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atributiva das concretas posições jurídicas que legitimam a imputação e o dever de
lançamento.
Abstract: In this study we intend to equate the meaning and the value of the
allocation of voting rights based on paragraphs e) and h) of the number 1 of article 20 of the Securities Code, proving that, in terms of legal qualification, there
is no overlap criteria or values between the precepts. The reasoning that we will
start will be based, in general, (i) in the plan of the imputation of voting rights for
the purposes of reporting duties of qualified holdings and constituting the duty
to launch, and, in particular, (ii) in the analysis of the attributive structure of the
concrete legal situations that legitimize the imputation and the public takeover bid.

§1. Enquadramento e primeira aproximação ao problema**
1. O nosso estudo insere-se dentro da temática do Mercado de Controlo
Societário1: partindo do arquétipo das sociedades anónimas cotadas, em que
existe uma separação entre os que aportam capital e os que administram o capital, é possível adquirir o controlo da sociedade por meio da aquisição de uma
participação social significativa, obtendo o poder de determinar os centros de
decisão societários2. Contudo, o controlo é um conceito que apresenta contornos muito próprios ao nível das sociedades cotadas. No âmbito do mecanismo de imputação de direitos de voto e dos deveres de comunicação de participações qualificadas, o legislador mobiliário lidou com uma dimensão material
de controlo: este não se reduz ao titular formal das ações com direitos de voto
da sociedade cotada, tendo igualmente em consideração o controlo sobre os
direitos de voto3. Esta conclusão advém de o objeto do dever de comunicação
de participações qualificadas assentar na divulgação da estrutura acionista da
sociedade cotada, protegendo os investidores e promovendo a eficácia e a confiança num mercado de capitas mais transparente. Neste domínio, a técnica de
imputação de direitos de voto visa dois objetivos fundamentais: (i) o reporte ao
mercado de uma imagem verdadeira da influência e equilíbrio dos poderes existentes na

Sobre o conceito de Mercado de Controlo Societário e o seu objeto: Manuel Requicha Ferreira,
Acordos de Aceitação e de Não-Aceitação de OPA, Almedina, 2015, p. 52 e ss.
2 Manuel Requicha Ferreira, Acordos, cit., p. 52.
3 Christoph von Bülow, in Heribert Hirte/Christoph von Bülow (Hrsg.), Kölner Kommentar
zum Wertpapierhandelsgesetz, Carl Heymanns Verlag, 1.ª ed., Köln, 2007, §30 WpÜG, Rdn. 5; Ulrich
Noack/Dirk Zetzsche, in Eberhard Schwark/Daniel Zimmer (Hrsg.), Kapitalmarktrechts-Kommentar, 4.ª ed., C.H.Beck, München, 2010, §30 WpÜG, Rdn. 1.
1
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sociedade cotada4; (ii) o reporte ao mercado sobre as variações das participações
qualificadas, impedindo estratégias que contornem o dever de comunicação56.
Para cumprir este desiderato, o legislador utilizou de um modo técnico para evitar
as dificuldades de prova da existência, em concreto, de uma influência sobre os
direitos de voto, recorrendo a um conjunto de factos que revelam a existência
dessa influência, e, neste sentido, justificam a imputação de direitos de voto: as
situações previstas no n.º 1 do artigo 20.º do CVM são, assim, verdadeiras pre-

A imputação de direitos de voto impõe que se computem, na participação qualificada, os direitos de voto cujo exercício é permitido por razões de ordem fáctica ou jurídica, por quem os possa
influenciar ou influencia: parte-se de uma perspetiva abstrata, não sendo pressuposto da imputação
que aquela influência corresponda a um direito juridicamente tutelado, operando o mecanismo de
imputação quando a pessoa sujeita a este mecanismo não influencia a sociedade ou quando não a
pretende, sequer, influenciar. A imputação de direitos de voto visa, assim, reportar ao mercado uma
“influência e equilíbrio dos poderes existentes na sociedade cotada”: Manuel Requicha Ferreira,
Acordos, cit., p. 332 e ss.
5 Este objetivo é de crucial importância no nosso estudo. A corrente multiplicação (e atipicidade)
de mecanismos que permitem o exercício de influência sobre a sociedade cotada exigem uma nova
equação deste objetivo, que vive num conflito “entre o interesse do mercado e a lei, em revelar a
informação, e o interesse do acionista em mantê-la em segredo”: Sven Schneider/Uwe H. Schneider, in Heinz-Dieter Assmann/Uwe H. Schneider (Hrsg.), Wertpapierhandelsgesetz Kommentar, 6.ª
ed., Otto Schmidt, 2012, § 21 Rdn. 36. A relevância do pensamento exposto por Uwe Schneider
chegou-nos através do texto de Manuel Requicha Ferreira, Acordos, cit., p. 333. O Autor sustenta
uma interpretação ampla dos § 21 e ss do WpHG com um objetivo de estabelecer um princípio da
maior transparência (Grundsatz der größtmöglichen Transparenz), aliado a três outros princípios: (i) o
princípio da interpretação fundada na realidade (Grundsatz realitätsbezogenen Auslegung), de acordo com o
qual é necessário considerar as regulações concretas das várias organizações e não apenas a sua estrutura típica; (ii) um princípio de interpretação dinâmica; (iii) um princípio de clareza e da verdade (Grundsatz
der Klarheit und Wahrheit), nos termos da qual a comunicação deve informar com clareza e verdade
sobre a estrutura de detenção da participação social, não induzindo em erro os investidores. Em grande
medida, este pensamento pretende colmatar o caráter lacunoso do mecanismo legal da imputação
de direitos de voto. Por um lado, este raciocínio não é sinónimo da recondução do n.º 1 do artigo
20.º do CVM à analogia, que se encontra proibida em virtude do artigo 37.º do RGCO aplicável
ex vi n.º 3 do artigo 1.º do Código Penal: Manuel Requicha Ferreira, Acordos, cit., p. 339 e ss.
Por outro lado, segundo consideramos, o n.º 1 do artigo 20.º do CVM não depõe contra uma interpretação teleológica das normas de imputação: Manuel Requicha Ferreira, Acordos, cit., p. 339.
6 De facto, se o n.º 1 do artigo 20.º do CVM pressupõe um controlo efetivo, de facto ou de direito,
o n.º 1 do artigo 16.º do CVM aponta igualmente para a existência desse controlo. Como refere
Barreto Menezes Cordeiro, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, 2018, Almedina, p. 357: “se [o
participante] não controla a direção dos votos, como podemos afirmar que atingiu uma determinada
percentagem dos direitos de voto?”. Assim, como conclui o Autor, a aplicação do n.º 1 do artigo 20,
ex vi artigo 16.º, irá depender sempre da existência de um controlo pelo participante.
4
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sunções iuris et de iure7, onde o legislador qualifica como participante8 o sujeito
com o poder de influenciar a sociedade9.
