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AbstRAct: The recent reform of the Securities Code entailed a number of rele-
vant developments to the capital markets, including on the debt side. This 
article particularly notes changes occurred in the context of public offers, 
including the reduction of legal scope regarding acquisitions of securities. The 
possibility of blocking in full an issue of securities at the initiative of the issuer 
and of issuing with incremental nominal amounts is also discussed. 

Keywords: debt securities; public offers; tender offers; full block; nominal 
increments. 
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1. Introdução

A recente e assinalável alteração do Código dos Valores Mobi-
liários (“CVM”)1 aporta um conjunto de novidades importantes no 
âmbito das emissões de dívida realizadas em mercado de capitais 
(de obrigações e mais genericamente de valores mobiliários repre-
sentativos de dívida – “VMRD”). Estas concentram-se essencial-
mente no Título III, relativo às ofertas públicas, onde destacaremos 
e comentaremos um conjunto de aspetos, detendo-nos depois com 
mais pormenor nas ofertas de aquisição de VMRD. Por fim, tece-
remos algumas considerações sobre dois desenvolvimentos interes-

1 Através da Lei n.º 99-A/2021, de 31 de dezembro. Lamenta-se que, diversamente de 
outras ocasiões (como aquando da transposição da Diretiva 20014/65/UE (“DMIF 2”), 
através da Lei n.º 35/2018, de 20 de julho), o legislador não tenha igualmente repu-
blicado o CVM. 
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santes e de alguma forma disruptivos face à tradição legal instalada 
contidos no Título II, concretamente a possibilidade de bloqueio 
integral da emissão e as emissões com mecanismo incremental do 
valor nominal. 

Este artigo foi redigido em jeito de texto corrido, com uma preo-
cupação essencialmente prática, atenta a experiência profissional 
dos seus autores, sem prejuízo de algumas considerações mais teó-
ricas quando apropriado. 

2.  A reforma do regime das ofertas públicas (em geral e 
de distribuição)

i) Adequação à regulamentação europeia

Em termos de consistência sistemática, a alteração mais impor-
tante, que inclui um conjunto de revogações e alterações de artigos, 
(incluindo a redefinição do conceito nacional de oferta pública ape-
nas para o âmbito das ofertas públicas de aquisição) foi a adequa-
ção do CVM à atual regulamentação europeia sobre prospetos, a 
começar pelo Regulamento dos Prospetos2. A sua aplicação plena 
vigorava já desde 21 de julho de 2019 (art. 49.º/2), pelo que já havia 
tacitamente revogado uma boa parte do regime previsto no CVM, 
em transposição da Diretiva dos Prospetos3, incluindo quando a 
solução era mesma no CVM e no Regulamento, uma vez que muitas 
das opções normativas deste transitaram da Diretiva e a efetiva 
fonte normativa passou a ser o Regulamento e não o CVM na parte 
em que havia transposto a Diretiva. Não obstante, a manutenção 
de um conjunto de normas, sem revogação expressa, contrárias ou 

2 Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de junho 
de 2017 relativo ao prospeto a publicar em caso de oferta de valores mobiliários ao 
público ou da sua admissão à negociação num mercado regulamentado, e que revoga 
a Diretiva 2003/71/CE.
3 Diretiva 2003/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 4 de novembro de 2003 
elativa ao prospeto a publicar em caso de oferta pública de valores mobiliários ou da 
sua admissão à negociação e que altera a Diretiva 2001/34/CE.
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desarticuladas com a regulamentação europeia mais recente susci-
tava dúvidas.

Basta, por exemplo, passar o olhar em vários prospetos de 
admissão à negociação em mercado regulamentado (sem oferta 
pública) de VMRD de emitentes portugueses para se concluir isso 
mesmo. Embora a desnecessidade de publicação de prospeto (e, efe-
tivamente, não aplicação do regime) decorra, desde a data referida, 
expressa e unicamente do Regulamento dos Prospetos (art. 3.º), na 
habitual secção das Selling Restrictions (que depois os intermediá-
rios financeiros Managers da emissão ou Dealers do Programa, no 
caso dos prospetos de base, se obrigam contratualmente a respeitar 
no Subscription/Placement ou Dealer/Programme Agreement) con-
tinuámos a encontrar, por cautela, um parágrafo específico dedi-
cado a Portugal com o arrazoado habitual, com base no CVM.4 

