
NEWSLETTER OUTUBRO 2017  

 

 

Lisboa 

Av. Da Liberdade, 245, 4-A, 1250-140 

T. + 351 215844612 

lisbon@fernandomessias.pt 

A Lei n.º 15/2017, de 3 de maio, proíbe a 

emissão de valores mobiliários ao portador, 

cria um regime transitório destinado à con-

versão, em nominativos, dos valores mo-

biliários ao portador existentes à data da sua 

entrada em vigor. No passado dia 25 de 

setembro, foi publicado o decreto-lei n.º 

123/2017 que estabele o regime de con-

versão de valores mobiliários ao portador em 

valores mobiliários nominativos, as disposições 

necessárias à implementação da Lei n.º 

15/2017. 
 

Conversão obrigatória dos valores mobiliários 

ao portador em nominativos 

Os emitentes de valores mobiliários ao porta-

dor promovem o processo de conversão 

destes em nominativos e praticam os demais 

atos previstos no decreto-lei num prazo máxi-

mo de seis meses a contar da entrada em 

vigor da Lei n.º 15/2017, de 3 de maio. 
 

As alterações ao contrato de sociedade e 

aos demais documentos relativos às con-

dições de emissão dos valores mobiliários 

necessárias para a conversão dos valores mo-

biliários ao portador em nominativos podem 

ser deliberadas pelo órgão de administração 

dos emitentes, sem necessidade de aprov-

ação em assembleia geral. 
 

Os emitentes de valores mobiliários ao porta-

dor publicam, durante o período transitório, 

um anúncio informando os seus titulares acer-

ca do processo de conversão daqueles em 

valores mobiliários nominativos. 
 

A conversão, a expensas do emitente, opera: 

a) Através de anotação na conta de registo 

individualizado dos valores mobiliários escritu-

rais ao portador ou dos valores mobiliários titu-

lados ao portador integrados em sistema cen-

tralizado; 

b) Por substituição dos títulos ou por alteração 

das menções deles constantes, realizadas pe-

lo emitente. 
 

Os valores mobiliários ao portador integrados 

em sistema centralizado que não tenham sido 

convertidos em nominativos por iniciativa do 

emitente nos termos dos artigos anteriores são 

convertidos pela entidade gestora de sistema 

centralizado no último dia do período transitó-

rio, nos termos a definir pela entidade 

gestora. 
 

Findo o período transitório, a entidade gestora 

de sistema centralizado e a entidade gestora 
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de mercado regulamentado ou de sistema de 

negociação multilateral onde os valores mo-

biliários se encontram admitidos à nego-

ciação divulgam informação sobre os valores 

mobiliários convertidos ao abrigo do presente 

artigo. 
 

A entidade gestora de sistema centralizado, 

as entidades registadoras e os emitentes atu-

alizam os respetivos registos dos valores mo-

biliários convertidos nos termos do decreto-lei. 
 

Os emitentes devem requerer o registo com-

mercial. Constituem documentos necessários, 

a deliberação do emitente, a nova redação 

do contrato de sociedade e demais docu-

mentos relativos à conversão dos valores mo-

biliários ao portador em nominativos sujeitos a 

registo comercial ou, ocorrendo a conversão, 

a declaração da entidade gestora de sistema 

centralizado ou do intermediário financeiro. 

Enquanto não tiver operado a conversão dos 

valores mobiliários ao portador, deverá con-

star do registo comercial a menção da 

pendência do processo de conversão. 

O emitente deverá promover o registo comer-

cial do encerramento do processo de con-

versão caso tenha ficado a constar do mesmo  

 

a respetiva pendência. 
 

Valores mobiliários ao portador não conver-

tidos em nominativos 

Os valores mobiliários ao portador não conver-

tidos em nominativos até ao fim do período 

transitório apenas conferem legitimidade para 

a solicitação do registo a favor dos respetivos 

titulares, devendo ainda, no caso de valores 

mobiliários ao portador titulados, ser apresen-

tados junto do emitente os respetivos títulos 

para substituição ou alteração das respetivas 

menções, de modo a que opere a conversão. 
 

O montante correspondente aos dividendos, 

juros ou quaisquer outros rendimentos cujo pa-

gamento se encontre suspenso é depositado 

junto de uma única entidade legalmente ha-

bilitada para o efeito, em conta aberta em 

nome do emitente, e será entregue, com base 

em instruções do emitente, aos titulares dos 

valores mobiliários aquando da respetiva con-

versão. 
 

Isenções 

Os atos de registo comercial praticados e as 

publicações efetuadas ao abrigo do decreto-

lei ficam dispensados do pagamento de 

emolumentos. 

PUBLICAÇÕES -   Fernando Messias Advogados  

LIDERANÇA E BEM-ESTAR 

O caso da hotelaria de cinco estrelas no Algarve  

Autor: Fernando Messias, advogado e doutor em turismo  Disponível aqui 

... este livro teve como investigação-base o objetivo de compreender e descrever o bem-estar na hotelaria de cinco 

estrelas através da ação de chefias promotoras de bem-estar. Assente em metodologias quantitativas e qualitati-

vas, analisaram-se vários fatores, tendo as palavras liderança e bem-estar sido as principais norteadoras das con-

clusões alcançadas, numa abordagem perentória para a compreensão de ambos os conceitos e da sua importância 

enquanto processos de influência social – transversais a todas as organizações e essenciais à dinâmica relacional e 

diálogo entre líder e liderado –, bem como para a perceção de que a liderança promotora de bem-estar é um pro-

cesso interpessoal, de transparência relacional e influência organizacional, orientado para o desempenho organiza-

cional focalizado no autodesenvolvimento dos colaboradores.  

http://www.bertrand.pt/ficha/lideranca-e-bem-estar?id=17038066