2. Para efeitos da alínea e), o legislador parte da premissa de que o direito
contratual do participante atribui ao mesmo uma influência sobre o exercício
desses direitos, em virtude de se ter dado a transferência da propriedade económica

Trata-se de um assunto clássico. Conforme referido, o n.º 1 do artigo 20.º do CVM, partindo de
uma perspetiva abstrata, torna irrelevante o apuramento sobre a existência de uma possibilidade de
influenciar, em concreto, o exercício dos direitos de voto: isto exclui a possibilidade de as situações
do n.º 1 do artigo 20.º serem qualificadas como presuntivas iuris tantum, dado não admitirem prova
em contrário. Nas palavras de Paula Costa e Silva, Sociedade Aberta, domínio e influência dominante,
Direito dos Valores Mobiliários 8 (2008), Coimbra Editora, pp. 569-570, “não é possível paralisar a
imputação mesmo que fosse possível provar a ausência de domínio”. Com a introdução da alínea h),
não se introduziu, como defende Vítor Pereira Neves, A natureza Transitiva dos Critérios de Imputação
de Direitos de Voto no Código dos Valores Mobiliários, AA.VV, Estudos Comemorativos dos 10 Anos da
Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa 2 (2008), Almedina, pp. 516-518, a técnica
da presunção ilidível. A alínea h) continua a assentar numa presunção inilidível. O que sucede é que,
em virtude do n.º 4 do artigo 20.º do CVM presumir os acordos da parte final da alínea h) do n.º 1
do artigo 20.º do CVM, e de admitir prova em contrário dessa presunção, nos termos do n.º 5 do
artigo 20.º do CVM, tais acordos possam ser ilididos. Contudo, o raciocínio é apenas reportado à
parte final da alínea h), e não a toda a alínea.
8 Não é necessário a qualidade de sócio para se ser participante e, por consequência, para influenciar
os desígnios societários. A designação de “participante” da pessoa a quem os direitos de voto são
imputados decorre da funcionalidade plural da norma de imputação e da possibilidade, e exigência
prática, de se referir tanto a um oferente eventual como a um eventual sujeito adstrito a um dever
de comunicação de participações qualificadas: Hugo Moredo Santos, Transparência, OPA obrigatória e imputação de direitos de voto, 2011, Coimbra Editora, p. 365. O recurso á noção de “participante” corresponde ao reconhecimento da dissociação entre a titularidade das participações sociais e
a legitimidade para influenciar o exercício dos direitos de voto que estão na base de todo o regime
de imputação: Paula Costa e Silva, A imputação de direitos de voto na oferta pública de aquisição, em
AA.VV, Jornadas de Sociedades Abertas, Valores Mobiliários e Intermediação Financeira (2007),
Coimbra, Almedina, pp. 247-248.
9 Com a introdução de uma verdadeira presunção absoluta, ou ficção legal, o legislador pretendeu
revelar “não apenas a titularidade do direito, mas também a influência no modo como o direito de
voto pode ser exercido”: Paulo Câmara, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, Almedina, 2016,
p. 543. O Autor equipara o artigo 20.º do CVM a uma “norma de perigo abstrato”, Ibidem, p. 548.
Parece-nos que a razão se encontra com Daniela Farto Baptista, A Atuação Concertada como Fundamento de Imputação de Direitos de Voto no Mercado de Capitais, UCP, 2016, p. 236: de facto, deve-se
falar, em vez de norma de perigo, em “norma de oportunidade” ou “norma de possibilidade”, já que
a “a simples possibilidade de exercício de uma influência concertada no seio de determinada sociedade
aberta não constitui um comportamento perigoso (…) o participante titular da participação qualificada pode influenciar positivamente os desígnios sociais, ou pode até não exercer a sua influência”.
7
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dos direitos de voto (ou das ações)10. Numa aproximação ao problema, diremos
que o legislador consagrou uma verdadeira interceção entre a dimensão contratual/obrigacional da Teoria Geral do Direito Civil, e a dimensão societária do
Mercado de Controlo Societário11. Este raciocínio, reporta-nos, por um lado,
à estrutura atributiva do acordo: portanto, para a sua dimensão contratual. Por
outro, exige ao aplicador do Direito um processo de qualificação tendente a
subsumir a situação jurídica ao n.º 1 do artigo 20.º do CVM. Este raciocínio
subsuntivo coloca problemas em sede de articulação entre a alínea e) e a parte
final da alínea h) do n.º 1 do artigo 20.º do CVM. O legislador, ao presumir a
existência de instrumentos de exercício concertado de influência sobre a sociedade participada, com base na celebração de acordos relativos à transmissibilidade das acções,
nos termos da alínea h) do n.º1 do artigo 20.º, bem como o n.º 4 do artigo 20.º,
tentou resolver um problema, originando outro: afinal, os acordos de aquisição
de direitos de voto por via de acordo, nos termos da alínea e), não são acordos
relativos à transmissibilidade das acções?12.
Manuel Requicha Ferreira, Acordos, cit., p. 414. Neste sentido, veja-se a regra equivalente do
§ Abs. 30 1 Satz. 5 do WpÜG, que determina a existência de imputação quando o oferente possa
adquirir em virtude de uma mera declaração de vontade (Willenserklärung): Schneider, in Assmann/
Pötzsch/Schneider, Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz Kommentar, 3.ª ed., Verlag Dr. Otto
Schmidt, 2019, § 30 Rdn. 65; Christoph von Bülow, Kölner Kommentar, cit., § 30 Rdn. 61. Trata-se, portanto, de um problema clássico sobre o controlo do poder material de influência, independentemente da posição formal na sociedade: Ana Perestrelo de Oliveira, Manual de Governo das
Sociedades, 1.ª ed., 2018, Almedina, p. 29 e ss.
11 Referindo a importância da dimensão contratual e a não compartimentação entre a dimensão contratual e a dimensão societária na resolução de problemas jurídico-societários: Catarina Monteiro
Pires, Aquisição de Empresas e de Participações Acionistas, Almedina, 2018, p. 16; Filipe Afonso Rocha,
A aquisição de empresas com sujeição a condições suspensivas: entre as cláusulas sobre alterações depreciativas e
as cláusulas de revisão de preço, RDS (2019) 2, p. 426 e ss. Esta relação biunívoca auxilia o aplicador
do Direito, especialmente quando o pressuposto de imputação depende, como é o caso da alínea
e) e da alínea h), da estrutura atributiva ou obrigacional do negócio. Segundo cremos, a existência
de padrões discricionários (e de legitimação) sobre o sentido e o exercício do direito de voto pelo
participante pode apenas ser corretamente apreendido através da análise da estrutura atributiva do
contrato que lhe serve de pressuposto. Salientando os padrões de legitimação e discricionariedade
como elementos primários a ter em conta na imputação de direitos de voto: Paula Costa e Silva,
A imputação, cit., p. 247.
12 Referindo que a presunção consagrada é suficientemente ampla para o legislador englobar os acordos sujeitos à alínea e) e à alínea h), sendo em virtude desta proximidade que podem surgir conflitos
de qualificação: Hugo Moredo Santos, Transparência, cit., pp. 459-462 e 466; Daniela Farto
Baptista, A Atuação, cit., pp. 386-387 e 388. Veja-se, ainda, como aponta Hugo Moredo Santos,
o parecer da CMVM emitido em resposta ao Banco Comercial Português S.A, em 21 de março de
2007, bem como o entendimento do Takeover Panel. Expondo que o contrário já não será verdade
(portanto, que as situações sujeitas à alínea h) in fine sejam sujeitas ao campo de aplicação da alínea e):
Hugo Moredo Santos, Transparência, cit., p. 465.
