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A PROIBIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS AO PORTADOR 

(Lei n.º 15/2017, de 3 de Maio) 
 
 

 
 

 

No dia 4 de Maio de 2017 entrou em vigor a Lei n.º 
15/2017, de 3 de Maio, que veio proibir a emissão de 
valores mobiliários ao portador e alterar o Código dos 
Valores Mobiliários e o Código das Sociedades 
Comerciais.  
 
Deixa, assim, de ser permitida a emissão, tanto de ações, 
como de qualquer outro valor mobiliário ao portador, 
incluindo obrigações e outros valores mobiliários 
representativos de dívida. Acresce, ainda, que foi criado 
um regime transitório destinado à conversão, em títulos 
nominativos, dos títulos ao portador existentes à data de 
4 de Maio de 2017. 
 
Esta lei, a regulamentar pelo Governo no prazo de 120 
dias, surge no quadro das medidas ligadas à prevenção da 
fraude e evasão fiscais e à prevenção da utilização do 
sistema financeiro para efeitos de branqueamento de 
capitais e de financiamento do terrorismo, conforme 
assumido numa das iniciativas legislativas apresentadas à 
Assembleia da República e na senda da Diretiva (UE) n.º 
2015/849, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de Maio, relativa à prevenção da utilização do sistema 
financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou 
de financiamento do terrorismo, em especial do seu 
artigo 10.º, o qual estabelece que os Estados-Membros 
devem tomar medidas para prevenir a utilização abusiva 
de ações ao portador ou warrants sobre ações ao 
portador. 
 
Assim, e nos termos da nova Lei:  
(i) é proibida, desde 4 de Maio de 2017, a emissão de 

valores mobiliários ao portador;  
(ii) os valores mobiliários ao portador existentes a 4 de 

Maio de 2017 deverão ser convertidos em valores 
mobiliários nominativos no prazo de 6 meses após a 
entrada em vigor da Lei, i.e., até 4 de Novembro de 
2017;  

(iii) A partir de 4 de Novembro de 2017 serão fortemente 
penalizados os titulares de valores mobiliários ao 
portador, através: 
(a) da proibição de transmissão de valores 

mobiliários ao portador; e  
(b) da suspensão do direito a participar na 

distribuição de resultados associado a valores 
mobiliários ao portador. 

 
Trata-se do fim do anonimato dos titulares de valores e 
da implementação da exigência das Sociedades 
Comerciais conhecerem, a todo tempo, da identidade dos 
titulares dos valores mobiliários. 
 
A Lei, embora pouco extensa, traz consigo um alargado 
leque de implicações e exigências, sobretudo de natureza 
societária e financeira. 
 
Desde logo, e sem prejuízo de uma análise detalhada e 
concreta, torna-se necessário que as entidades que 
tenham emitido, e mantenham emitidos, valores 
mobiliários ao portador (i.e., as entidades e situações a 
que a presente lei seja aplicável), procurem atualizar e 
adaptar a respetiva regulamentação social com vista à 
conversão dos títulos em nominativos, o quanto antes. 
Igual diligência se exige aos titulares de tais valores 
mobiliários, ou aos titulares de direitos sobre os mesmos, 
por forma a prevenir a verificação das referidas situações 
penalizadoras, concretamente o impedimento de 
transmissão dos títulos e de participação na distribuição 
de resultados. 
 
Complementarmente a esta Lei n.º 15/2017, destacamos 
ainda a Lei n.º 16/2017, também de 3 de Maio e 
igualmente vigente desde o dia 4 de Maio de 2017, que 
veio alargar a obrigatoriedade de registo dos acionistas 
dos bancos à identificação dos beneficiários efetivos das 
entidades que participem no seu capital.  
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Encontra-se ainda em preparação, e em fase de audições 
e de obtenção de pareceres, a Proposta de Lei n.º 71/XIII 
da Presidência do Conselho de Ministros, aprovada em 
Conselho de Ministros no dia 30 de Março de 2017, que 
visa a transposição dos artigos 30.º e 31.º da já referida 
Diretiva (UE) n.º 2015/849, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 20 de Maio de 2015, e que pretende a 
criação de uma base de dados – o Registo Central do 
Beneficiário Efetivo (RCBE) – cuja gestão será atribuída ao 
Instituto dos Registos e do Notariado, com vista à 
identificação das pessoas singulares que detêm o 
controlo de pessoas coletivas ou entidades equiparadas, 
tornando acessíveis os elementos de identificação 
respetivos e auxiliando o cumprimento dos deveres de 
prevenção do branqueamento de capitais e do 
financiamento do terrorismo. Prevê-se que o referido 
Registo Central tenha por base uma obrigação declarativa 
das entidades a si sujeitas. Tais medidas serão objeto de 
uma outra e própria newsletter, no momento da sua 
promulgação e publicação em Diário da República. 
 
Consulte aqui o diploma ora em análise. 
 
Para mais informações, contacte: 
Gonçalo Vareiro: gvareiro@paccv.com; 
Maria Borges Nobre: mborgesnobre@paccv.com.  
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