu.   

Mantém-se o conceito nacional de oferta pública enquanto elemento aglutinador dos conceitos de oferta de valores 

mobiliários ao público (“OVMP”) e de OPAs, tendo em conta que este é um conceito fortemente enraizado no sistema 

jurídico nacional, para além da sua importância na sistemática do CVM.  Em relação às OVMP, opta-se pelo seu 

alinhamento com a noção e âmbito de aplicação definidos no Regulamento do Prospeto (definição na alínea d) do seu 

artigo 2.º, complementada pelo elenco de isenções ao dever de publicação de prospeto aplicáveis a determinados tipos 

de ofertas de valores mobiliários ao público, exigindo-se em algumas situações a necessidade de publicação de um 

documento que o substitui).  É este o critério adotado a nível nacional para a aplicação às OVMPs do regime das ofertas 

públicas consagrado no Título III. Em relação ao conceito de OPA, reúnem-se no artigo 173.º todos os critérios que se 

encontravam dispersos entre este artigo e os artigos 109.º e 110.º, que se altera e revoga, respetivamente. 

 

b. Caráter voluntário dos serviços de assistência e colocação em oferta pública 

A assistência em oferta pública não é um serviço que se encontre previsto na regulamentação europeia, pelo que se 

passou a prever que assuma uma natureza voluntária. A eliminação da sua obrigatoriedade permite alinhar a solução 

nacional com as soluções legais vigentes em outras jurisdições. Visa-se igualmente, com esta medida, reduzir os custos 
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dos emitentes no acesso ao mercado e assegurar a coerência com as alterações em sede de regime da 

responsabilidade pelo conteúdo do prospeto (artigo 149.º), que deixará de impender sobre o intermediário financeiro (o 

qual será responsável se e na medida em que aceite ser indicado como tal no prospeto).  

Prevê-se, de igual modo, suprimir a obrigatoriedade do serviço de colocação em oferta pública. Não obstante tratar-se 

de um serviço que se encontra previsto na regulamentação europeia, a contratação do mesmo não surge nessa sede 

como um requisito obrigatório. Considera-se que a supressão desta exigência na lei nacional não só potencia uma 

redução de custos no acesso ao mercado por parte de emitentes, que não sentem necessidade de recorrer a esses 

serviços, como lhes confere flexibilidade na implementação das respetivas ofertas públicas.  

Faz-se notar que, ainda que o artigo 113.º tenha sido revogado, manteve-se o previsto no artigo 126.º, o qual exige a 

transmissão de ordens em ofertas públicas através de intermediários financeiros. 

 

c. Alteração do regime de revisão das ofertas públicas 

Introduziu-se uma nova disposição (artigo 128.º-A), a par do regime de revisão da oferta por alteração das 

circunstâncias (artigo 128.º), consagrando um regime geral para a revisão das ofertas públicas, mais claro e flexível, de 

acordo com o qual o oferente pode rever os termos e condições da oferta, os quais não terão de se circunscrever à 

modificação da contrapartida, desde que a oferta em termos globais não se torne menos favorável para os respetivos 

destinatários.  Em consequência, é revogado o artigo 172.º. 

 

d. Alteração do regime de responsabilidade pelo prospeto 

Na revisão do CVM reponderaram-se alguns aspetos legais do regime de responsabilidade pelo prospeto que têm vindo 

a suscitar dúvidas e procurou-se um maior alinhamento do regime nacional com o regime europeu. Procedeu-se não 

apenas a ajustamentos à luz daquilo que é exigido pelo artigo 11.º do Regulamento do Prospeto, mas também uma 

delimitação mais restrita das entidades a quem incumbe a responsabilidade pelo conteúdo de um prospeto (artigo 

149.º). 

Assim, clarifica-se que apenas os titulares do órgão de administração e fiscalização e o revisor oficial de contas do 

oferente e do emitente que se encontrem em funções à data de aprovação do prospeto podem ser responsáveis pelo 

seu conteúdo. Na medida em que tais pessoas não exerçam funções à data da oferta, não se pode afirmar uma relação 
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de correspondência da sua responsabilidade com um qualquer dever de informar aquando da oferta ou com uma 

qualquer obrigação de vigilância do cumprimento de tal dever aquando da oferta. Da mesma forma, não se pode afirmar 

estarem vinculados a um tal dever e responsabilidade, no momento em que exerceram funções (em data anterior à 

oferta), conquanto não pudessem prever, no momento da “certificação” ou “apreciação” das contas, que as mesmas 

serviriam mais tarde de base a uma oferta pública. Se a decisão de lançamento da oferta é posterior ao exercício de 

funções e se é esta que determina especiais deveres de informação e especiais obrigações de vigilância, em benefício 

dos investidores e do mercado, afigura-se complexo e desproporcionado estar a imputar tais deveres, com efeitos 

retroativos, a quem no passado não podia conhecer tal imposição e atuar em conformidade com a mesma.  

