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ANEXO I | NOTA INFORMATIVA: EMITENTES EM SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO MULTILATERAL 

I. A admissão de valores mobiliários à negociação em sistemas de negociação multilateral (em 

Portugal, o Euronext Access e o Euronext Growth), seja de ações ou obrigações, assume-se como 

uma opção de acesso e manutenção em mercado com requisitos e regras de transparência mais 

flexíveis. Os Emitentes com valores mobiliários aí admitidos podem, por essa via, ter um primeiro 

contacto com as regras do mercado de capitais, permitindo, em função do seu potencial 

crescimento, uma posterior transferência para mercado regulamentado. 

II. A esses Emitentes é aplicável um regime jurídico mais flexível (incluindo a não aplicação de 

determinadas regras), nomeadamente no que respeita: (i) à obrigação de publicar prospeto; (ii) a 

matérias de governance1 e representação equilibrada; (iii) ao relato de informação financeira e não 

financeira. Tratando-se de Emitentes de obrigações ou que não sejam sociedades abertas, não 

são igualmente aplicáveis os requisitos de transparência de participações qualificadas nem o 

regime das ofertas públicas de aquisição obrigatórias. 

III. Não obstante, esses Emitentes devem ter presente os deveres legais aplicáveis (para além das 

regras definidas pela entidade gestora da plataforma) em sede de abuso de mercado2, 

recentemente flexibilizados em algumas matérias no que respeita à sua aplicação aos mercados 

PME em crescimento3.  

Os aspetos mais relevantes encontram-se resumidos abaixo. O cumprimento destes deveres é 

não só essencial para o regular funcionamento do mercado e proteção dos investidores, 

como potenciador de outras externalidades positivas, como o incremento da credibilidade 

e exposição da entidade Emitente.   

 
1 Sem prejuízo das regras gerais do Código das Sociedades Comerciais. 

2 Incluindo o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, e artigos 
248.º-A a 248.º-B do Código dos Valores Mobiliários. 

3 Regulamento (UE) 2019/2115 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de novembro de 2019 que altera a Diretiva 
2014/65/UE e os Regulamentos (UE) n.º 596/2014 e (UE) 2017/1129 no que diz respeito à promoção da utilização de 
mercados de PME em crescimento. 

Deveres relacionados com informação privilegiada 

• Dever de divulgação de informação privilegiada (nomeadamente informação suscetível de 

influenciar de maneira sensível o preço dos instrumentos financeiros).  

Podem ser disso exemplo os resultados da sociedade, a aquisição ou alienação de ativos 

relevantes ou a celebração de contratos com impacto substancial na atividade. 

Essa informação deve ser divulgada logo que os factos ocorram.  

O regime prevê, em determinadas circunstâncias – para não prejudicar o Emitente - a 

possibilidade de diferimento da divulgação da informação.  

• Dever de elaborar, atualizar e manter uma lista de pessoas com acesso à informação 

privilegiada.  

Base legal: art. 248.º-A do CVM, art. 7.º e 17.º do MAR e respetiva regulamentação e atos delegados, 

nomeadamente o Regulamento de Execução (EU) 2016/1055 da Comissão de 10 de março de 2016, o 

Regulamento Delegado (UE) 2016/522 da Comissão, de 17 de dezembro de 2015 e o Regulamento de 

Execução (UE) 2016/347. 



 

   Deveres relacionados com dirigentes  

• Os dirigentes e pessoas estreitamente relacionadas (conforme definidos no MAR) devem 

comunicar ao Emitente e à CMVM todas as operações relativas a instrumentos financeiros 

desse Emitente.  O dever apenas se aplica uma vez atingido um valor total de €5.000 num ano 

civil. As comunicações devem ser efetuadas prontamente e, o mais tardar, três dias úteis após 

a operação.  

• O Emitente encontra-se, por seu lado, sujeito aos seguintes deveres: 

- divulgação das operações notificadas pelos dirigentes ou pessoas estreitamente 

relacionadas nos termos do ponto anterior;  

- elaboração de uma lista de todos os dirigentes e pessoas estreitamente relacionadas;  

- notificação dos dirigentes quanto às suas obrigações relativas às operações de 

dirigentes.  

Base legal: art. 248.º-B do CVM, Regulamento da CMVM n.º 5/2008, Instrução 1/2010, art. 19.º do MAR 

e respetiva regulamentação e atos delegados, em especial o Regulamento Delegado (UE) 2016/522 da 

Comissão, de 17 de dezembro de 2015 e o Regulamento de Execução (UE) 2016/523 da Comissão de 

10 de março de 2016. 

Modo de cumprimento dos deveres de divulgação de informação 

• O cumprimento dos deveres de divulgação ao mercado pelos Emitentes deve ser feito 

através do Sistema de Difusão de Informação da CMVM. A divulgação de todos os 

comunicados ocorre imediata e automaticamente desde que os mesmos sejam enviados pelos 

Emitentes via extranet. No caso de não ser possível o recurso a este meio, a CMVM deve 

receber a informação via e-mail, devendo os comunicados sobre informação privilegiada ser 

remetidos para factosrelevantes@urgente.cmvm.pt [cfr. art. 5.º do Regulamento da CMVM n.º 

5/2008, Regulamento da CMVM n.º 3/2016 e Instrução da CMVM n.º 1/2010]. 