4 Por exemplo: “Portugal – In relation to the Notes, each Dealer has represented, war-
ranted and agreed with the Issuer, and each further Dealer appointed under the Pro-
gramme will be required to represent and agree, that: the Notes may not be and will not 
be offered to the public in Portugal under circumstances which are deemed to be a public 
offer under the Portuguese Securities Code (Código dos Valores Mobiliários) enacted by 
Decree-Law no. 486/99, of 13 November 1999 (as amended and restated from time to 
time) (or under any legislation which may replace it or complement it in this respect from 
time to time) unless the requirements and provisions applicable to the public offering in 
Portugal are met and registration, filing, approval or passport procedures with the Por-
tuguese Securities Market Commission (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, 
“CMVM”) is made; regarding any offer or sale of Notes by it in Portugal or to individuals 
resident in Portugal or having a permanent establishment in Portugal, it will comply with 
all laws and regulations in force in Portugal, including (without limitation) the Portu-
guese Securities Code (and any legislation which may replace it or complement it in this 
respect from time to time), any regulations issued by the CMVM, the Prospectus Regu-
lation and the Prospectus Delegated Regulations, and other than in compliance with all 
such laws and regulations: (i) it has not directly or indirectly taken any action or offered, 
advertised, marketed, invited to subscribe, gathered investment intentions, sold or deli-
vered and will not directly or indirectly take any action, offer, advertise, market, invite to 
subscribe, gather investment intentions, sell, re-sell, re-offer or deliver any Notes in cir-
cumstances which could qualify as a public offer (oferta pública) of securities pursuant 
to the Portuguese Securities Code (or to any legislation which may replace it or comple-
ment it in this respect from time to time) and other applicable securities legislation and 
regulations, notably in circumstances which could qualify as a public offer addressed to 
individuals or entities resident in Portugal or having a permanent establishment located 
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Tal deixará, assim, de ser necessário nesses mesmos termos, 
podendo bastar, para descanso do emitente, a Selling Restriction 
geral para o espaço da UE, tipicamente intitulada de “Prohibition 
of Sales to EEA Retail Investors”, que no essencial lança a este res-
peito mão da restrição do universo de qualquer oferta a investido-
res qualificados, como definidos no Regulamento dos Prospetos, e/
ou, em alternativa, a outras exceções da obrigação de publicação de 
prospeto previstas no Regulamento.  

ii) Aumento para €8.000.000 da isenção “anual” de prospeto 

Como já era esperado, o legislador lançou mão da possibilidade 
prevista no art. 3.º/2-b) do Regulamento dos Prospetos, aumentando 
para €8.000.000 o limiar que era vigente no CVM (de €5.000.000), 
relativamente a ofertas de valores mobiliários ao público cujo valor 
total na UE seja inferior a esse valor, calculado em função das ofer-
tas realizadas ao longo de um período de 12 meses (art. 109.º/4 do 
CVM). 

Desta forma, aporta-se mais alguma flexibilidade nesta matéria, 
aumentando em 60% o valor máximo de oferta(s) anual ao público 
de valores mobiliários, sem necessidade de publicação de prospeto e 
de cumprimento do respetivo regime. Relembre-se, no entanto, que 
caso haja admissão à negociação em mercado regulamentado terá 
de se apurar se existe alguma outra exceção disponível que possa 
convocar-se (esta exceção apenas se aplica à oferta pública), mas é 
também provável que ofertas mais pequenas deste tipo acabem por 
não carecer de tal admissão para poderem vingar no mercado ou 
poderão bastar-se com admissão à negociação em sistema de nego-
ciação multilateral.

in Portugal, as the case may be; (ii) it has not distributed, made available or caused to be 
distributed and will not distribute, make available or cause to be distributed this Base 
Prospectus or any other offering material relating to the Notes to the public in Portugal. 
Private placements addressed by companies open to public investment (sociedades aber-
tas) or by companies issuing securities listed on a regulated market shall be subsequently 
notified to the CMVM for statistics purposes.”
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A talhe de foice, aproveitamos para comentar que, apesar de a 
inserção sistemática desta exceção no Regulamento dos Prospetos 
(art. 3.º/2), nos parece que esta exceção deverá igualmente poder 
ser combinável com as demais situações excecionadas mas no art. 
1.º/4 do Regulamento dos Prospetos, apesar de o art. 1.º/6 apenas se 
referir expressamente à possibilidade de combinação de diversas 
exceções indicadas no n.º 4 (em matéria de oferta pública). Não se vê 
razão para que assim não seja, sendo que o Regulamento dos Pros-
petos também não dispõe expressamente em contrário. Por exem-
plo, imagine-se uma oferta de €107.000.000, em que €100.000.000 
são destinados unicamente a investidores qualificados (exceção do 
art. 1.º/4-a)) ou então distribuídos em lotes mínimos de subscrição 
de €100.000 (art. 1.º/4-d), e apenas os €7.000.000 remanescentes 
são oferecidos a investidores não qualificados/profissionais, em lotes 
de “retalho” (i.e. abaixo de €100.000) e em número de investidores 
superior a 149 por Estado Membro (caso contrário, seria aplicável 
a exceção do art. 1.º/4-b) – seria contrário ao espírito da arquitetura 
das exceções, parece-nos claramente, considerar que em casos deste 
tipo não se dispensasse o prospeto. 

iii) Supressão da intermediação obrigatória

Com a revogação do art. 113.º (e do art. 337.º/2) do CVM, deixa 
de ser necessário a um oferente que não seja intermediário finan-
ceiro contratar um intermediário financeiro especificamente para 
desempenhar o papel de “assistente”. Esta função era concretizada 
no art. 337.º/3 (e assim continua a ser quando especificamente 
esse serviço seja contratado), correspondendo a “aconselhar o ofe-
rente sobre os termos da oferta, nomeadamente no que se refere ao 
calendário e ao preço, e assegurar o respeito pelos preceitos legais 
e regulamentares, em especial quanto à qualidade da informação 
transmitida.” 

Ora, tratava-se de um legado histórico, de uma altura de menor 
desenvolvimento do mercado de capitais nacional, que hoje em dia 
já não tinha a mesma justificação, um ónus sobre o emitente sem 
o mesmo racional de tempos passados; um exemplo claro de como 
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se encontrava esta circunstância ultrapassada pela realidade era a 
previsão de que ao intermediário financeiro incumbia, neste caso, 
a elaboração do prospeto (art. 337.º/2-a), quando, na verdade, hoje 
em dia a redação do prospeto é essencialmente concentrada nos 
assessores legais, que depois reúnem os contributos do emitente, 
oferente, intermediários financeiros envolvidos, etc. A Associação 
de Emitentes (AEM) já havia proposto há alguns anos a sua elimi-
nação com estes fundamentos.