Suprime-se a responsabilidade do intermediário financeiro pela assistência à oferta em coerência com a eliminação 

do carácter obrigatório dos serviços de assistência à oferta, permanecendo o intermediário financeiro que preste 

serviços de assistência responsável pelo prospeto se e na medida em que aceite ser indicado como tal no prospeto). 

Por fim, elimina-se a menção à responsabilidade dos promotores, no caso de ofertas de subscrição para constituição 

de sociedade, na medida em que os mesmos são oferentes. 

Em linha com o artigo 11.º do Regulamento do Prospeto, passa a exigir-se que a responsabilidade pela informação dada 

num prospeto incumba ao garante, quando tal seja aplicável. 

 

e. Idioma do Prospeto 

Clarifica-se que os prospetos respeitantes a ofertas em Portugal podem ser apresentados em inglês, exceto se a CMVM 

se opuser, em função dos interesses referidos na norma. Nos casos em que o prospeto seja elaborado num idioma 

diferente do português, a CMVM pode exigir que o sumário seja traduzido para português (artigo 163.º-A). 

 

 

6. Principais alterações ao regime das ofertas públicas de aquisição (OPAs) 

O regime jurídico das OPAs, constante do atual Código, sofreu ao longo do tempo algumas intervenções legislativas 

pontuais, tendo a mais significativa ocorrido em 2006, em virtude da adaptação do regime nacional à Diretiva das OPAs. 

No tempo decorrido desde a previsão originária deste regime e perante as dificuldades e oportunidades de melhoria 

postas em evidência pela sua aplicação prática, revela-se agora oportuna uma revisão mais significativa.  
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Orientada por princípios de simplificação, de não imposição de requisitos adicionais face aos que decorrem da 

legislação europeia, de aperfeiçoamento e de promoção do mercado, a revisão do regime que disciplina as OPAs incidiu 

sobre um conjunto significativo de disposições legais que consubstanciam alterações de natureza substantiva (p.e. 

objeto, deveres da sociedade visada, dever de lançamento, derrogações ao dever, contrapartida, ofertas em 

concorrência e aquisição potestativa) e procedimental (p.e. eliminação da figura do anúncio de lançamento e 

clarificação das regras quanto ao início, suspensão, levantamento da suspensão e termo do procedimento 

administrativo de registo de OPA).  Entre o leque de alterações introduzidas, destacam-se as seguintes: 

 

a. Objeto 

No artigo 173.º, prevê-se restringir o âmbito de aplicação do regime das OPAs a ofertas que visem a aquisição de ações 

e valores mobiliários que conferem direito à sua subscrição ou aquisição, emitidos por sociedade cujas ações estejam 

admitidas à negociação em mercado regulamentado em Portugal. Com efeito, considerou-se, ao fim destes anos de 

aplicação prática do CVM, não se justificar que o regime das OPAs seja aplicável a outro tipo de valores mobiliários (não 

representativos de capital), sendo que essa exigência não se encontra prevista na Diretiva das OPAs nem encontra 

regra equivalente em grande parte das jurisdições europeias. Em decorrência da eliminação do instituto das sociedades 

abertas, prevê-se que são visadas por uma OPA as sociedades cujas ações estejam admitidas à negociação em mercado 

regulamentado em Portugal.  

São ainda incluídas no referido artigo 173.º as exceções ao âmbito de aplicação do regime das OPAs que se encontram 

previstas no artigo 111.º (que se revoga), alinhando-se a redação com a prevista na Diretiva das OPAs. 

 

b. Pendência de condições e questões prejudiciais ao registo de OPA 

Prevê-se agora um regime que visa positivar e clarificar o procedimento de registo de OPAs cujo lançamento se 

encontre dependente da verificação de determinadas circunstâncias (vulgarmente conhecidas por “condições de 

lançamento”), quer se trate de condições em sentido próprio, porque apostas voluntariamente pelo oferente (cfr. artigo 

118.º, n.º 5), quer digam respeito a questões prejudiciais, como por exemplo autorizações administrativas (cfr. artigo 

118.º, n.º 6).  

