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18-07-12 - CMVM avalia aplicação das regras europeias sobre prospetos 

 

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) emitiu um 

parecer sobre a aplicação, em Portugal, da diretiva de 2010 que veio 

alterar a diretiva dos prospetos e cujo prazo de transposição terminou 

no passado dia 1 de julho. 

 

De acordo com o CMVM e a jurisprudência do Tribunal de Justiça das 

Comunidades Europeias, no âmbito dos pedidos de aprovação de 

prospetos de ofertas públicas ou de admissão à negociação de VM 

apresentados perante a CMVM, os particulares podem prevalecer-se das 

alterações introduzidas que imponham aos Estados membros 

obrigações incondicionais e suficientemente precisas, mesmo antes da 

sua transposição para o ordenamento jurídico nacional. 

 

Esta diretiva veio introduzir alterações à diretiva de 2003 relativa ao 

prospeto a publicar em caso de oferta pública de valores mobiliários ou 

da sua admissão à negociação e à diretiva de 2004 relativa à 

harmonização dos requisitos de transparência no que se refere às 

informações respeitantes aos emitentes cujos valores mobiliários (VM) 

estão admitidos à negociação num mercado regulamentado. 

 

 

Alterações aplicáveis em Portugal 

 

Nos termos das alterações introduzidas em 2010, a diretiva dos 

prospetos não se aplica aos VM incluídos numa oferta cujo valor total na 

UE seja inferior a 5 milhões de euros, a calcular ao longo de um período 
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de 12 meses, nem aos VM não representativos de capital emitidos de 

forma contínua ou repetida por instituições de crédito quando o valor 

total da oferta na UE for inferior a 75 milhões de euros, a calcular ao 

longo de um período de 12 meses, desde que tais VM não sejam 

subordinados, convertíveis ou passíveis de troca ou não confiram o 

direito de subscrição ou aquisição de outros tipos de VM e não estejam 

associados a um instrumento derivado. 

 

A publicação de um prospeto já não é obrigatória para as ofertas de VM 

dirigidas até 150 pessoas singulares ou coletivas por Estado-membro, 

que não sejam investidores qualificados, nem para as ofertas de VM 

dirigidas a investidores que adquiram valores mobiliários por um valor 

total de pelo menos 100 mil euros por investidor, por cada oferta 

distinta, ofertas de VM cujo valor nominal unitário ascenda a pelo menos 

100.000 euros, nem a ofertas de VM com um valor total na UE inferior a 

100 mil euros, a calcular ao longo de um período de 12 meses. 

 

Desde 1 de julho que os Estados-membros não devem exigir a 

publicação de um novo prospeto em eventuais revendas subsequentes 

de VM ou na sua colocação final através de intermediários financeiros, 

desde que exista um prospeto válido e o emitente ou a pessoa 

responsável pela sua elaboração autorize o seu uso mediante acordo 

escrito. 

 

O prospeto deve conter informação respeitante ao emitente e aos VM 

que vão ser objeto de oferta ao público ou de admissão à negociação 

num mercado regulamentado, assim como, deve incluir um sumário que 
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preste informações fundamentais na língua em que o prospeto tenha 

sido originalmente redigido. 

 

O formato e o conteúdo do sumário do prospeto devem prestar, 

conjuntamente com o prospeto, informação apropriada sobre as 

características essenciais dos VM em questão, para permitir que os 

investidores determinem se e quando devem investir nesses VA. 

 

A apresentação do sumário não é obrigatória quando o prospeto diga 

respeito à admissão à negociação num mercado regulamentado de VM 

não representativos de capital com um valor nominal de pelo menos 100 

mil euros, exceto se um Estado-Membro o exigir. 

 

O emitente, o oferente ou a pessoa que solicita a admissão à negociação 

num mercado regulamentado podem elaborar o prospeto sob a forma de 

um documento único ou de documentos separados. Os prospetos 

compostos por documentos separados devem repartir as informações 

exigidas por um documento de registo, contendo informações referentes 

ao emitente, uma nota sobre os valores mobiliários e um sumário. 

 

Na elaboração dos vários modelos de prospetos, devem ser tidas em 

conta as várias atividades e a dimensão do emitente, em especial das 

instituições de crédito emitentes de valores mobiliários não 

representativos de capital, das sociedades com capitalização bolsista 

reduzida e das pequenas e médias empresas (PME). 

 

Na elaboração do prospeto, deve ser aplicado um regime proporcionado 

de divulgação de informações às ofertas de ações de sociedades cujas 
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ações da mesma categoria sejam admitidas à negociação num mercado 

regulamentado ou num sistema de negociação multilateral sujeitas à 

obrigação de divulgação contínua de informação e a normas em matéria 

de abuso de mercado, desde que o emitente não tenha limitado ou 

suprimido o direito de preferência previsto na lei. 

 

Caso os VM sejam garantidos por um Estado-Membro, o oferente ou a 

pessoa que solicite a admissão à negociação num mercado 

regulamentado pode, ao elaborar um prospeto, omitir informações 

relativas a esse garante. 
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