Ora, em ofertas públicas de VMRD (ou de ações, etc) continua-
rão certamente a existir sindicatos de colocação (note-se que o art. 
113.º/1-a) também impunha a obrigatoriedade do serviço de colo-
cação por intermediário financeiro, este serviço não deixa natural-
mente de ser um serviço regulado nos termos do art. 290.º/1-d)), 
incluindo um ou mais bancos líderes, que aconselharão também o 
emitente antes e durante a oferta, comentarão o prospeto e docu-
mentação da oferta, etc. De todo o modo, e salvo se expressamente 
for acordado sob esse epíteto, deixam de assumir esse tipo de fun-
ções enquanto “assistente”.

iv) Responsabilidade pelo prospeto 

A este respeito chamamos a atenção especialmente para três 
aspetos (art. 149.º do CVM). 

Por um lado, clarifica-se que apenas são responsáveis pelo 
conteúdo do prospeto os membros dos órgãos sociais em funções 
à data de aprovação do prospeto. Esta alteração é bem-vinda, na 
medida em que dissipa uma discussão existente sobre a respon-
sabilidade de membros dos órgãos sociais antigos e que já não se 
encontravam em funções à data de aprovação do prospeto, e que, 
portanto, são totalmente alheios ao mesmo. Perante esta reali-
dade, o entendimento instalado já era circunscrever essa respon-
sabilidade essencialmente à sua intervenção no processo de apro-
vação ou certificação das contas, na medida em que estivessem 
incorporados diretamente ou por referência no prospeto (i.e. con-
forme aplicável, as contas; o parecer do órgão de fiscalização; a 
certificação legal de contas e relatório de auditoria; o relatório de 
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gestão da administração, se incorporado enquanto tal). Com esta 
alteração, fica claro que o não são – i.e. que não são responsáveis 
por deficiências de informação, ainda que desse âmbito (das con-
tas), contidas no prospeto, o que não prejudica, naturalmente, que 
possam ser responsabilizados (quanto às contas e elementos refe-
ridos relativos às mesmas por que sejam responsáveis), caso tais 
deficiências existam, mas nos termos societários e civis gerais e 
não enquanto responsáveis pelo conteúdo do prospeto.  

Por outro, integrou-se o garante (i.e. o garante das obrigações do 
emitente em VMRD, caso este exista) entre o leque de responsáveis. 
Se, por um lado, se poderá argumentar que tal é coerente com a res-
ponsabilidade obrigacional que este assume enquanto garante do 
emitente, por outro, este argumento não é totalmente convincente, 
pois a função primacial deste é garantir as obrigações de pagamento 
do emitente e não garantir a veracidade da informação que este 
presta no prospeto. Aliás, o garante pode até ser totalmente alheio 
à oferta, pense-se numa oferta pública de venda (“OPV”) de obri-
gações com garantia de terceiro e em que este não consentiu na 
realização da operação (ainda que contratualmente, nos termos da 
garantia, o emitente não se tenha obrigado a obter o seu consenti-
mento prévio) – dificilmente neste tipo de casos se poderá, razoavel-
mente, justificar a plena aplicação do texto da norma. 

Por fim, e em coerência com a supressão da assistência obrigató-
ria, também se suprimiu a responsabilidade do assistente.

Como nota final, lembramos que o art. 11.º/1 do Regulamento 
dos Prospetos não impõe todo este elenco de responsáveis, antes 
coloca como alternativas o emitente, oferente, os membros dos 
órgãos sociais – pelo menos uma desta categoria de entidades 
deverá ser responsável, nos termos da lei nacional, mas não mais do 
que isso. E efetivamente em algumas jurisdições, como a Irlanda ou 
Luxemburgo, o leque de responsáveis é mais limitado, não incluindo 
nomeadamente os membros dos órgãos sociais. Ora, se é verdade 
que, porventura mais do que acrescer garantia patrimonial adicio-
nal, a responsabilidade dos membros dos órgãos sociais (mormente 
de administração) serve de incentivo ao seu zelo nesta matéria, a 
benefício da qualidade da informação vertida nos prospetos, é de 
questionar se, tal como quanto ao intermediário financeiro assis-
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tente, não será um legado que se justificava porventura mais noutro 
contexto histórico e se, em alguns casos, não poderá acabar por ser-
vir de incentivo à aprovação de prospetos e admissão à negociação 
(cfr. remissão do art. 238.º/3-a)) noutras jurisdições.    

v) Regime linguístico

As alterações no art. 163.º-A vieram robustecer e clarificar em 
parte o regime já vigente. Prevê-se agora expressamente que um 
prospeto de oferta pública de distribuição pode ser redigido em 
inglês, exceto se a CMVM a tal se opuser em virtude de se revelar 
contrário ao regular funcionamento do mercado ou aos interesses 
dos investidores (n.º 1-b), quando antes se indicava apenas mais 
genericamente que devia ser redigido em idioma aceite pela CMVM. 

Na prática, não resultarão daqui alterações, uma vez que já 
vinha sendo aceite pela CMVM a redação de prospetos de oferta 
pública em inglês, apenas com o sumário traduzido para português, 
o que tem também a vantagem evidente de evitar a prática anterior 
de existirem dois documentos de oferta nestes casos, um prospeto 
de oferta pública em português e um documento de oferta “institu-
cional” para investidores profissionais em inglês – com os custos de 
tradução inerentes e os riscos sempre possíveis de algum tipo de 
desconformidade entre um e outro documento.  