10
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3. Se, em abstrato, a afirmação é verdadeira, o que tentaremos traçar é um
critério delimitador que não potencia conflitos de qualificações entre ambos
os preceitos13. Entendemos existirem três núcleos de situações que possam
encontrar-se neste limbo qualificador: (i) as posições jurídicas resultantes de tipos
contratuais condicionados e tipos análogos14; (ii) as posições jurídicas resultantes de
negócios que diferem o momento do signing do momento do closing15; (iii)
quaisquer posições jurídicas que não atribuam um direito potestativo de aquisição. Numa primeira análise, o problema não é tanto perceber por que razão

Refira-se que o conflito de qualificações entre a alínea h) e a alínea e) é mais problemático do
que aparenta. Que sentido faria, por exemplo, imputar os direitos de voto a um participante com
base nestes dois preceitos? Entenderíamos, por um lado, que a aquisição dos direitos de voto por via
de acordo seria inilidível, nos termos da alínea e), e que existiria, por outro lado, uma atuação em
concertação, podendo esta concertação ser ilidida, nos termos da alínea h), e respetiva aplicação do
n.º 5 do artigo 20.º. do CVM Com isto não queremos dizer que o n.º 1 do artigo 20.º não possa
ser um reduto para uma situação ser qualificada com base em mais do que uma alínea. Contra esta
ideia, referindo que quando duas partes celebram um pacto de opção de compra, a lei presume que
estão a atuar de modo concertado para o exercício de influência sobre a sociedade por via da alínea
h), mas esse facto não impede que se aplique igualmente a alínea e) do n.º 1 do artigo 20.º do CVM:
Pedro Fazenda Martins, Operações sobre instrumentos derivados: imputação de direitos de voto e contrapartida da oferta pública de aquisição, in Estudos em Memória do Professor Doutor Paulo M. Sendin,
UCP (2012), pp. 155-156.
14 Trata-se da qualificação de posições jurídicas resultantes de “mecanismos de condicionalidade”.
Nestes incluímos, como se verá, a submissão de contratos ao regime stricto sensu da condição, nos
termos dos artigos 270.º e ss do CC, bem como a submissão de contratos a regimes analogamente considerados como condicionais. O mecanismo de condicionalidade será, assim, a posição jurídica resultante dos
tipos contratuais condicionados (e dos tipos análogos). Apoiar-nos-emos, nesta matéria, no trabalho de
João de Oliveira Geraldes, Tipicidade contratual e condicionalidade suspensiva: estudo sobre a exterioridade condicional e sobre a posição jurídica resultante dos tipos contratuais condicionados, Almedina, 2010. De
facto, a extensão das valências típicas dos mecanismos de condicionalidade a posições jurídicas análogas
às resultantes de tipos contratuais condicionados cumpre a qualificação que tem sido feita, pela doutrina,
quanto aos tipos contratuais condicionados como instrumento privilegiado para a construção de
contratos atípicos de tipo modificado, bem como de subtipos contratuais: Pedro Pais de Vasconcelos,
Contratos Atípicos, Almedina, 2009, p. 82, 226-230; José Oliveira Ascensão, A tipicidade dos direitos
reais, Lisboa, 1968, p. 55. Como assinala João de Oliveira Geraldes, Tipicidade, cit., p. 117, com a
aposição de uma condição, as partes estipulam um verdadeiro subtipo contratual.
15 Nesta noção ampla, que consideramos, incluímos quer o diferimento entre signing e closing provocado pela celebração de um contrato promessa, quer, por exemplo, o diferimento potenciado pela
estipulação de uma cláusula de reserva de propriedade. Repare-se que a alínea e) regula a imputação
de direitos de voto de acordos ou instrumentos que têm por objeto a própria transmissão dos direitos de voto: reportamo-nos, mais do que à atribuição de poderes para decidir o sentido dos direitos
de voto, aos acordos ou instrumentos em que o momento da sua celebração não coincide com o
momento da produção dos efeitos translativos: Daniela Farto Baptista, A Atuação, cit., pp. 376-377.
13
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se imputam direitos de voto por antecipação16, mas entender o reflexo que as
exigências de intensidade e conformação da estrutura atributiva do acordo têm
no mecanismo de imputação de direitos de voto. Será esse raciocínio que nos
apoiará a traçar as diferenças entre a alínea e) e a alínea h) do n.º 1 do artigo
20.º do CVM.
§2. Do direito incondicional ou da opção de adquirir aos direitos
potestativos de aquisição
4. A atual alínea e) do n.º 1 do artigo 20.º do CVM sugere que o seu elemento literal não corresponde à intenção legislativa que se encontrava prevista
no antecedente próximo da sua previsão legal, a alínea f) do n.º 1 do artigo
346.º do CódMVM17. Afinal, o que pode considerar-se por direitos de voto
“que o participante possa adquirir em virtude de acordo (…) que lhe confira
um direito incondicional ou a opção de adquirir”?
A conclusão de que a ratio da alínea e) do n.º 1 do artigo 20.º do CVM
não é coincidente com a que vigorava no Código pretérito, segundo cremos
e antevimos, não é a mais consentânea com os elementos interpretativos que
consideramos18. Ter a possibilidade de adquirir, para efeitos da alínea e), é ter o
I.e., antes do participante ser o titular formal destes; ou, dito de outra forma, enquanto o participante
ainda se encontra na pendência de adquirir tais direitos. Esta questão corresponde a um problema
que se move no plano da estruturalidade, e que, por isso, encontra resposta no próprio pressuposto (de
controlo material) da imputação de direitos de voto.
17 A alínea f) do n.º 1 do artigo 346.º, CódMVM, considerava incluídos numa participação qualificada os direitos de voto que o interessado pudesse adquirir, por sua exclusiva iniciativa, em virtude
de acordo escrito que tivesse celebrado com os respetivos titulares. Por decorrência, a alínea d) do
n.º 1 do artigo 530.º, do CódMVM, contabilizava como pertencentes ao oferente os direitos de
voto inerentes aos valores mobiliários que o oferente pudesse adquirir, de sua exclusiva iniciativa,
em virtude de acordo escrito celebrado com os respetivos titulares. Consideramos que o atual n.º
1 do artigo 20.º do CVM não corresponde integralmente à alínea f) do n.º 1 do artigo 346.º, pois,
apesar de em termos teleológicos, o mesmo resultado ainda se mantém, colocam-se ainda problemas
no plano literal. Referir que o participante tem a possibilidade de adquirir não é o mesmo que referir
que este tem a “possibilidade de adquirir, por sua exclusiva iniciativa”. Sobre outras questões controvertidas relativamente ao âmbito da alínea e): Daniela Farto Baptista, A Atuação, cit., p. 494 e ss.
18 Por quatro fontes de interpretação entendemos que a solução antigamente plasmada na alínea f)
do n.º 1 do artigo 346.º do CódMVM se mantém: i) através do elemento histórico: não só inexiste
uma justificação aparente ou um acontecimento histórico apreensível para se implementar outra
solução legal que a vigente na alínea f) do n.º 1 do artigo 346.º do CódMVM, como nada consta de
quaisquer trabalhos preparatórios que ateste a veracidade de tal mudança; além disso, a nova redação
da alínea e) veio introduzir a expressão “direito incondicional ou opção de adquirir”, o que corresponde, aliás, a uma viragem querida pelo legislador, com a reforma introduzida pelo Decreto-Lei
16
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poder (neste caso, o direito) de adquirir dependente exclusivamente da vontade
do participante19. A possibilidade de aquisição pressupõe a existência de um
direito potestativo de aquisição em sentido técnico-jurídico na esfera do adquirente20. Por força da atribuição daquele direito, a lei considera que o titular das
n.º 22/2016, de 3 de junho, que, no fundo, pretendeu terminar com as dúvidas interpretativas em
matéria de acordos sujeitos à alínea e) ii) através do elemento literal: de facto, a expressão possibilidade
de adquirir e “possibilidade de adquirir por sua exclusiva iniciativa” não são idênticas; contudo, numa
opção de adquirir ou, como refere o legislador, na posição jurídica atribuída por um “direito incondicional”, existe uma potestatividade inerente ao exercício da posição jurídica subjacente ; iii) através
do elemento sistemático: por um lado, a alínea h) do n.º 1 do artigo 20.º só ganhará sentido, na nossa
interpretação, se à alínea e) se reconduzir à interpretação que propomos; por outro lado, o legislador
equiparou, para efeitos de imputação, o poder exercido em instrumentos derivados de liquidação
física e de liquidação financeira [inciso ii) da alínea e) e alínea i)], nos termos do subcritério do risco
[equiparando, por sua vez, este subcritério do risco aos poderes exercidos nos termos da posição jurídica subjacente à alínea e)] e nos termos da própria possibilidade de aquisição unilateral (em virtude
de a imputação de direitos de voto em instrumentos financeiros de liquidação física ou financeira
poder ocorrer quando a detenção destes instrumentos é semelhante à detenção de instrumentos que
atribuam um “direito incondicional” ou “opção de adquirir”); iv) através do elemento teleológico: a
norma visa escrutinar, com ambição de certeza, as situações em que os participantes não são titulares
das participações sociais, mas exercem uma influencia nos desígnios societários; ao invés, o escopo da
alínea h) do n.º 1 do artigo 20.º, admitindo a correspetiva ilisão da presunção estabelecida na alínea
h) e no n.º 4 do artigo 20.º, nos termos do n.º 5 do artigo 20.º, pretende abarcar as situações em que
tal influência decisiva não tem por base um direito potestativo de aquisição.