Prevê-se uma causa de extinção do procedimento por efeito do tempo – decorrido que estejam seis meses após o seu 

início em caso de necessidade de obtenção de autorizações administrativas, ou três meses se estas não se revelarem 
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exigíveis, em ambos os casos prorrogáveis por igual período em circunstâncias devidamente justificadas. Visa-se, em 

ambos os casos, clarificar os prazos em que o oferente, atuando com a maior diligência, deverá dar por verificadas as 

condições de que depende o registo e lançamento de OPA, para que se obste ao prolongamento injustificado da situação 

de incerteza gerada pela pendência do lançamento da oferta após o seu anúncio preliminar, concomitantemente 

incentivando o oferente a promover o preenchimento das “condições de lançamento” de modo célere e diligente, em 

benefício dos destinatários e da sociedade visada (potencialmente limitada nos seus poderes). Clarifica-se igualmente 

que o procedimento é extinto quando um dos factos a que se encontre sujeita a OPA (como a não concessão de 

autorização administrativa), se dê como não verificado. 

 

c. Transações na pendência de OPA 

Prevê-se, com a alteração ao artigo 180.º, que a negociação de valores mobiliários do tipo que são objeto da oferta ou 

que integrem a contrapartida fora de mercado regulamentado fique sujeita a autorização prévia da CMVM, 

desonerando-se a sociedade visada da obrigatoriedade de emissão de parecer prévio a cada pedido e permitindo uma 

maior celeridade no processo autorizativo. Prevê-se igualmente que a aquisição do tipo referido de valores mobiliários 

a um preço superior obrigue sempre o oferente a aumentar a contrapartida quer se trate de OPA voluntária ou de OPA 

obrigatória, tendo-se considerado não se não justificar a diferença de regimes previamente existente e conferindo-se 

tratamento igualitário aos destinatários da oferta. 

 

d. Relatório da sociedade visada 

O relatório da sociedade visada sobre a oportunidade e as condições da OPA, regulado pelo artigo 181.º, é um elemento 

informativo de extrema importância para que os acionistas possam, no âmbito da OPA, tomar decisões mais bem 

fundamentadas, o que, por sua vez, potencia a eficiência do mercado, numa ocasião em que se perspetivam mudanças 

na estrutura acionista da sociedade. Este relatório é também importante para o esclarecimento de outros stakeholders, 

como sejam os trabalhadores. Assim, atenta a sua relevância, prevê-se que a sociedade visada se volte a pronunciar 

sobre a oferta, por determinação da CMVM, quando o conteúdo do projeto de prospeto que foi considerado pelo órgão 

de administração para a emissão do seu parecer tenha sofrido alterações substanciais. 

Com vista a conferir maior transparência ao exercício do direito de voto na reunião do órgão de administração na qual 

se discute e aprova o parecer da sociedade visada sobre a oferta e a eventuais situações de conflitos de interesses 
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prevê-se que passe a constar do relatório da sociedade visada o sentido de voto de cada membro da administração e 

a referência à existência de situações de conflitos de interesses que possam ter influenciado o exercício do direito de 

participar e votar por cada membro da administração. Com efeito, tem sido recorrentemente alvo de discussão 

doutrinária e de entendimentos diversos a admissibilidade de voto de membros da administração da sociedade visada 

que tenham uma especial proximidade com a sociedade oferente, nomeadamente, por serem simultaneamente 

administradores, trabalhadores ou colaboradores dessa sociedade. Reconhece-se que essa apreciação terá de ser 

realizada casuisticamente face às circunstâncias concretas de cada membro da administração, de cada sociedade 

visada e à luz das regras societárias aplicáveis, mas entende-se que seria benéfico para os acionistas e outros 

stakeholders da sociedade visada terem maior transparência sobre a matéria, alterando-se o n.º 3 do artigo 181.º. 