3. Ofertas de aquisição sobre VMRD

i) Redução do objeto legal

Um dos ajustamentos do CVM ao Regulamento dos Prospetos 
respeita ao conceito de oferta pública, que deixou de estar generi-
camente previsto (i.e. para qualquer tipo de oferta um mesmo con-
ceito geral de oferta pública, aplicável na vertente distributiva como 
aquisitiva) no CVM no seu art. 109.º. Assim, para efeitos de OPD, o 
art. 109.º/1-a) passou a remeter para o Regulamento dos Prospetos, 
enquanto que para efeitos de OPA a alínea seguinte passou a reme-
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ter para o art. 173.º, na sua nova redação.  Nos termos do novo n.º 1 
do art. 173.º do CVM, epigrafado de “objeto da oferta”:

Considera-se uma oferta pública de aquisição a proposta, dirigida 
a destinatários indeterminados, de aquisição de ações ou de valores 
mobiliários que conferem direito à sua subscrição ou aquisição emiti-
dos por sociedade cujas ações estejam admitidas à negociação em mer-
cado regulamentado em Portugal.

Este novo conceito de oferta pública de aquisição (“OPA”) é, e 
bem, mais curto do que o anteriormente vigente, o objeto possível de 
uma OPA tem um escopo bastante mais reduzido face ao que existia 
anteriormente (com base essencialmente no conceito geral de oferta 
pública do art. 109.º). Por um lado, quanto ao emitente que poderá 
assumir a condição de sociedade visada, deverá tratar-se de uma 
sociedade cotada em Portugal (i.e. sociedade com ações admitidas 
à negociação em mercado regulamentado português); não basta a 
admissão em sistema de negociação multilateral (em harmonia sis-
temática, por exemplo, com o regime de divulgação de participações 
qualificadas atual; cfr. art. 16.º/1). Por outro, apenas certos valores 
mobiliários de uma sociedade cotada poderão ser objeto da oferta 
pública, concretamente ações ou valores mobiliários que confiram 
direito à sua aquisição (ainda que os mesmos possam não estar, 
eles mesmos, admitidos à negociação, o que será pouco provável). 
Ajusta-se também desta forma o objeto de uma OPA ao escopo da 
Diretiva das OPA5; cfr. art. 2.º/1-a)/e).

No que releva especialmente para o mercado de capitais no seg-
mento de dívida, deixam de estar abrangidos pelo regime legal as 
ofertas ao público sobre outros valores mobiliários, emitidos por 
sociedade cotadas ou outras sociedades, como sejam obrigações ou 
outros VMRD. Mesmo que se trate de ofertas dirigidas a destina-
tários indeterminados, estas não serão ofertas impactadas pelo 
regime das ofertas públicas do CVM. 

5 Diretiva 2004/25/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 21 de abril de 2004 
relativa às ofertas públicas de aquisição. 
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ii) Relevância 

Esta é uma alteração de paradigma muito interessante. 
Ao longo dos anos, têm sido realizadas diversas operações de 

gestão de passivo por emitentes portugueses, envolvendo a aqui-
sição, por contrapartida em numerário ou outros valores mobiliá-
rios, de VMRD existentes. Por exemplo, o emitente readquire dívida 
emitida anteriormente a um juro mais elevado, uma vez que atual-
mente o seu custo de financiamento é mais baixo ou porque lhe é 
possível emitir nova dívida por prazo mais longo. Quando o emi-
tente recomprasse apenas, se a oferta fosse dirigida ao público e 
competente o direito português (através da interligação entre o art. 
108.º e o art. 145.º-A na sua versão anterior), então era aplicável o 
regime das ofertas públicas e das OPA em especial; quando optasse 
por trocar por novos VMRD, então combinava-se uma aquisição (na 
medida em que a lei aplicável fosse a portuguesa) com uma distri-
buição de valores mobiliários, sendo portanto aplicável o regime das 
ofertas públicas, das OPD e das OPA, dando lugar a um prospeto de 
oferta pública de troca. 

Embora não fosse singular de Portugal no espaço europeu, 
várias outras jurisdições apresentavam um enquadramento menos 
exigente. Por outro lado, e atentas certas restrições operacionais 
e de oportunidade, era frequente o regime das OPA (ao implicar a 
prévia preparação de uma oferta pública, o registo prévio da mesma 
junto da CMVM, um período mínimo de duas semanas de oferta, 
os custos inerentes, etc) não permitir, eficazmente, capturar certas 
janelas de mercado para a realização de operações de recompra de 
dívida, acabando o emitente por optar por restringir em Portugal 
a oferta a investidores qualificados/profissionais (de forma a apro-
veitar a exceção prevista no art. 110.º/1-a), na sua versão anterior) 
– ponderadas as circunstâncias, acabava por constituir um funda-
mento razoável para discriminar positivamente este tipo de inves-
tidores (i.e. o regime regulatório vigente acabava por justificar que 
não estivessem em situação de igualdade material nesta matéria 
com os investidores não profissionais, que assim não podiam acor-
rer a uma oferta a que de outra forma poderiam).     
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Com esta alteração legal, deixa de se aplicar este tipo de restri-
ção. Não quer dizer naturalmente que uma oferta ao público (tal 
como uma oferta que não seja dirigida ao público) para aquisição de 
VMRD seja um espaço livre de direito, é antes um espaço livre do 
regime das ofertas públicas. Assim, continuará a ser aplicável um 
conjunto de princípios e regras, como seja quanto à qualidade da 
informação (art. 7.º do CVM) ou à divulgação de informação privile-
giada (ao abrigo ao Regulamento do Abuso de Mercado6). 

iii) A língua 

Um aspeto que merece atenção é a língua da documentação 
que venha a ser divulgada, atento o disposto no art. 6.º/1. Esta 
norma encerra um princípio geral de que a informação suscetível 
de influenciar decisões de investimento de investidores não profis-
sionais deverá ser disponibilizada em português ou junto com tra-
dução, exemplificando com algumas situações, como seja ofertas 
públicas de aquisição. 

