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CMC emite novos Regulamentos e Instruções 

 
Foram publicados em Diário da República, durante o mês de Junho, quatro novos 

regulamentos emitidos pela Comissão do Mercado de Capitais, designadamente: 

O Regulamento da CMC n.º 3/16, de 2 de Junho, sobre os Prospectos que 

estabelece as regras aplicáveis ao prospecto de oferta pública de valores mobiliários e 

de admissão à negociação em mercado regulamentado, bem como a estrutura a que os 

mesmos obedecem. 

 

O Regulamento da CMC n.º 4/16, de 2 de Junho, sobre a Prevenção do 

Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo que estabelece as 

condições para a prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento ao 

terrorismo pelas instituições financeiras não bancárias sujeitas à supervisão da CMC e 

pelas Sociedades Gestoras de Mercados Regulamentados. 

 

O Regulamento da CMC n.º 5/16, de 6 de Junho, sobre as Ofertas de Valores 

Mobiliários, que estabelece a disciplina jurídica referente às ofertas públicas e 

particulares de valores mobiliários. 

 

O Regulamento da CMC n.º 6/16, de 7 de Junho, sobre os Emitentes, que visa 

regular os deveres e o conteúdo da informação, bem como a organização das 

sociedades abertas e demais emitentes de valores mobiliários, admitidos à negociação 

em mercado regulamentado. 

 

Adicionalmente, a CMC emitiu e publicou no seu website as seguintes Instruções: 



 

Instrução n.º 01/CMC/05-16, sobre Prestação de Informação pelas Entidades 

Certificadoras de Peritos Avaliadores de Imóveis dos Organismos de 

Investimento Colectivo Imobiliários, que estabelece os procedimentos operacionais 

para o cumprimento efectivo dos deveres de informação que impendem sobre estas 

Entidades, sobretudo no que concerne ao envio à CMC do seu programa curricular. 

 

Instrução n.º 02/CMC/05-16, sobre Prestação de Informação pelos Peritos 

Avaliadores de Imóveis dos Organismos de Investimento Colectivo Imobiliários 

que estabelece os procedimentos operacionais para o cumprimento efectivo dos 

deveres de informação que impendem sobre estas entidades, em particular no que 

concerne ao envio à CMC do relatório semestral das avaliações e os relatórios de 

avaliação que contêm reservas. 

 

 


