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Regulamento da CMVM n.º 13/2002 
Deveres de Informação 

Actualmente, as entidades emitentes devem cumprir os deveres de informação 
periódica através dos dois meios de divulgação previstos no n.º 1 do artigo 1.º do 
Regulamento da CMVM n.º 11/2000, ou seja num jornal de grande circulação em 
Portugal e, quando tenham valores mobiliários admitidos à negociação em mercado 
regulamentado, em boletim do mercado regulamentado. 

Num momento particularmente importante para o mercado nacional, decorrente da 
sua integração no Euronext, impunha-se acolher e promover outros meios de 
divulgação de informação mais compatíveis com a partilha de informação, em 
igualdade de circunstâncias, a nível transfronteiriço. Um mercado que se pretende 
moderno não pode confinar a informação, no tempo e no espaço, ao limite das suas 
fronteiras, devendo, pelo contrário, assumir uma dimensão internacional, através 
da adopção de mecanismos adequados a responder aos desafios propostos, e com 
ela a projecção do próprio mercado. 

A crescente importância assumida por outros meios de difusão de informação 
resultante, sobretudo, das potencialidades associadas como seja a eficácia e a 
rapidez de acesso, com especial destaque para a Internet, levou a CMVM, ao abrigo 
do n.º 2 do artigo 5.º do Código dos Valores Mobiliários, a redefinir os meios de 
divulgação adequados à informação periódica. A diversificação dos meios de 
divulgação de informação, no caso concreto, pela introdução da Internet deve ser 
acompanhada de medidas de segurança compatíveis com o rigor da informação que 
visa difundir, pelo que deve apoiar-se em suportes informáticos que apresentem 
níveis de segurança comprovados e por isso capazes de assegurar a fiabilidade dos 
documentos e a inalterabilidade do conteúdo dos dados (como é designadamente o 
caso do formato pdf). 

Com o presente regulamento visou-se, assim, adequar os meios de divulgação da 
informação periódica ao mercado centralizando-a num meio, tornando-a mais 
acessível para os destinatários, sem prejuízo da possibilidade de o emitente 
disponibilizar a informação em causa também através de outros meios. 

O presente regulamento foi objecto de consulta pública. 

Assim, 
Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 5.º e no artigo 367.º, ambos do Código 
dos Valores Mobiliários, o Conselho Directivo da Comissão do Mercado de Valores 
Mobiliários aprova as seguintes alterações ao Regulamento n.º 11/2000 da CMVM: 

 

 



Artigo 1.º 

O artigo 1.º do Regulamento n.º 11/2000 da CMVM passa ter a seguinte redacção: 
 
1. Os deveres de informação consagrados no Código dos Valores Mobiliários devem 
ser cumpridos através de publicação num jornal de grande circulação em Portugal e, 
se respeitantes a emitentes de valores mobiliários admitidos à negociação em 
mercado regulamentado, em boletim do mercado regulamentado, salvo disposição 
legal ou regulamentar em contrário. 

2. A utilização de outros meios de divulgação de informação, nomeadamente o 
recurso à Internet ou a agências noticiosas, só pode ocorrer simultaneamente ou 
em momento posterior aos previstos no número anterior, salvo se a informação em 
causa tiver sido divulgada através do sistema de difusão de informação da CMVM. 
 
3. As modificações, rectificações e aditamentos à informação divulgada são 
divulgados pelos mesmos meios e termos da informação a modificar, rectificar ou 
aditar. 

Artigo 2.º 

É aditado à Secção I do Capítulo II do Regulamento n.º 11/2000 da CMVM o 
seguinte artigo: 

Artigo 8.º-A 
Meios de divulgação de informação periódica 

1. Salvo o disposto no número seguinte, os deveres de informação previstos na 
presente secção consideram-se cumpridos a partir da divulgação das informações 
que aqueles têm por objecto através do sistema de difusão de informação da CMVM. 

2. Os emitentes de acções admitidas à negociação em mercado regulamentado 
devem ainda publicar as informações previstas na presente secção num dos locais 
previstos no n.º 1 do artigo 1.º. 

3. A divulgação através do sistema de difusão de informação da CMVM, prevista no 
n.º 1, depende do envio da informação pelos emitentes em suporte informático e 
num formato que assegure a inalterabilidade dos dados, com indicação expressa de 
que se destina à divulgação ao abrigo do presente artigo. 

Artigo 3.º 

É revogada a alínea b) do n.º 2 do artigo 3.º do Regulamento n.º 11/2000 da 
CMVM. 

Artigo 4.º 

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

  

Lisboa, 08 de Agosto de 2002 - O Conselho Directivo, Fernando Teixeira dos Santos, 
Presidente - Luís Lopes Laranjo, Vice-Presidente 

 