Quanto ao teor deste n.º 1, é de notar que no âmbito de uma 
oferta de aquisição (“simples”, i.e. por contrapartida de numerá-
rio) os investidores não tomam qualquer decisão de investimento, 
tomam antes uma decisão de desinvestir ou de manutenção do seu 
investimento. Por outro lado, um exemplo concreto citado neste 
número é de “oferta pública de aquisição”, que passou a ter um 
determinado objeto, definido, no art. 173.º, pelo que o exemplo citado 
pela lei não inclui literalmente uma oferta de aquisição de VMRD, 
ainda que dirigida a investidores não profissionais, podendo tam-
bém argumentar-se que se a intenção do legislador fosse efetiva-
mente abranger também esta realidade então bastaria ter indicado 
“ofertas de aquisição” ou “ofertas públicas ou privadas/particulares 
de aquisição”. 

6 Regulamento (UE) n. ° 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril 
de 2014, relativo ao abuso de mercado (regulamento abuso de mercado) e que revoga 
a Diretiva 2003/6/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e as Diretivas 2003/124/
CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE da Comissão.
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Dir-se-á também que numa OPA o processo decisório do inves-
tidor é mais simples do que no caso de uma OPD, ele já se encontra 
investido nos valores mobiliários (e supostamente acompanhará, 
ou pode acompanhar, com base na informação publicamente dis-
ponível, a situação do seu investimento), já os conhece, e apenas 
decide alienar ou não alienar por determinada contrapartida. Ora, 
como vimos, no caso de uma OPD a língua inglesa é agora assu-
midamente uma opção deliberada (art. 163.º-A/a-b)), então por 
maioria de razão o deverá ser no caso do documento de oferta de 
aquisição de VMRD, ainda que dirigida ao público / investidores 
não profissionais. Note-se também que tipicamente os chamados 
Tender Offer Memorandums não contêm uma secção de sumário 
propriamente dita, que pudesse enquanto tal ser traduzida para 
português (ainda que se possa porventura selecionar alguma da 
informação, essencialmente sobre a identificação do objeto da 
oferta e procedimento de participação na oferta, que possa ser tra-
duzida e disponibilizada para português). Por fim, a língua acaba 
por ser um aspeto importante também na estruturação documen-
tal de uma oferta e certamente que seria desejável que, vencido o 
obstáculo do conceito de oferta pública e respetivo regime legal, 
não fosse agora o aspeto linguístico a substanciar a realização 
de ofertas de aquisição sobre VMRD restringidas a investidores 
profissionais. 

Atento o exposto, também nos parece que se a CMVM for formal-
mente chamada a pronunciar-se sobre a dispensa de tradução para 
português (art. 6.º/2) poderá porventura confirmar essa dispensa, 
mas o que, mais uma vez, implicaria a necessidade de uma intera-
ção regulatória, que se procurou evitar com a redução do objeto de 
uma OPA ao abrigo do CVM.    

iv) Tender Offers 

Excluindo-se do objeto das ofertas públicas, sujeitas ao regime 
específico do CVM, as ofertas de aquisição de VMRD, igualmente 
passará a ser admissível que estas se estruturem, ainda que dirigi-
das ao público, como convites a contratar, em vez de propostas con-
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tratuais que diretamente se possam aceitar. Esta é a lógica típica 
nas “ofertas” regidas por lei inglesa – “tender offers”:

“The Offeror hereby announces invitations to holders of its Notes 
described below (each a Series and together the Notes) to tender their 
Notes for purchase by the Offeror for cash (in euro).” 

Nestas o “oferente” convida os titulares dos valores mobiliá-
rios a submeter propostas (tender) de venda de valores mobi-
liários, que aquele depois poderá aceitar ou não, enquanto que 
numa verdadeira oferta pública de aquisição, regida pelo CVM, o 
oferente é um verdadeiro proponente, i.e. um emissor de propos-
tas contratuais de aquisição dos valores mobiliários, que, sendo 
aceites, formam um contrato de compra e venda, sujeito apenas 
à verificação das condições que possam ter sido apostas à oferta. 
De qualquer modo, nada impede que se continuem a estruturar 
ofertas de aquisição de VMRD como verdadeira oferta/proposta 
contratual. Por outro lado, também não nos parece expetável que 
as ofertas de aquisição (“tender offers”) de VMRD, que no mercado 
são habitualmente regidas por direito inglês (que continuará a 
ser o direito franco, tal como o inglês é a língua franca, no sis-
tema financeiro, mesmo após o Brexit), passem agora a ser regidas 
por direito português, cremos que o mercado tenderá a manter o 
seu funcionamento normal, com o benefício de poder alargar com 
maior liberdade regulatória o universo de destinatários também a 
investidores não profissionais.

v) Princípio da igualdade de tratamento

Um aspeto relevante a tomar em conta também neste contexto 
atém-se com o princípio de igualdade de tratamento de titulares 
de valores mobiliários de uma mesma categoria, princípio agora 
expressamente reconhecido no art. 15.º do CVM (que antes restrin-
gia subjetivamente o seu objeto às sociedades abertas), em linha 
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com o art. 17.º/1 e 18.º/1 (ambos com um escopo mais abrangente do 
que a respetiva epígrafe) da Diretiva da Transparência7. 