19 Para chegar a este resultado interpretativo não é necessário uma “interpretação restritiva da noção
de possibilidade de aquisição”, como parece defender Daniela Farto Baptista, A Atuação, cit., p.
380. Em virtude da existência do inciso (i) da alínea e), ao apontar para o conceito de “direito incondicional” ou “opção de adquirir”, uma interpretação declarativa estrita corresponde ao sentido literal
possível que se me afigura corretamente expresso na lei. Salientando, como vimos infra, que o critério
de imputação da lei alemã deve exigir que a possibilidade de aquisição esteja apenas na dependência de uma declaração de vontade do adquirente: Daniel Weiss, Der wertpapierhandelsrechtliche und
übernahmerechtliche Zurechnungstatbestand des «acting in concert», Europäische Hochschulschriften Recht,
Band 4611, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2007, p. 50; Daniela Farto Baptista, A Atuação, cit., p.
380 e ss, citando os comentários ao WpÜG de Rainer Süssmann/Stephan Geibel e de Theodor
Baums/Georg F. Thoma. Assim, onde se lê “possa adquirir” deve ler-se, poder de adquirir: Hugo
Moredo Santos, Transparência, cit., p. 466.
20 Referindo a existência de tal poder como fundamento de imputação da alínea e): Daniela Farto
Baptista, A Atuação, cit., p. 381; Hugo Moredo Santos, Transparência, cit., p. 466. O conceito
de poder reporta-se à “disponibilização de um meio para atingir determinado fim ou conjunto de
fins”: Gomes da Silva, O dever de prestar e o dever de indemnizar, Livraria Moraes, Lisboa, 1944, p.
78. A posição que defendemos tem sido largamente debatida na doutrina desde o CódMVM: Paula
Costa e Silva, A imputação, cit., p. 267; Carlos Osório de Castro, A Imputação de Direitos de Voto
no Código dos Valores Mobiliários, CadMVM 7 (2000), p. 186 e ss. Discordamos de Paula Costa e
Silva, A imputação, cit., p. 267, quando afirma que “podem relevar [na alínea e)] quaisquer acordos
através dos quais um participante fique investido num direito de aquisição, mesmo que este não seja
de exercício potestativo”. Sobre os direitos potestativos de aquisição (Potestativbedingungen) no Direito
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ações atua, a partir desse momento, alinhadamente com os interesses do titular
do direito de aquisição, nas diferentes sedes do poder societário21, o que lhe
permite controlar a sociedade cotada22. Como veremos, o mesmo não sucede
com os meros direitos de aquisição diferidos no tempo23.
5. Os direitos de aquisição do participante abrangidos pela alínea e) são não
apenas os direitos reais, mas também os direitos obrigacionais24, sucedendo,
contudo, que não sejam direitos sujeitos a cooperação do terceiro (titular das
ações) para a sua efetivação25. Sucede que o direito de aquisição potestativo,
segundo o panorama da alínea e), terá de derivar de um instrumento ou acordo
que confira um direito incondicional ou a opção de adquirir26. A par das opções
das Obrigações: Herausgegeben Von Staudinger/Reinhard Bork/Sebastian Herrler, 139-163
- J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen,
Allgemeiner Teil 4b, 15.ª ed., De Gruyter, 2015, § 158, Rdn. 16.
21 A alínea e) cumpre o objetivo de informar os investidores da uma aquisição futura de uma participação qualificada, bem como o de evitar estratégias de evasão ao dever de comunicação de participações
qualificadas. No mesmo sentido no direito alemão: Rüdiger Veil, in Karsten Schmidt/Marcus
Lutter (Hrsg.), Aktiengesetz Kommentar, 2.º ed., Verlag Otto Schmidt, Köln, 2010, § 22 AktG, § 22
WpHG, Rdn. 23; Sven Schneider/Uwe Schneider, Wertpapierhandelgesetz, cit., § 22 Rdn. 101.
22 Como refere Manuel Requicha Ferreira, Acordos, cit., p. 418, a existência de um controlo
exercido, nestas situações, pelo participante, pode bem derivar das exigências decorrentes da boa-fé
no cumprimento das obrigações. Com efeito, como assinala o Autor, se o alienante atuar de forma
diferente, pode ocorrer que o adquirente peça uma redução do preço a pagar pela aquisição das ações,
já que esta atuação pode originar uma redução do valor da sociedade cotada.
23 Se, por um lado, a influência sobre o exercício dos direitos inerentes às ações do acionista na sociedade cotada não é exclusiva dos direitos de aquisição potestativos, é inegável que a influência exercida
por direitos de aquisição diferidos no tempo é muito menor. De um ponto de vista jurídico, tal direito
é “mais forte, porque é potestativo e o seu titular pode adquirir as ações sem qualquer cooperação
da outra parte”: Manuel Requicha Ferreira, Acordos, cit., p. 419.
24
A doutrina alemã tem defendido que, por exemplo, o Vorkaufs (direito de preferência) e o Vorhandrecht (direito de primeira oferta) não determinam uma imputação de direitos de voto ao abrigo do
§ 30 Abs. 1 Satz. 5 do WpÜG, dado não serem direitos reais, mas meramente obrigacionais: Christoph von Bülow, Kölner Kommentar, cit., § 30 Rdn. 184.
25 Estas situações são, como veremos, as que subsumirão à alínea h) in fine. Contra, referindo que
ainda se subsumem à alínea e): Manuel Requicha Ferreira, Acordos, cit., p. 416; Carlos Osório
de Castro, A Imputação, cit., p. 187; Paula Costa e Silva, A imputação, cit., p. 267. Repare-se
que o grau de cooperação que se exige ao titular das ações se afasta da ratio da alínea e), isto porque,
quanto mais intenso for esse grau, menor será a ideia de transferência económica das ações, da associada
influência sobre o exercício dos direitos de voto e do referido alinhamento típico da conduta do
acionista com o titular do direito de aquisição.
26 Saber em que medida um pacto de opção atribui um poder de aquisição ao participante corresponde a um raciocínio de qualificação prévia com base na análise da estrutura obrigacional do pacto
de opção. O mesmo sucede com os poderes atribuídos por um “direito incondicional”. Em certo
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de compra, a expressão direito incondicional, fruto da sua ambiguidade, não cumpre a definição que aparenta27: corresponde apenas às posições jurídicas atributivas de um direito de aquisição potestativo, não tendo o objetivo de identificar
a submissão dos negócios ao regime da condição (ou regimes análogos)28.
