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7 — Sublinhar que, tendo sido em Nice relançada a
discussão sobre o futuro da Europa e em Laeken apro-
vada uma declaração sobre o futuro da União, a Con-
venção Europeia sobre o Futuro da Europa deve cons-
tituir uma oportunidade para o aprofundamento da
União, aumento da transparência no funcionamento das
instituições e reafirmação de objectivos comuns de pro-
gresso económico e social, elevado nível de emprego,
desenvolvimento sustentável e reforço da coesão eco-
nómica e social em todo o espaço europeu.

Aprovada em 15 de Maio de 2003.

O Presidente da Assembleia da República, João Bosco
Mota Amaral.

Resolução da Assembleia da República n.o 49/2003

Concessão de honras do Panteão Nacional a Manuel de Arriaga

A Assembleia da República resolve, nos termos do
n.o 5 do artigo 166.o da Constituição, o seguinte:

1 — Homenagear a memória do primeiro Presidente
da República Portuguesa eleito democrática e consti-
tucionalmente, Manuel José de Arriaga Brum da Sil-
veira, concedendo aos seus restos mortais as honras do
Panteão.

2 — Constituir uma comissão, composta por um
representante de cada grupo parlamentar, encarregada
de escolher a data, definir e executar o programa de
transladação e deposição dos seus restos mortais para
o Panteão Nacional.

Aprovada em 22 de Maio de 2003.

O Presidente da Assembleia da República, João Bosco
Mota Amaral.

Resolução da Assembleia da República n.o 50/2003

Institui o Dia Nacional dos Avós

A Assembleia da República resolve, nos termos do
n.o 5 do artigo 166.o da Constituição, instituir o dia
26 de Julho como o Dia Nacional dos Avós.

Aprovada em 22 de Maio de 2003.

O Presidente da Assembleia da República, João Bosco
Mota Amaral.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Decreto-Lei n.o 107/2003
de 4 de Junho

Tendo em vista reduzir os custos e superar os entraves
burocráticos que, no actual contexto de liberalização
dos movimentos de capitais, têm contribuído para a des-
localização das emissões para outras praças financeiras
e, por conseguinte, comprometido, de forma notória,
a dinâmica do mercado de valores mobiliários nacional,
impõe-se a introdução de algumas alterações aos Códi-
gos das Sociedades Comerciais, do Registo Comercial
e dos Valores Mobiliários.

Uma das alterações resulta do facto de a lei em vigor
postular um duplo, e por isso redundante, controlo de

legalidade, com idêntico conteúdo e função, pela Comis-
são do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e pelo
conservador do registo comercial, do registo das ofertas
públicas de obrigações.

Com efeito, na esteira do artigo 351.o do Código das
Sociedades Comerciais, os artigos 3.o, alínea l), e 70.o,
n.o 1, alínea a), do Código do Registo Comercial esta-
belecem que «a emissão de obrigações e a respectiva
autorização» ficam sujeitas a registo e a publicação no
Diário da República. Por seu turno, o artigo 69.o, n.o 1,
alínea o), deste Código determina que seja registada
por averbamento às inscrições «a emissão de cada série
de obrigações».

Acresce todavia que, nos termos do Código dos Valo-
res Mobiliários, as emissões de obrigações colocadas
no mercado através de oferta pública estão sujeitas a
registo prévio junto da CMVM (artigo 114.o), o qual
depende do preenchimento dos requisitos de legalidade
da operação em causa, que resultam do estipulado nos
artigos 115.o, 118.o e 119.o do mesmo Código. Na ver-
dade, para que a CMVM possa conceder o registo a
uma emissão de obrigações tem de confrontar essa emis-
são com as normas gerais constantes do Código das
Sociedades Comerciais e com as atinentes ao tipo espe-
cífico da sociedade emitente.

Por outro lado, a publicidade das ofertas públicas
é garantida através da publicação do anúncio de lan-
çamento, em simultâneo com a divulgação do prospecto
(artigos 123.o e 134.o do Código dos Valores Mobi-
liários).

Quanto às ofertas particulares de obrigações, o con-
trolo de legalidade e a publicidade são efectuados na
esfera do registo comercial, estando apenas sujeitas a
comunicação subsequente à CMVM para efeitos esta-
tísticos (artigo 110.o, n.o 2, do Código dos Valores
Mobiliários).

Face ao atrás exposto, o presente diploma visa acabar
com a duplicação actualmente existente no que concerne
ao registo das emissões de obrigações colocadas através
de oferta pública, à semelhança do regime já consagrado
para as obrigações de caixa, hipotecárias, titularizadas
e papel comercial, cometendo o controlo de legalidade
apenas à CMVM.

Uma segunda alteração, esta ao Código dos Valores
Mobiliários, tem em vista atenuar os requisitos rela-
cionados com a auditoria às contas especiais. Com efeito,
ao abrigo do artigo 116.o do Código dos Valores Mobi-
liários, as entidades que não se encontrem obrigadas
a publicar informação semestral ou que não tenham
cumprido essa obrigação têm de apresentar relatórios
e contas especiais organizados nos termos prescritos
para o relatório e contas anuais sempre que, à data
do pedido do registo da oferta pública, tiverem decorrido
mais de nove meses sobre o termo do último exercício
a que se reportam as contas anuais apresentadas. Esta
exigência implica que as contas especiais sejam objecto
de relatório ou parecer elaborados por auditores regis-
tados na CMVM (artigo 8.o do Código dos Valores
Mobiliários). Este regime é também aplicável quando,
em idênticas circunstâncias, a CMVM é chamada a pro-
nunciar-se sobre o prospecto de admissão de obrigações
à negociação em mercado regulamentado.

Neste domínio, se bem que a maior parte das juris-
dições europeias não exija a auditoria das contas semes-
trais, a qual, aliás, não é claramente exigida pela Direc-
tiva n.o 2001/34/CE, do Parlamento Europeu e do Con-
selho, de 28 de Maio (que revoga a Directiva