Este princípio, em matéria de aquisição (ou alienação) de obri-
gações próprias, já resultava também do art. 321.º do Código das 
Sociedades Comerciais (“CSC”), por remissão da primeira parte do 
art. 355.º/1 do mesmo Código, mas é de lembrar também a maior 
flexibilidade que expressamente era e é deixada pelo disposto na 
sua parte final (que corresponde a situações alternativas de aquisi-
ção, sem necessidade de passar nesse teste, quando a aquisição seja 
para conversão ou amortização – esta última é normalmente a fina-
lidade habitual destas operações de (re)compra de dívida própria).

O princípio de igualdade deverá naturalmente ser entendido de 
forma material. Por exemplo, sendo público e notório a dificuldade 
/ onerosidade excessiva de cumprimento da legislação sobre valores 
mobiliários estadunidense, tem sido habitual a exclusão das cha-
madas “US Persons” do universo de destinatários de uma oferta 
de aquisição de VMRD. Igualmente tem sido uma justificação fre-
quente para a exclusão de investidores não profissionais residentes 
em Portugal, justamente devido à circunstância de por essa forma 
se poder desencadear o regime de oferta pública, com os custos e 
procedimentos inerentes, quando tal não era aplicável noutras 
jurisdições ou exigível se apenas fossem destinatários investidores 
profissionais/qualificados. 

Um outro aspeto causador de reservas a este respeito atém-se 
com a determinação do preço. Numa “tender offer”, dirigida essen-
cialmente ao mercado institucional, é com alguma frequência que 
assistimos a mecanismos com bastante complexidade, incluindo 
mecanismos do tipo leilão invertido, como os chamados Dutch Auc-
tion ou Modified Dutch Auction. No primeiro, cada titular interes-
sado em participar propõe um determinado preço e o Offeror tomará 
uma decisão de aceitar ou não as propostas de venda em cada cate-
goria até um certo valor, aceitando as propostas a esse preço ou 

7 Diretiva 2004/109/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de dezembro 
de 2004, relativa à harmonização dos requisitos de transparência no que se refere às 
informações respeitantes aos emitentes cujos valores mobiliários estão admitidos à 
negociação num mercado regulamentado e que altera a Diretiva 2001/34/CE.
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abaixo dele – portanto, aceita preços diferenciados, mas todos tive-
ram a mesma oportunidade de propor o preço que entenderam ade-
quado. No segundo, o mecanismo é o mesmo, exceto que os preços 
inferiores ao limiar máximo fixado serão equalizados a esse limiar – 
portanto, é pago o mesmo preço a todos que tenham proposto vender 
até ao limiar. Poderão naturalmente existir outras condicionantes 
e modalidades. Uma preocupação que tipicamente existe é se este 
tipo de complexidade de determinação do preço é adequada a inves-
tidores não profissionais e, portanto, se uma oferta com este tipo de 
características deverá ser aberta a este tipo de investidores ou se 
se justifica, por exemplo, em paralelo ou transversalmente, outro 
mecanismo de determinação de preço, de mais fácil perceção, ainda 
que com potencial de preço porventura menor. 

vi) Lei aplicável ao princípio da igualdade de tratamento

Mais do que uma questão de lei que rege a oferta enquanto tal, 
a igualdade de tratamento entre investidores da mesma categoria 
é antes ou sobretudo uma questão de lei aplicável aos valores mobi-
liários em causa. 

Coloca-se, por isso, a questão sobre se esta é uma matéria do 
estatuto societário ou contratual. Se se entender ser no primeiro 
sentido, então será aplicável o princípio da igualdade ao abrigo da 
lei portuguesa quando o emitente seja português (i.e. a sua lei pes-
soal seja a portuguesa), independentemente da lei aplicável ao con-
teúdo dos valores mobiliários. Se se entender no segundo sentido, 
e se o conteúdo dos VMRD for aferido por lei estrangeira (cfr. art. 
40.º/1 do CVM; como é frequente no mercado de capitais, seja em 
Programas de emissão de dívida, como os Euro Medium Term Note 
Programmes (“EMTN”), seja em emissões isoladas de emitentes 
portugueses, com escolha de lei inglesa, para o efeito), será aplicá-
vel a esse respeito o que ditar essa lei. 

Uma questão com algum paralelismo pode encontrar-se quanto 
ao representante comum dos obrigacionistas (art. 357.º a 359.º do 
CSC), também aqui se poderá colocar este tipo de questão, que o mer-
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cado (atentos, nomeadamente, vários Programas EMTN de emiten-
tes nacionais) tem solucionado historicamente no sentido contratual. 

Ora, tanto numa como noutra, entendemos que são questões de 
ordem contratual, na medida em que está em causa a forma como 
o emitente deve tratar os seus credores de uma mesma emissão de 
VMRD, no primeiro caso, e a forma como o emitente e os seus cre-
dores se poderão relacionar entre si, através de um representante 
(no caso dos VMRD regidos por lei inglesa, por um trustee, que rege 
a sua atuação de acordo com essa lei e não pelo disposto no CSC).   