2.1. Os direitos de aquisição do participante abrangidos pela alínea e)
6. Vejamos que situações se subsumem à alínea e)29. Neste núcleo não se
encontram abrangidas as obrigações convertíveis e permutáveis, as obrigações
com warrants ou as ações preferenciais sem voto30. Excluídos encontram-se
também os direitos de preferência e os direitos de primeira oferta (right of first
offer), dado que em ambas as situações é necessário que o obrigado se disponha
à alienação, podendo o participante preferir, ou apresentar a sua oferta para a
aquisição das ações; como o obrigado pode sempre decidir não alienar, não
haverá imputação31.
Encontram-se abrangidos, por outro lado, o mútuo de ações, nos termos
do n.º 1 do artigo 350.º do CVM e do artigo 1142.º e ss do CC, já que a imputação dos votos ao mutuante se funda no direito que este tem à restituição,

sentido, o legislador equiparou em parte a estrutura de influência legitimada pela atribuição de um
“direito incondicional” com a de uma “opção de adquirir”: vertido sobre o pensamento legislativo
que pretendeu consagrar a existência de um verdadeiro direito de aquisição potestativo, ambas as
estruturas atributivas cumprem uma função própria que transcende a Teoria Geral do Direito Civil.
27 O recurso a esta expressão é totalmente ambígua, cria densos problemas em sede de Teoria Geral
do Direito e não cumpre nenhuma função informativa. Contudo, é a expressão escolhida pelo legislador. Nada obsta que a critiquemos, dado considerarmos que a posição que ora defendemos ser a
mesma que vigorava já antes da alteração legislativa.
28 Como se verá, entendemos que a posição jurídica resultante dos tipos contratuais condicionados (e tipos
análogos) que atribua ao participante um direito de aquisição potestativo deve considerar-se para
efeitos da alínea e); contrariamente, se tal posição jurídica não atribuir um poder de aquisição ao
participante, mas um mero direito de aquisição ou uma faculdade virtual ou potencial, o campo de
aplicação será o da alínea h) in fine.
29
O núcleo de intensidade e de potencialidade da influência das situações subsumíveis à alínea e)
tem uma propensão variante no plano delimitador entre a alínea e) e a alínea h), e não no grupo de
situações subsumíveis à alínea e). Com isto queremos dizer que a arrumação em grupos de casos das
situações subsumíveis à alínea e) é, por si, uma arrumação entre a alínea e) e a parte final da alínea h).
Corresponde, ainda, a uma tentativa sistémica baseada em conceitos, não servindo, cremos, para captar os fenómenos mais dúcteis e atípicos. Contra, defendendo a arrumação das situações subsumíveis
à alínea e) em grupos de casos: Hugo Moredo Santos, Transparência, cit., p. 459.
30 Manuel Requicha Ferreira, Acordos, cit., p. 422.
31 Manuel Requicha Ferreira, Acordos, cit., p. 420.
RDS XII (2020), 1-4, 145-178

Da atuação concertada como fundamento de imputação de direitos de voto à [re]equação… 155

enquanto o mutuário as não alienar a terceiro32. Contudo, esta questão tem
suscitado algumas dúvidas no direito alemão33.
Também se inserem na alínea e) os acordos sujeitos a uma promessa de
compra e venda em que se junte uma procuração irrevogável34, os acordos
sujeitos a uma cláusula de reserva de propriedade35 e os acordos que permitam
um mecanismo resolutório unilateral36. Neste elenco devem também inserir-se
Osório de Castro, A Imputação, cit., p. 189; Daniela Farto Baptista, A Atuação, cit., p. 386.
Referindo que a opinião maioritária no direito alemão é a de que o empréstimo ou mútuo de ações
não determina a imputação de direitos de voto para efeitos do § 30 Abs. 1 Satz. 5 do WpÜG, porque
o direito à restituição do mutuário não configura um direito real: Ulrich Noack/Dirk Zetzsche,
Kapitalmarktrechts, cit., § 30 WpÜG, Rdn. 15.
34 Num contrato de promessa as partes pretenderam regular a transmissão das ações, mas apenas de
forma preliminar, não se vinculando ainda definitivamente à compra e venda de tais ações: se o contrato cria a obrigação de contratar, não é verdade que o promitente tenha uma possibilidade real de
influência na pendência desse período. Assim, essa situação afasta-se da alínea e). Com posição diversa:
Hugo Moredo Santos, Transparência, cit., p. 462; João de Mattamouros Resende, A Imputação
de Direitos de Voto no Mercado de Capitais, UCP, 2010, pp. 212-213. Contudo, se o contrato promessa
de compra e venda de ações for celebrado com pagamento integral do preço, for acompanhado de
uma procuração irrevogável outorgada pelo promitente-vendedor a favor do promitente-comprador, atribuindo-lhe o poder de celebrar, a todo o tempo, o contrato definitivo, então a situação já
preenche o âmbito da alínea e): João de Mattamouros Resende, A Imputação, cit., p. 199. Com a
mesma posição que a por nós defendida: Daniela Farto Baptista, A Atuação, cit., p. 386. Repare-se que no direito alemão os acordos estruturados com base numa promessa de compra e venda
não determinam uma imputação de direitos de voto ao abrigo do § 30 Abs. 1 Satz. 5 do WpÜG,
já que o oferente não poderá adquirir o direito por sua exclusiva iniciativa. Sobre esta questão, não
obstante, reportando-se aos acordos irrevogáveis de aceitação de OPA: Manuel Requicha Ferreira, Acordos, cit., p. 427.
35 Nestes casos, o diferimento que ocorre entre o momento da celebração do acordo e o momento da
transmissão das ações, bem como a influência exercitável nesse período, é, segundo cremos, análoga
à influência exercida por um adquirente sujeito a um mecanismo voluntário de condicionalidade.
Com a mesma posição no Direito Civil: João de Oliveira Geraldes, Tipicidade, cit., p. 121 e ss.
O que nestas situações ocorre é que no momento da celebração do negócio (signing) os direitos de
voto são imputados ao alienante (com base no proémio do n.º 1 do artigo 20.º do CVM) e ao participante/adquirente (com base na alínea e) do n.º 1 do artigo 20.º), e que, uma vez pago o preço,
o participante, adquirindo a titularidade das ações, mantém a imputação dos direitos na sua esfera,
agora, porém, com base no n.º 1 do artigo 20.º, fazendo extinguir a imputação de direitos de voto
ao alienante: João de Mattamouros Resende, A Imputação, cit., p. 214; Daniela Farto Baptista,
A Atuação, cit., p. 386; Hugo Moredo Santos, Transparência, cit., p. 460.
36 Repare-se no seguinte exemplo: se A vender a B as suas ações, mas reservar para si um direito
de resolução do contrato, B será o titular das ações, e, portanto, incide sobre este a imputação dos
direitos de voto (proémio do n.º 1 do artigo 20.º). A possibilidade de A resolver, pense-se, unilateralmente o negócio, corresponde a um direito de reaquisição potestativa das participações sociais. O
facto de se imputar a A os direitos de voto, até ao exercício do direito de resolução por este, não é
fruto da amplitude da alínea e), no seu sentido literal ou teleológico. Esta solução resulta do pressu32
33
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algumas estruturas contratuais similares às expostas, como as posições jurídicas
resultantes de um contrato de reporte37 ou de uma venda a retro38. Por fim,
a alínea e) permite ainda imputar os direitos de voto a titulares transitórios que
podem assumir a posição de garantes39.
7. Recentemente tem sido questionado se os acordos irrevogáveis de aceitação de OPA podem ser considerados para efeito da alínea e). Entendemos que
não. Isto porque, como refere Manuel Requicha Ferreira, os acordos de aceitação de OPA são, em regra, contratos promessa de conformação bilateral ou
unilateral, pelo que o direito do promitente-comprador não é um dos direitos
de aquisição relevantes para efeito da alínea e)40.