• O acesso à extranet será fornecido no decurso deste ano a todos os Emitentes que ainda 

não o possuam, sendo antecipadamente prestadas informações adicionais a respeito 

dos procedimentos necessários para o efeito. 

mailto:factosrelevantes@urgente.cmvm.pt


 

ANEXO II | QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DOS REQUISITOS DE INDEPENDÊNCIA4  

 

Identifique o membro e o respetivo órgão a que se referem os dados deste 

questionário:__________________________________________________________________ 

  

1. É titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital social da sociedade? 

___________________________________________________________________________  

 

2. Foi reeleito por mais de dois mandatos, seguidos ou intercalados? Em caso afirmativo 

especificar os mandatos. ______________________________________________________  

 

3. Atua em nome ou por conta5 de titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do 

capital social da sociedade? Em caso afirmativo identificar o titular da participação qualificada. 

___________________________________________________________________________  

 

4. O conselho de administração, ou algum dos seus membros, tem conhecimento de que o 

membro do órgão de fiscalização/membro da mesa da assembleia geral [riscar o que não 

interessa] esteja, de algum modo, associado a um qualquer grupo de interesses específico na 

sociedade ou se encontra em alguma circunstância suscetível de afetar a sua isenção de análise 

ou de decisão616? Em caso afirmativo especificar.  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

 

5. O conselho de administração, ou algum dos seus membros, tem conhecimento de qualquer 

outro facto que, de algum modo, afete ou possa afetar a independência do membro do órgão de 

fiscalização/membro da mesa da assembleia geral [riscar o que não interessa] a que se refere o 

presente questionário? Em caso afirmativo, especificar.  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

  

 
4 Devem ser indicados quaisquer factos pertinentes para apreciação da CMVM ainda que o conselho de administração 
tenha dúvidas sobre a recondução dos factos às consequências descritas. 

5 A título de exemplo, deve ser reportada a existência atual ou passada de qualquer relação de mandato com ou sem 
representação entre o membro do órgão social e qualquer titular de participação qualificada ou qualquer pessoa singular 
ou coletiva que atue por conta dele ou que lhe preste qualquer dos serviços referidos na nota seguinte. 

6 A título de exemplo, deve ser reportada, entre outro tipo de relações, a existência atual ou passada de vínculo laboral, de 
consultoria, designadamente económica, financeira ou jurídica ou de qualquer outro tipo de prestação de serviços, 
mediação, agência, representação comercial ou franquia entre, por um lado, o membro do órgão social e, por outro, 
qualquer acionista titular de participação qualificada ou qualquer pessoa singular ou coletiva que atue por conta ou no 
interesse desse titular ou lhe preste serviços referidos nesta nota 



 

ANEXO III | QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO REGIME DE INCOMPATIBILIDADES  

 

Identifique o membro e o respetivo órgão a que se referem os dados deste 
questionário:___________________________________________________________  
 
1. É membro de órgão de administração da sociedade? 
____________________________________________________________________________ 
 
2. É membro de órgão de administração de sociedade que se encontre em relação de grupo ou 
de domínio com a sociedade? Em caso afirmativo identificar a(s) sociedade(s) em causa.   
____________________________________________________________________________ 
 
3. Exerce funções de administração ou de fiscalização em cinco ou mais sociedades7?  
____________________________________________________________________________ 
 
4. É sócio de sociedade em nome coletivo que se encontre em relação de domínio ou de grupo 
com a sociedade? 
____________________________________________________________________________  
 
5. É revisor oficial de contas em relação ao qual se verifique incompatibilidade prevista na respetiva 
legislação?  
____________________________________________________________________________ 
 
6. É interdito, inabilitado, insolvente, falido ou condenado a pena que implique a inibição, ainda 
que temporária, do exercício de funções públicas?  
____________________________________________________________________________ 
 
7. Exerce funções em empresa concorrente, atua em representação ou por conta de empresa 
concorrente ou, de qualquer outro modo, está vinculado a interesses de empresa concorrente? 
Em caso afirmativo, especificar. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  
 
8. Presta serviços, de modo direto ou indireto, ou mantém relação comercial com relevo com a 
sociedade ou com sociedade que com esta se encontre em relação de domínio ou de grupo? Em 
caso afirmativo, especificar.  
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
9. É beneficiário de alguma vantagem particular da sociedade? Em caso afirmativo, especificar.  
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
10. É cônjuge, parente, afim na linha reta ou até ao 3º grau, inclusive, na linha colateral, de pessoa 
que se encontre em alguma das situações referidas acima nos números 1, 2, 4, 7 e 9 ou cônjuge 
de pessoa abrangida pela situação indicada no número 8?  
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

 

 
7 Não se consideram para este efeito as sociedades de advogados, as sociedades de revisores oficiais de contas e os 
revisores oficiais de contas. 