 

e. Ofertas em concorrência  

No artigo 185.º, prevê-se uma revisão substancial do regime, que deixa de assentar na qualificação de uma oferta como 

concorrente e que tem sido alvo de muitas dúvidas suscitadas pelo mercado, mas antes na imposição de deveres 

específicos em função do momento em que cada uma das ofertas é anunciada ou em função do momento em que cada 

uma delas vem a obter o registo. Toma-se assim como referência o facto de ter sido anunciada uma oferta de aquisição 

para definir o regime a que deve obedecer uma outra oferta que venha a ser posteriormente anunciada visando a 

aquisição de valores mobiliários da mesma categoria e ainda as implicações legais que esse facto acarreta para a 

oferta anunciada em primeiro lugar.  

O regime nacional vigente nesta matéria, confrontado com o regime vigente em outras jurisdições, mostra-se 

particularmente restritivo e menos flexível para o(s) oferentes(s) que anunciam posteriormente as suas ofertas face ao 

oferente inicial. Com vista a conferir maior flexibilidade ao regime e de forma a não criar obstáculos ao aparecimento 

de ofertas concorrentes, prevê-se eliminar a exigência legal de a oferta concorrente não poder conter condições que a 

tornem menos favorável em relação a uma oferta anteriormente anunciada, deixando à liberdade dos destinatários a 

apreciação do mérito de cada oferta, que, envolvendo juízos de carácter subjetivo, podem conduzir a valorações 

diferentes por parte de cada destinatário. Mantém-se, no entanto, relativamente a oferta(s) anunciada(s) 

posteriormente a necessidade de a contrapartida ser superior à antecedente em pelo menos 2%, de não incidir sobre 

quantidade inferior de valores mobiliários e de não conter uma cláusula de sucesso mais exigente que a oferta 

anteriormente anunciada. 
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No que concerne ao processo das ofertas em concorrência, pretendeu-se, com as alterações aos artigos 185.º-A e 185.º-

B, trazer clareza quanto ao procedimento a que devem obedecer as ofertas, procurando-se, como regra base, tutelar a 

pretensão de quem alcança primeiro o registo da sua oferta, independentemente de ter sido ou não quem primeiro 

anunciou preliminarmente a sua oferta. 

De notar que o regime das ofertas em concorrência visa regular o aparecimento de outras OPAs e procedimento a que 

devem obedecer, não estando vedado (e não sendo regulado neste âmbito) o aparecimento de outras figuras. 

 

f. Dever de lançamento. O alargamento da prova negativa de domínio mesmo em casos de ultrapassagem 
da fasquia de 50% 

As regras de imputação de direitos de voto constantes do artigo 20.º encontram-se funcionalizadas à aferição de 

deveres de comunicação de participação qualificada e de lançamento de OPA obrigatória. Cada um destes deveres tem 

um propósito específico, de âmbito não coincidente: se para efeitos de transparência relevarão tendencialmente todas 

as circunstâncias de onde emirja – ou possa emergir – a suscetibilidade de exercício de influência sobre determinada 

sociedade, para efeitos de imposição do dever de lançar OPA relevarão somente as circunstâncias das quais resulte o 

efetivo poder de, por via do controlo quanto ao exercício de direitos de voto, exercer influência dominante sobre a 

sociedade. Concentrando-se os critérios de imputação de direitos de voto num só artigo, não pode desconsiderar-se a 

circunstância e os efeitos de os critérios de imputação de direitos de voto, quando lidos à luz dos propósitos de 

transparência (artigo 16.º), providenciarem ao intérprete e aplicador do direito um resultado que transcende, na 

concreta medida da participação qualificada assim determinada, a medida efetiva de votos controláveis pelo(s) 

participante(s) e, por isso mesmo, relevantes para efeitos de imposição do dever de OPA. 

Para mitigar os efeitos indesejáveis que decorrem da imposição ao participante do dever de lançamento de OPA quando, 

independentemente da medida da sua participação para efeitos de transparência, este não disponha do poder de 

exercer influência dominante, o ordenamento português está já habilitado com o mecanismo previsto no artigo 187.º, 

n.º 2, admitindo-se até à presente alteração que quem ultrapassasse o limite de um terço pudesse provar perante a 

CMVM não exercer influência dominante sobre a sociedade visada nem estar com esta em relação de grupo. 

