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A informação disponibilizada pelos emitentes de valores 

mobiliários e instrumentos derivados, admitidos à 

negociação em mercado regulamentado, aos investidores, 

representa a ferramenta fundamental para a tomada de 

decisões de investimento, servindo de referência crucial 

para a avaliação da situação patrimonial e financeira das 

sociedades abertas intervenientes no mercado de 

capitais.  

Com efeito, a definição e adequada divulgação de regras jurídicas claras sobre a informação e 

transparência, concorre para a prevenção e combate ao abuso do mercado e, 

consequentemente, para o reforço dos seus alicerces. 

Assim, a prestação de informação completa sobre os valores mobiliários e os respectivos 

emitentes, juntamente com as regras de conduta adjacentes, determinam o grau de eficiência e 

transparência dos mercados regulamentados, bem como o nível de protecção dos investidores. 

É relevante ressaltar, que a incidência regulatória no aprofundamento dos deveres de informação 

dos emitentes, na obrigatoriedade de divulgação da informação privilegiada e prevenção de 

práticas de abuso de informação e manipulação de mercado, enquadra-se no âmbito dos 

"objectivos e princípios para a regulação de valores mobiliários" estabelecidos pela "Organização 

Internacional das Comissões de Valores", IOSCO. 

Logo, decorrente da probabilidade de eventual incumprimento dos deveres de divulgação da 

informação, o mecanismo regulatório prevê a aplicação de medidas de natureza cautelar, bem 

como a aplicação de multas e sanções assessorias. Deste modo, o Regulamento dos Emitentes, 

a ser brevemente aprovado, estabelecerá as normas gerais aplicáveis às sociedades abertas e 

aos demais emitentes de valores mobiliários admitidos à negociação em mercado 
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regulamentado, onde são designados em conjunto por emitentes, havendo a destacar, tanto as 

exigências de transparência a que Os mesmos estão sujeitos, como a exigência de intrínseco 

alinhamento com as melhores práticas internacionais concernentes ao governo das sociedades. 

 

A Reforma do Quadro Legal 

Aprovação do Código de Valores Mobiliários 

Em linhas gerais, com o Código dos Valores Mobiliários, CVM, pretende-se regular os valores 

mobiliários, os emitentes, as ofertas públicas de valores mobiliários, os mercados 

regulamentados e respectivas infraestruturas, os prospectos, os serviços e actividades de 

investimento em valores mobiliários e instrumentos derivados, bem como o regime de supervisão 

e regulação, em que se destaca o papel preponderante do Organismo de Supervisão do Mercado 

de Valores Mobiliários e o regime sancionatório. 

No âmbito da reforma do quadro legal básico do mercado de valores mobiliários e instrumentos 

derivados, em função da aprovação e entrada em vigor da lei que aprova o Código dos Valores 

Mobiliários, foi revogada a Lei 12/05, de 30 de Setembro - Lei dos Valores. No âmbito do CVM a 

Comissão do Mercado de Capitais estabelece por regulamento os meios de comunicação 

através dos quais deve ser realizado cada tipo de divulgação obrigatória da informação, sem 

prejuízo de disposição legal diversa. 

Além disso, o CVM prevê ainda aspectos ligados ao registo de auditores, à qualidade da 

informação, à obrigação de auditoria, bem como às responsabilidades dos auditores, definindo 

o conceito de informação financeira pro forma, como a informação financeira da emitente que 

resultaria da ocorrência de determinado cenário. 

 

O foco dos Auditores no Processo de Supervisão dos Emitentes 

Avaliação das Demonstrações Contabilísticas 

Relativamente ao foco da sua actividade, a auditoria independente das demonstrações 

contabilísticas constitui o conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo a emissão de 

parecer sobre a adequação com que estas representam a posição patrimonial e financeira, o 

resultado das operações, as mutações do património líquido e as origens e aplicações de 

recursos da entidade auditada, consoante o Plano Geral de Contabilidade, PGCA, e a legislação 

específica no que for pertinente. 



 
 
Neste quadro, o recentemente aprovado Regulamento de Auditores é o instrumento através do 

qual a Comissão do Mercado de Capitais estabelece as regras relativas às actividades 

desenvolvidas pelos auditores externos no mercado regulamentado de valores mobiliários, 

concebendo através de um mecanismo de registo, o controlo efectivo do exercício de actividades 

específicas destas entidades, sempre que, pela natureza e objecto, sejam prestadas junto de 

sociedades abertas, agentes de intermediação e demais intervenientes no mercado de capitais. 

 

Este regulamento estabelece ainda, as condições regulamentares indispensáveis, que se 

propõem assegurar a efectiva independência dos auditores e a mitigação dos riscos associados 

às situações potenciadoras de conflitos de interesses, salvaguardando-se, assim, a finalidade de 

ser atestada a adequação de um acto ou facto, com o fim de imprimir-lhe características de 

confiabilidade. 