posto contratual implícito, no artigo 20.º, que temos vindo a defender. Afinal, a alínea e) tanto se
dirige aos direitos de aquisição potestativos, como aos direitos de reaquisição potestativos. Referindo o
exemplo, e reportando-se à situação como subsumível à alínea e) por esta norma deter uma certa
amplitude, o que discordamos no plano interpretativo: João de Mattamouros Resende, A Imputação de Direitos, pp. 200-201, 212-213;
37 Reportando-se à inserção na alínea e) do contrato de reporte: Hugo Moredo Santos, Transparência, cit., p. 459; Paula Costa e Silva, A imputação, cit., p. 249. Quanto ao contrato de reporte,
refira-se que a imputação se justifica pelo contrato se compor “da celebração da operação de compra,
e da estipulação imediata da operação de revenda”: Sofia Nascimento Rodrigues, Os contratos de
reporte e de empréstimo no Código de Valores Mobiliários, CadMVM 7 (2000) p. 311.
38 Na venda a retro a justificação prende-se com a atribuição de uma faculdade discricionária ao vendedor em resolver o contrato, nos termos do artigo 927.º do CC, o que aproxima estas situações dos
acordos que permitem um mecanismo resolutório unilateral. Assim, em termos gerais: Luís Menezes
Leitão, Direito das Obrigações, Volume III, Contratos em Especial, Almedina, 2018, p. 81.
39 É o caso da alienação em garantia. A justificação prende-se com o facto de este contrato implicar
uma transferência transitória da titularidade das ações da sociedade cotada, podendo permitir, nessa
transitoriedade, investir uma parte numa faculdade de aquisição dessas ações em caso de cumprimento, e outra parte na faculdade de aquisição em caso de incumprimento; Paula Costa e Silva, A
imputação, cit., p. 270; Catarina Monteiro Pires, Alienação em garantia, Almedina, 2010, p. 28 e ss.
40 Com a mesma posição, não obstante, com raciocínio diverso: Manuel Requicha Ferreira, Acordos, cit., p. 428-429. Concordamos com o Autor, contudo, na parte em que, brilhantemente refere
que nos acordos de aceitação de OPA não se aplica a alínea e) porque “não há uma antecipação da
cessão de controlo, mas uma facilitação da mesma”, Ibidem, p. 429. No mesmo sentido, como refere
o Autor, assente a doutrina alemã, já que os acordos irrevogáveis de aceitação não determinam uma
imputação de direitos de voto ao abrigo do § 30 Abs. 1 Satz.5 do WpÜG, em virtude de estes acordos exigirem uma atuação do acionista (promitente-vendedor), não podendo o oferente adquirir as
ações objeto de acordo na OPA por sua exclusiva iniciativa. Ademais, em face da doutrina alemã, este
entendimento também não seria possível, já que o direito do promitente-comprador é um direito
meramente obrigacional, não estando abrangido pela regra de imputação.
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2.1.1. Da atribuição de direitos incondicionais à qualificação dos mecanismos de
condicionalidade
8. Ao defendermos que a atribuição de direitos incondicionais pode ocorrer
perante posições jurídicas resultantes de mecanismos de condicionalidade, estamos a
afirmar que a uma posição expectação pode corresponder um “direito incondicional” e, por sua vez, um direito de aquisição potestativo na esfera do adquirente41. Esta questão tem originado grande controvérsia na doutrina42, existindo
algumas posições que merecem reparo43. Vejamos, primeiro, o problema no
plano obrigacional.

A alínea e) pressupõe uma verdadeira existência de controlo. Para efeitos de comunicação de participações qualificadas e correspetiva imputação de direitos de voto, é irrelevante referir que a alínea,
porque imputa por antecipação, não se justifica numa influência ou controlo imediato, mas futuro.
Contra: Hugo Moredo Santos, Transparência, cit., p. 456. Segundo entendemos corretamente,
Fazenda Martins, Operações, cit., p. 154-156, afirma que a alínea e) serve os propósitos para efeitos
de transparência, mas não para efeitos da existência de domínio, sendo que o Autor se parece reportar ao conceito de domínio para efeitos do n.º 1 do artigo 20.º, e não do dever de lançamento. Não
podemos deixar de discordar.
42 Referindo que a CMVM tem desconsiderado totalmente a aposição de condições ao direito de
aquisição, procedendo à imputação de direitos de voto caso haja um direito de aquisição contratual,
ignorando a condição: Manuel Requicha Ferreira, Acordos, cit., p. 423. Defendendo que a imputação não ocorre ao participante, com base na alínea e), porque este, na pendência de uma condição causal, tem uma mera expetativa jurídica, mas admitindo que numa mera promessa de venda já
ocorre imputação com base nesta alínea: Carlos Osório de Castro, A Imputação, cit., p. 188. Em
sentido diverso, considerando que quer os acordos sujeitos a condições suspensivas quer os sujeitos ao
regime dos contratos-promessa podem inserir-se na alínea e): João de Mattamouros Resende, A
Imputação, cit., p. 200, 204-205 e 217; António Pereira de Almeida, Sociedades Abertas, Direito dos
Valores Mobiliários 6 (2006), Coimbra Editora, p. 19. Portanto, para todos estes Autores, o legislador
não operou nenhuma exigência específica em sede de cuja vontade depende o efeito translativo do
contrato: a vontade do participante não seria, enquanto pressuposto de aquisição, necessária para a
imputação. Não é esta a posição que defendemos.
43 É, especialmente, a defendida por Carlos Osório de Castro. Segundo cremos, a razão para
não imputar os direitos de voto ao participante que submete o negócio a uma condição suspensiva
causal (i.e., quando este não controla o facto futuro e incerto que faz operar o efeito translativo) não
se prende com o facto de este ser titular de uma expetativa jurídica. Como se verá, uma expetativa
jurídica é um direito subjetivo: pode, portanto, ser um “direito incondicional”. O problema incide
sobre os poderes e a concreta conformação da expetativa, e não sobre a expetativa enquanto posição
jurídica per se. A petição de princípio em que cai o Autor não é resolvida pelo próprio, isto porque,
tomando em consideração a posição defendida, este não explica o que sucede às condições potestativas:
limita-se a excluir estas do seu raciocínio, deixando uma névoa. Por fim, se o argumento do Autor
é o de que uma expetativa não é um direito, não se percebe em que medida, negando tal raciocínio, se
pode considerar que uma promessa de venda se poderá inserir na alínea e).
41
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9. Perspetivada a posição de expectação como um quid posicional autónomo, deve entender-se que ao titular de posição de expectação devem corresponder mais ou menos poderes jurídicos, dependendo da função do conteúdo
concreto de tal quid44. A posição que defendemos implica a superação de certos
dogmas, por um lado45; por outro, exige uma reorientação da plasticidade
posicional da posição de expectação à luz do direito subjetivo46. Esta subjetivação posicional deverá configurar a expetativa jurídica como posição jurídica
de onde decorre uma proteção autónoma e própria: a expetativa jurídica não
é protegida apenas por representar uma antecipação da tutela de um direito
futuro47. Admitida a existência de poderes jurídicos autónomos na posição jurí-

João de Oliveira Geraldes, Tipicidade, cit., p. 283 e ss. A funcionalização desse quid posicional ao
caso concreto deve apoiar-se na construção de um verdadeiro método tipológico, bem como através
das semelhanças e dissemelhanças destas posições jurídicas com outras do discurso jurídico: Pais de
Vasconcelos, Contratos, cit., pp. 85-110; Arthur Kaufmann, Analogie und “Natur der Sache”: zugleich
ein Beitrag zur Lehre vom Typus, Decker & Müller, 1982, pp. 29-36. Assim, pretende-se estabelecer
um sistema de comparabilidade posicional, cujo objeto de comparação são outras posições jurídicas
atributivas: a expetativa jurídica será um maius em face do titular de um direito de crédito, mas um
minus se comparada com o status atributivo da propriedade: João de Oliveira Geraldes, Tipicidade,
cit., p. 284. O facto de se admitir a consagração de um sistema de comparabilidade posicional faz com
que a expetativa seja classificada na categoria das posições jurídicas difusas com acentuada imprecisão: António Menezes Cordeiro, Tratado de Direito Civil Português, Vol. I, 4.ª ed., Almedina, 2012, p. 907.
