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CHECK LIST DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA O REGISTO DE OFERTA 

PÚBLICA OU PRIVADA DE VALORES MOBILIÁRIOS  

 

Documentos Necessários  

 

 

a) Requerimento dirigido ao à Comissão do Mercado de Capitais a solicitar o registo da 

respectiva emissão. 

b)  Cópia autenticada das actas, das deliberações, ou resoluções dos órgãos sociais da 

entidade emitente, ou, quando for o caso, dos diplomas e actos administrativos, que, 

nos termos das disposições legais e estatutárias aplicáveis, aprovaram a oferta; 

c) Documentos comprovativos da autorização administrativa da oferta e das condições 

para o efeito estabelecidas, e bem assim de quaisquer outras autorizações, registos, 

ou declarações prévias de que a realização da oferta dependa por força de legislação 

especial, inclusive incentivos fiscais;  

d) Exemplar actualizado dos estatutos da entidade emitente; 

e) Certidão do registo comercial, ou, tratando-se de entidade que não está sujeita a 

registo comercial, documento de igual força emanado de quem tenha poderes para o 

efeito, comprovativos da existência e data de constituição da entidade emitente, do 

montante, se for o caso, do seu capital social, da identificação de todos os membros 

dos seus órgãos de administração e fiscalização e de quem pode obrigá-la; 

f)  Os relatórios de gestão, as contas, os pareceres do órgão de fiscalização e a 

certificação legal de contas da entidade emitente respeitantes aos 3 (três) últimos 

exercícios, ou apenas aos exercícios decorridos, se tiver sido constituída há menos de 

3 (três) anos, quando a entidade emitente esteja legalmente obrigada à elaboração 

desses documentos; 

g) Cópia do contrato de distribuição celebrado com o intermediário, ou consórcio de 

intermediários financeiros encarregados da distribuição da oferta; 

h) Cópia do contrato de liquidez, se existir e não se encontrar integrado no contrato de 

colocação; 

i) Projecto do prospecto da oferta; 



 

 

j) Relatório de auditoria da entidade emitente realizado por auditor registado junto à 

Comissão do Mercado de Capitais; 

k) Projecto do anúncio de lançamento da oferta pública de subscrição
1
;  

l)  Declaração da entidade emitente atestando que desde as datas a que se reportam as 

contas apresentadas nos termos da alínea e), o prospecto da oferta e o relatório de 

auditoria, e a data da apresentação do pedido de registo, não ocorreram quaisquer 

factos, ou circunstâncias susceptíveis de afectar, ou de alterar de modo relevante as 

informações que constam desses documentos; 
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 Exclusivo para as Emissões Públicas de Obrigações 

 