4. O bloqueio integral de uma emissão de VMRD

Nos termos da nova alínea c) do art. 72.º/2 do CVM: 

O bloqueio pode também ser efectuado: (…) c) Por iniciativa do emi-
tente, quanto à totalidade dos valores mobiliários de uma mesma cate-
goria, desde que tal faculdade esteja prevista nos termos e condições da 
emissão.                                                

Este é um novo tipo de situação, acrescendo às situações essen-
cialmente de natureza objetiva (n.º 1) ou da iniciativa subjetiva do 
titular ou (em caso de ordem de venda dada em mercado) do inter-
mediário financeiro (n.º 2). É, portanto, uma nova entidade que pode 
solicitar o bloqueio, que deverá ser integral (para toda a emissão), 
na condição de tal estar previsto nos termos e condições da emissão 
(i.e. dos VMRD).

Esta é uma novidade interessante, que poderá ter alguma uti-
lidade em empréstimos obrigacionistas (seja para utilização geral, 
seja para finalidade específica ou mesmo em modelo de Project 
Finance) bilaterais (i.e. apenas um subscritor-obrigacionista) ou 
sindicados, em que o emitente pretenda ter algum controlo sobre 
o universo de obrigacionistas (em mercado secundário), conside-
rando a característica geral de livre transmissibilidade dos valores 
mobiliários (art. 1.º-g), parte final, referindo-se à suscetibilidade de 
transmissão em mercado).  
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Dir-se-ia que uma tal possibilidade de bloqueio integral seria 
porventura incompatível com esta última característica – ora, dir-
-se-ia até agora, pois foi a própria lei que veio agora reconhecer esta 
possibilidade. 

Em qualquer caso, também não é expetável que os credores obri-
gacionistas aceitem sem mais uma limitação tão grande como esta, 
sendo certamente expetável que sejam previstas exceções, como 
seja a transmissão para entidades elegíveis, i.e. que reúnam cer-
tas características indicadas nos termos e condições dos VMRD, ou 
no contrato-quadro de financiamento, no âmbito do qual são emiti-
dos e que se integrem por referência cruzada neste, ou mesmo que 
pertençam a uma lista de entidades previamente selecionadas e aí 
indicadas pelo seu nome.

Por outro lado, é também possível que os obrigacionistas não 
aceitem que o (des)bloqueio fique dependente da interpretação 
contratual dessas exceções pelo emitente ou da atuação efetiva do 
emitente em solicitar ao intermediário financeiro a libertação do 
bloqueio. Poderão ficar mais confortáveis em que seja o banco (ou 
outra entidade) agente do empréstimo obrigacionista a assumir 
esse papel. Neste âmbito, não nos parece que os termos desta nova 
alínea c) obstem a que o emitente transmita desde logo e de forma 
irrevogável ao intermediário financeiro, quando solicita o bloqueio 
integral, certas condições objetivas (que resultarão dos termos e 
condições dos VMRD) para libertação do bloqueio, como seja se tal 
for solicitado pelo agente e na condição de após a transmissão para 
o novo titular os valores mobiliários sejam novamente bloqueados – 
pois se esta alínea c) permite o mais (bloqueio integral e até ao paga-
mento integral, sem exceções), também há de permitir o menos (i.e. 
determinadas exceções, pré-estabelecidas e aceites pelo emitente). 

5. As emissões com valores incrementais 

i) A denominação especificada

O art. 45.º do CVM foi alterado, aditando-se-lhe dois novos 
números, passando a ter a seguinte redação: 
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artigo 45.º
Categoria

1. Os valores mobiliários que sejam emitidos pela mesma entidade 
e apresentem o mesmo conteúdo constituem uma categoria, ainda que 
pertençam a emissões ou séries diferentes.

2. Nas condições da emissão dos valores mobiliários representa-
tivo de dívida podem prever-se incrementos até um montante máximo 
acima do valor nominal mínimo.

3. O disposto no número anterior não prejudica a pertença à mesma 
categoria e não isenta a aplicação do regime relativo à negociação, com-
pensação e liquidação de valores mobiliários.

O n.º 1 manteve-se conforme existia, i.e. de uma mesma catego-
ria apenas fazem parte aqueles valores mobiliários, emitidos por um 
mesmo emitente, que tenham o mesmo conteúdo, ou seja, os mesmos 
direitos e obrigações. Retirava-se, nomeadamente, desta regra (e 
cfr. igualmente art. 1.º-g), 1.ª parte, referindo-se à representação de 
“situações jurídicas homogéneas”) que o valor nominal de um valor 
mobiliário de uma categoria deveria ser sempre o mesmo do valor 
nominal de qualquer outro valor mobiliário dessa mesma categoria. 
Caso assim não fosse, e pensando agora especificamente em obri-
gações, então valores mobiliários diversos de uma mesma categoria 
acabariam por poder titular valores de reembolso (o valor nominal 
corresponde tipicamente ao valor de capital em dívida) e de juros 
(calculados tipicamente sobre o valor nominal) do mesmo tipo mas de 
diferente montante e assim apresentar um conteúdo concretamente 
diferente. Pode também suceder que tal suceda por vicissitudes 
posteriores à emissão – imagine-se que um de dois obrigacionistas 
(ex. cada um detém uma obrigação de valor nominal de €100.000) 
da mesma categoria inicial é também devedor do emitente (ex. em 
€50.000) e é exercida compensação em montante correspondente a 
uma parte do valor devido pelo emitente ao abrigo das obrigações 
detidas por esse obrigacionista (i.e. em €50.000). A consequência 
natural é que as obrigações deixem de pertencer à mesma categoria.   