45 O modelo que nega que à posição de expetação possa corresponder um direito subjetivo assenta
no dogma da exterioridade como traço característico da condicionalidade: para tal doutrina, a condição é vista como um elemento acidental ou externo ao contrato. Através da negação do pensamento
tipológico, e da defesa da abstração, a exterioridade condicional apurar-se-ia no plano do tipo abstrato.
Não permitindo a valoração do tipo concreto, este construtivismo diminui funcionalmente a condição, transpondo-a para a função de mero requisito de eficácia. Porém, o efeito de condicionalidade
é, per se, um efeito jurídico: considerar que a condição é uma forma de suspensão é menosprezar a
funcionalidade que está ínsita no efeito de condicionamento. A valoração do conteúdo contratual
deve ser concreta; o tipo contratual condicionado deve ser valorado per se, cf. João de Oliveira
Geraldes, Tipicidade, cit., p. 156.
46 Segundo o entendimento que seguimos, a posição de expectação, apesar de gradativa e imprecisa,
deve considerar-se como uma posição atributiva de um verdadeiro direito subjetivo, bastando, para
tal, que possua um núcleo de afetação autónomo de interesses e que o adquirente prossiga, com a
posição jurídica subjacente, um fim próprio: João de Oliveira Geraldes, Tipicidade, cit., p. 297.
47 Referindo que a expetativa jurídica produz a ocorrência e um plano antecipado de eficácia de
efeitos prodómicos, com o objetivo de garantir a integridade dos efeitos finais, de forma a evitar que
estes não se tornem meramente platónicos: Carlos Mota Pinto, Teoria Geral do Direito Civil, Coimbra Editora, 1994, p. 570. De facto, se a expetativa representasse uma parte do direito esperado, ela
sobreviveria, autonomamente, ao surgimento deste, o que não sucede; assim, a expetativa não corresponde à realização antecipada de um trecho do conteúdo de um direito subjetivo, como enuncia
João de Oliveira Geraldes, Tipicidade, cit., p. 297 e ss.
44
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dica de expectação, esta posição jurídica deve assumir-se como detendo uma
estrutura de afetação finalisticamente própria48.
10. A plasticidade funcional da posição de expectação49, aliado ao facto
de esta corresponder per se à vontade única e incindível do adquirente condicional50, cria um espaço subjetivo de autonomia, não obstante gradativamente
dúctil, a que corresponde um campo de interesses expressivos da vontade de
adquirir e que dota o adquirente de certos poderes.
Essa gradação de interesses típica dos mecanismos de condicionalidade51
reflete-se na alínea e): em causa apenas estará um mecanismo que unidirecioJoão de Oliveira Geraldes, Tipicidade, cit., 303 e 304. Apesar dos tipos condicionais existirem funcionalmente para o surgimento de outras posições jurídicas, dessa funcionalização não deve
depreender-se a negação da autonomia das posições de expectação. Como refere João de Oliveira
Geraldes, o período de pendência da condição (ou, mais latamente, o período de condicionamento) e
a salvaguarda da vinculação condicional, bem como o procedimento formativo ordenado pela vontade das partes, é cumprido através da afetação de meios próprios que ocorre em tal período: por este
motivo, impõe o artigo 275.º do CC que se previnam comportamentos contrários à boa fé (i.e., este
preceito impõe a preservação de interesses próprios e atuais a que corresponde a posição de expetação). O modelo da condicionalidade é, portanto, um bem que merece proteção: se violado, implica
a lesão de um interesse de ordem procedimental-contratual. Apesar de se reconhecer que o interesse
procedimental é um interesse instrumental, o facto de uma situação jurídica ser instrumental, ou
estar funcionalizada a uma outra, não inviabiliza a sua configuração como direito subjetivo: José de
Oliveira Ascensão, Direito Civil, Teoria Geral, Vol. III, Relações e Situações Jurídicas, Coimbra Editora, 2002, p. 86. Nestas situações jurídicas instrumentais, os fins por ela assegurados não são parte
dos interesses protegidos pelo direito pleno. O fim constitui o elemento decisivo para a consideração
da expetativa como um direito subjetivo: sem fim não existe uma afetação de meios para efeitos da
configuração de determinada posição como um direito subjetivo. Os poderes do titular deste tipo de
posições jurídicas, resultante de um tipo contratual condicionado, são, afinal, essenciais para o êxito
do seu fim: João de Oliveira Geraldes, Tipicidade, cit., p. 306.
49
As posições jurídicas dos tipos contratuais condicionais são de grande abrangência. Uma incursão
exaustiva pelos tipos contratuais que podem ou não ser considerados como condição, no sentido
adotado pelo Direito Civil, afasta-se do nosso estudo. Para efeitos da discussão, interessa-nos apenas
perceber qual impacto que o estado, o interesse e a posição inerente aos mecanismos de condicionalidade voluntária podem ter no regime da imputação de direitos de voto. Em bom rigor, a alínea e)
do n.º 1 do artigo 20.º preocupa-se mais em analisar a influência exercida por um adquirente que, de
modo geral, difere o momento do closing do momento do signing, do que perceber conceptualmente
que mecanismo contratual está em causa.
50 Para efeitos da alínea e), um participante que pretenda adquirir uma carteira de ações, através de
um contrato sujeito a algum mecanismo voluntário de condicionalidade, exterioriza a sua vontade
de adquirir tais valores quando estipula o mecanismo. Assim, em causa está uma vontade única exteriorizada, e não uma dupla vontade de produção de efeitos.
51 Veja-se que a condição stricto sensu atua como uma verdadeira metanorma na estrutura do contrato:
através da condição, regula-se a aplicação de outras regras contratuais. Esta regulação permite atribuir
à condição uma valência de modelação de interesses e de modelação do plano contratual. A condi48
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nalize os interesses do participante para o campo contratual, atribuindo-lhe
um direito potestativo em consumar o negócio52. Por exclusão, como se
verá, os outros mecanismos voluntários de condicionalidade (i.e., os que não
atribuem um direito potestativo de aquisição) podem apenas subsumir-se à
parte final da alínea h). A solução que propomos, em legitimar a imputação de
direitos de voto com base na influência exercida num negócio condicional,
não decorre apenas da tutela cível dada ao titular da posição de expectação,
mas dos poderes atribuídos53 e dos interesses54 visados com o mecanismo de
condicionalidade.
ção apresenta-se, assim, como mecanismo polifuncional de regulação e hierarquização de interesses:
João de Oliveira Geraldes, Tipicidade, cit., p. 217. A maior ou menor intensidade dos poderes (e
conformação de interesses) atribuídos ao adquirente condicional deriva da concreta polifuncionalidade
deste modelo de condicionalidade voluntária.