Sucede que várias têm sido, ao longo dos anos, as situações em que a imputação de direitos de voto, lida de acordo 

com os propósitos de transparência, conduzem à imputação a determinada pessoa de uma participação acima da 

fasquia de 50% do capital social, sem que, contudo, lhe corresponda o poder de exercer influência dominante sobre 
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determinada sociedade. Apesar de estas situações terem sido, pontual mas satisfatoriamente, resolvidas com uma 

interpretação e aplicação cuidadosas das regras aplicáveis a cada caso concreto, a verdade é que a ausência de 

clarificação legal – que agora se prevê – é suscetível de criar dúvidas e incerteza quanto à solução do próximo caso 

concreto, tendo por isso passado a prever-se ser possível a realização de prova negativa de domínio mesmo em casos 

de ultrapassagem formal da fasquia de 50% dos direitos de voto, quando da mesma não resulte para o participante a 

aquisição, ex novo, do poder de exercer influência dominante sobre a sociedade visada. 

As consequências legais da realização, com sucesso, da prova negativa de domínio nos casos de ultrapassagem da 

fasquia de 50% não diferem das que se aplicam quando em causa esteja a mera ultrapassagem da fasquia de um 

terço: o participante fica sujeito ao dever de comunicar à CMVM qualquer alteração da percentagem de direitos de voto 

de que resulte aumento superior a 1% em relação à situação anteriormente comunicada, e a lançar OPA geral logo que 

recaia numa situação que lhe permita exercer influência dominante sobre a sociedade visada (independentemente de 

ter adquirido mais ações). 

Aproveitou-se ainda para clarificar o procedimento a observar em caso de realização de prova negativa de domínio, a 

benefício da transparência para o mercado e para prevenção de situações de posicionamento de investidores perante 

a expetativa de uma OPA que, afinal, pode não se concretizar (se a prova for realizada com sucesso).  

 

g. Contrapartida 

A Diretiva das OPAs determina, no seu artigo 5.º, a necessidade de a OPA obrigatória ser realizada mediante o pagamento 

de um preço equitativo, entendendo-se este como o preço mais elevado pago pelo oferente ou por pessoas que com 

ele atuem em concertação, ao longo de um período entre seis e 12 meses anterior à oferta. No entanto, concede-se aos 

Estados-Membros a possibilidade de permitir que as autoridades de supervisão estabeleçam uma lista de 

circunstâncias em que o preço mais elevado pode ser alterado, de que é exemplo a circunstância do preço mais elevado 

ter sido fixado mediante acordo entre o adquirente e o alienante.   

Não se prevendo uma alteração estrutural da conjugação dos dois critérios relevantes para efeitos de determinação da 

contrapartida, constantes das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 188.º, introduz-se, ainda assim, um pequeno ajustamento 

para acomodar, no primeiro dos referidos critérios, não só o maior preço efetivamente pago, mas também o preço que 

o oferente se obrigou a pagar (alínea a) do n.º 1 do artigo 188.º - em linha com aquele que tem sido o entendimento da 

CMVM ao abrigo da lei atual).  
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Define-se, para além disso, o alargamento das entidades que podem proceder à fixação da contrapartida. Assim, para 

além de auditores, outras entidades (como bancos de investimento, por exemplo) poderão assumir as funções de 

peritos independentes. Prevê-se que a CMVM possa determinar através de regulamento os critérios de seleção de 

peritos, os requisitos mínimos referentes à estrutura e conteúdo dos respetivos relatórios, bem como os demais aspetos 

respeitantes ao âmbito e prazo dos trabalhos de avaliação a realizar (n.º 2 do artigo 188.º).  

Adicionalmente, preveem-se regras de clarificação do valor da contrapartida na sequência da intervenção de perito e 

a divulgação do relatório do perito ao mercado, para que o conteúdo do mesmo possa ser conhecido pelos interessados 

(salvaguardada que seja, nessa divulgação, a reserva quanto a aspetos respeitantes a segredos comerciais, industriais 

ou sobre a vida interna de uma empresa). 

Optou-se ainda por clarificar que, nas situações descritas no n.º 3 do artigo 188.º, a contrapartida não é equitativa, 

afastando-se o regime de presunção que, na falta de referência em contrário, se deveria ter por ilidível. Na verdade, a 

certeza e a segurança jurídica desaconselham a contestabilidade do recurso a avaliação independente por perito 

quando se verifiquem limitadas situações cuja demonstração de irrelevância se revela, de resto, praticamente 

impossível.  