Recorde-se também que a pertença a uma mesma categoria é 
um fator imprescindível para a respetiva admissão à negociação em 
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mercado regulamentado (art. 204.º/2 do CVM) e posterior transacio-
nabilidade dos valores mobiliários em mercado (que não assenta em 
transações bilaterais como é o caso das transações ditas over-the-
-counter (“OTC”) e que carece por isso de homogeneidade de objeto).

Assim, as condições das Interbolsa Notes (VMRD registados na 
Central de Valores Mobiliários e integrados assim primariamente 
em sistema centralizado português) preveem tipicamente a cha-
mada specified denomination dos VMRD (normalmente €100.000, 
ou mesmo superior, no mercado grossista, abaixo disso no mercado 
a retalho), alocando um único e mesmo valor nominal a cada VMRD 
da mesma categoria (na gíria, de cada Series). Em mercado ou OTC 
(e com respetivo reflexo nas contas de valores mobiliários, de con-
trolo, de titularidade ou de “titularidade indireta”) as Interbolsa 
Notes transacionam assim em múltiplos integrais da denominação 
especificada. 

ii) A denominação mínima incremental

O sistema vigente há largos anos no âmbito das emissões repre-
sentadas originariamente por Global Notes, tipicamente de direito 
inglês, é diverso, pelo menos no que toca à transacionabilidade 
OTC. Nestes casos pode prever-se uma minimum denomination 
(por exemplo, €100.000), mas que não impede que as Notes sejam 
transacionadas com incrementos que não sejam múltiplos integrais 
dessa denominação mínima e que não atinjam o dobro da denomi-
nação especificada, por exemplo: 

“€100,000 and integral multiples of €1,000 in excess thereof up to 
and including €199,000.”

É verdade que a inexistência desta possibilidade não impediu 
o mercado de capitais e dívida nacional de florescer pujantemente, 
com emissões realizadas para o mercado institucional nos últimos 
15 anos diretamente a partir das sociedades-mãe sedeadas em Por-
tugal (para o que foi fundamental o regime fiscal aprovado pelo 
DL n.º 193/2005, de 7 de novembro, nomeadamente dispensando a 
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retenção na fonte para as Interbolsa Notes, mediante cumprimento 
dos requisitos ali previstos). Mas, por outro lado, esta nova flexi-
bilidade quanto ao valor nominal apresenta algumas vantagens, 
nomeadamente para o mercado grossita, que apresenta tipicamente 
valores nominais de €100.000 (em linha com a isenção porventura 
mais relevante do regime de prospeto de oferta pública; cfr. art. 
1.º/4-c) do Regulamento dos Prospetos). 

Eis um exemplo real: uma entidade gestora de 3 fundos, que 
adquiriu em mercado primário (mas também poderia ocorrer o 
mesmo em secundário) um certo volume de uma determinada emis-
são de obrigações, para repartir entre os 3 fundos (em linha com uma 
determinada proporção de investimento dos 3 fundos), e que depois 
afinal não é integralmente divisível em 3 partes correspondentes 
que sejam múltiplos integrais da (nesse caso) denominação especifi-
cada: em €3.000.000, a intenção era alocar metade do investimento 
a um dos fundos (€1.500.000), e repartir a outra metade entre os 
outros 2 (€750.000 a cada), o que não foi possível, pelo que teve de ser 
arredondada uma porção por excesso e outra por defeito, de forma a 
formarem múltiplos integrais de €100.000. Parece um singelo arre-
dondamento, mas a burocracia interna associada foi significativa. 

Ou então pense-se num qualquer investidor que, em vez de 
adquirir €100.000 ou €200.000 de obrigações, pretende antes 
adquirir €150.000 ou €250.000 – i.e. tem disponibilidade e inte-
resse para adquirir, acima da denominação especificada um certo 
valor adicional, mas que não é múltiplo integral da mesma. 

Por fim, e o que não é despiciendo em si mesmo, permite colo-
car Portugal em paralelo legal (em tese, pelo menos) com o direito 
inglês neste ponto. 

Este é, portanto, um sinal de flexibilidade e dinamismo do nosso 
sistema jurídico, não obstante o entorse ao que seria o paradigma 
do mesmo conteúdo numa mesma categoria de valores mobiliários, 
mas a lei é clara ao indicar que esta se mantém a mesma (quando 
seja o caso, mantém também o mesmo ISIN). 

Duas notas finais são importantes recordar. Por um lado, e 
atenta a prática internacional, esta elasticidade é aplicável tipica-
mente em transações OTC, não em transações de bolsa. Por outro, é 
uma novidade legal que, tanto quanto sabemos ainda não foi efetiva-
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mente testada e, quando haja integração em sistema centralizado, 
é crucial que esta matéria seja previamente discutida e articulada 
com a entidade gestora (CSD) respetiva, de forma a assegurar que 
apenas seja implementada contanto que haja efetivo suporte ope-
racional (ao nível do sistema de registo e liquidação) para o efeito.  
É também este sentido, ressalvando este tipo de aspetos, que encon-
tramos justamente na 2.ª parte do n.º 3, acima transcrito.