 

h. Derrogações ao dever de lançamento de OPA 

Os pressupostos da OPA derrogatória, no caso do artigo 189.º, n.º 1, alínea a), têm gerado algumas dúvidas, dado 

questionar-se se o preço determinado por referência aos seis meses anteriores ao anúncio preliminar de OPA voluntária 

deve prevalecer, independentemente do que venha a suceder até ao termo da oferta voluntária (por exemplo, se o 

oferente vier a adquirir ações por valor superior ou se a cotação de mercado vier a revelar um preço superior na data 

em que, finda a OPA voluntária, se tornaria exigível o lançamento de OPA [obrigatória]). 

Assim, a alteração visa clarificar que a OPA voluntária derrogatória é aquela em que a contrapartida se encontra, à data 

do respetivo registo, em linha com os requisitos do artigo 188.º (afastando-se a possibilidade de interpretar que esse 

preço deve ser recalculado à data em que, terminada a OPA voluntária, se constituiria o dever de lançamento de OPA). 

Conexa com esta está a questão de saber se é admissível que o oferente estabeleça como condição de lançamento de 

OPA voluntária a prévia concessão da derrogação pela CMVM. Ainda que pareça que esta derrogação apenas pode ser 

concedida a posteriori – uma vez que a mesma depende, desde logo, de a OPA voluntária ter permitido aquisição de 

controlo (o que apenas é verificável no seu termo) – fará sentido salvaguardar que, em benefício da transparência, 
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previsibilidade e segurança jurídica, o oferente saiba que os termos da OPA voluntária que regista lhe permitirão vir a 

beneficiar da referida derrogação. Dada a relevância de o mercado estar informado sobre a intenção do oferente quanto 

ao caráter derrogatório, prevê-se, no n.º 4 do artigo 189.º, que o respetivo procedimento seja tramitado em momento 

anterior ao do registo da OPA. A presente alteração implica também que o oferente anuncie a intenção de que a sua 

oferta seja derrogatória no anúncio preliminar (cf. artigo 176.º). 

São também consagradas, no artigo 189.º, alterações ao regime de derrogação em virtude de saneamento financeiro 

decorrentes da necessidade de adaptação ao regime do CIRE, clarificando-se ainda os critérios da derrogação 

decorrente de fusão, dadas as dúvidas que se suscitavam com a redação anteriormente existente.  

Por fim, considerando as dúvidas que as transmissões de controlo mortis causa têm vindo a levantar quanto à 

emergência de um situação geradora do dever de lançamento de oferta pública de aquisição, e tendo em conta o 

benefício que poderá resultar, em termos de promoção do mercado e acesso ao mesmo de novos emitentes, da 

possibilidade de o acionista fundador poder garantir que o controlo da “sua” sociedade se manterá na esfera familiar, 

mesmo que abra o seu capital ao investimento do público, reintroduz-se a exceção ao dever de lançamento de OPA (que 

constava do anterior Código do Mercado dos Valores Mobiliários) no caso de transmissão mortis causa de ações que 

conduza à emergência de uma nova participação de controlo. 

 

i. Aquisição potestativa 

Prevê-se, no n.º 1 do artigo 194.º, a eliminação do duplo limite de 90% dos direitos de voto correspondentes ao capital 

social e de 90% dos direitos de voto abrangidos pela oferta, ficando a possibilidade de exercício do direito de aquisição 

potestativa (e, consequentemente, da alienação potestativa) dependente de ter sido alcançado apenas o primeiro 

desses limites.  Com efeito, a exigência de ter sido alcançado 90% dos direitos de voto abrangidos pela oferta não 

resulta de uma imposição da Diretiva das OPAs, considerando-se não se justificar a manutenção daquela exigência 

adicional e tendo sido igualmente tido em consideração a supressão do regime das sociedades abertas e o equilíbrio 

com a solução de regime de exclusão voluntária da negociação. 

No n.º 2 do artigo 194.º, ajustam-se os critérios de determinação da contrapartida: estabelece-se que o preço da OPA 

prevalece, exceto se, entre o termo da oferta e o registo da aquisição potestativa, o oferente ou pessoas que estejam 

com este em alguma das situações previstas no artigo 20.º tiver adquirido valores mobiliários da categoria daqueles 

que são objeto da oferta por um valor superior. Nesse caso, será esse valor superior aquele que deve ser pago no 
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contexto da aquisição potestativa, assim tratando de forma equitativa os acionistas que se encontrem na mesma 

circunstância (i.e., tratando os titulares das ações remanescentes da mesma forma). 

 

 

 