52 A doutrina alemã abrange no § 30 Abs. 1 Satz. 5 do WpÜG apenas os casos em que o oferente
pode adquirir a propriedade das ações por sua exclusiva iniciativa, i.e., só opera a imputação se as
condições apostas ao direito dependerem exclusivamente do oferente: Christoph von Bülow,
Kölner Kommentar, § 30 Rdn. 16. A doutrina baseia-se na expressão Willenserklärung (declaração de
vontade/de intenção) para extrair esta conclusão, não obstante com uma finalidade própria para efeitos da imputação de direitos de voto, e não com recurso total ao Direito Civil. Manuel Requicha
Ferreira, Acordos, cit., p. 423, defende que a alínea e) não encontra apoio neste raciocínio. Contudo, não sufragamos a posição do Autor, pelo que a justificação parece manter-se, pelos argumentos
já referidos. Mais se ateste, em termos de exercício unilateral dos mecanismos de condicionalidade
voluntária, que a estipulação das designadas condições unilaterais encontra o seu campo de eleição na
alínea e) do n.º 1 do artigo 20.º. As condições unilaterais são condições onde a ordenação hierarquizada dos interesses contratuais se caracterizam pela sua dimensão unilateral: apesar da bilateralidade
genética de determinados conteúdos contratuais, é por vezes verificável, por via da interpretação
negocial, proceder à qualificação de cláusulas negociais que conduzem à descoberta de posições
exclusivamente unilaterais: João de Oliveira Geraldes, Condição suspensiva e interesse unilateral, O
Direito (2011) 2, pp. 309-336.
53 A estrutura de afetação jurídica própria da posição de expectação reflete-se na existência de poderes jurídicos autónomos, como sendo os poderes de conservação e os poderes potestativos: João de
Oliveira Geraldes, Tipicidade, cit., p. 303. Segundo o Autor, os poderes atribuídos para a prática
de atos de conservação sobre determinada coisa, são atribuídos com uma função de garantia, i.e.,
com o objetivo de acautelar a sua aquisição e de forma a não permitir a perturbação do seu gozo.
Esta função de garantia corporiza-se num interesse atual em assegurar a manutenção da posição de
expectação. Referindo os poderes de caráter conservativo ínsitos na posição resultante dos tipos condicionais: Mota Pinto, Teoria, cit., pp. 573-574.
54 João de Oliveira Geraldes, Tipicidade, cit., p. 308. Ao admitirmos que nos mecanismos de condicionalidade voluntária, por vontade das partes, se crie uma zona de eficácia não-condicional, os
poderes que surgem na pendência desse período não são poderes virtuais, mas reais. Como temos
vindo a referir, apesar de quando se verifica uma situação de condicionalidade contratual se condicionem os efeitos típicos finais, a introdução de modelos de condicionalidade no plano do contrato
faz surgir posições qualitativamente distintas das posições jurídicas finais, não obstante exista entre elas
um nexo de instrumentalidade. Como refere João de Oliveira Geraldes, Ibidem, p. 308, o interesse
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2.1.2. Novas perspetivas: algumas considerações
11. A práxis tem conhecido algumas situações que, segundo cremos, podem
legitimar a aplicação do mecanismo da imputação de direitos de voto. Trata-se
de situações, de conformação diversa, que proliferam nas transações de M&A
e que podem, salvo melhor opinião, atribuir algum controlo ao participante
sobre a sociedade cotada55. De forma a não permitir evasões ao dever de comunicação de participações qualificadas, estas situações podem – caso para tal se
verifique a atribuição (i) de um direito potestativo de aquisição ou (ii) de um
direito de aquisição – subsumir-se ao n.º 1 do artigo 20.º do CVM, desde que
o preceito se interprete de forma teleológica56.

na expetativa extingue-se com o seu êxito, i.e., realizado o interesse que determina a produção da
eficácia final. A utilização de tais modelos de condicionalidade possibilita às partes regular, de acordo
com os seus interesses, a temporalidade do acontecimento contratual, fazendo atuar temporalmente
a causa concreta que determina o seu agir: assim, às partes é atribuída a criação de conexões causais
que ditam a produção de efeitos típicos do contrato, cf. João de Oliveira Geraldes, Ibidem, p.
216. A condicionalidade voluntária permite criar um esquema atípico de ordenação causal dos efeitos do contrato, introduzindo-se nas várias funções do tipo contratual (p.e., a função de garantia).
Estes modelos de conexão condicional não contrariam a sinalagmaticidade das prestações recíprocas,
pelo contrário, acautelam de forma mais apropriada o núcleo fundamental do interesse contratual,
cf. João de Oliveira Geraldes, Ibidem, p. 185.
55 Através da grande atipicidade e ductilidade na construção de contratos e cláusulas no Mercado de
Controlo Societário, a referência para a delimitação obrigacional da concreta cláusula que se está a
avaliar não pode circunscrever-se à literalidade do regime civil dispostivo. Tomando o exemplo dos
mecanismos próximos ao mecanismo da condição presente no Código Civil: uma closing condition ou
uma condition precedent pode não ser qualificada como uma verdadeira condição para efeitos dos artigos 270.º e ss do CC; tudo dependerá da sua conformação. Muitas das vezes estas estruturas, porque
importadas do direito anglo-saxónico, não podem ser transpostas acriticamente para o direito português. Por exemplo: os comuns SPA’s (Purchase and Sale Agreements) podem ou não ser qualificados
como verdadeiros contratos-promessa; mas, muitas vezes, são compostos por cláusulas que os afastam
consideravelmente destes contratos. Assim, mais importante do que qualificar o contrato para efeitos
do CC, o que, ateste-se, tem enormes valências, especialmente na delimitação do regime aplicável,
o aplicador do Direito tem que apreender a realidade contratual, não só procurando as semelhanças e
dissemelhanças com o regime sobre o qual labora, mas, fundamentalmente, e para efeitos do objetivo
deste estudo, centrar a sua análise na concreta posição jurídica legitimadora de influência. Verdadeiramente, a possibilidade de considerar que uma condition precedent ou uma closing condition seja analogamente (ou mesmo) um mecanismo voluntário de condicionalidade resulta do que já expusemos
supra: i.e., dos mecanismos de condicionalidade potenciarem a criação de sub-tipos contratuais ou de
negócios atípicos. Assinalando a cautela na transposição de institutos da prática M&A anglo-saxónica
para os ordenamentos continentais: Martin Henssler, Material Adverse Change-Klauseln in deutschen
Unternehmenskaufverträgen – (r)eine Modeerscheinung, FS Ulrich Huber, 2006, p. 739.
56 Veja-se o que expusemos supra, nota de rodapé 4.
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Recentemente, surge a questão de saber se uma MAC pode legitimar esta
imputação57. A resposta parece ir na mesma linha de raciocínio: uma MAC
motivará a imputação de direitos de voto se for conformada, no plano contratual, como uma verdadeira cláusula que permita atribuir um direito de aquisição potestativo, alínea e) do n.º 1 do artigo 20.º, ou um mero direito de aquisição/uma faculdade virtual de aquisição, como se verá, nos termos da alínea h)
in fine do n.º 1 do artigo 20.º. Dificilmente, contudo, se poderá encontrar um
caso em que uma MAC se subsuma à alínea e): verdadeiramente, as MAC funcionam como forma de desvinculação através de um mecanismo unilateral58.
Contudo, cumpre aqui referir que a doutrina alemã tem questionado a sujeição
das MAC ao §18 do WpÜG59.
As cláusulas MAC podem assumir um propósito puramente condicional, sendo, portanto, qualificadas como condições suspensivas ou resolutivas: Filipe Afonso Rocha, A aquisição, cit., p. 410 e ss.
Sustentando que as MAC podem emergir como closing conditions: Fernando Oliveira e Sá, Cláusulas
Material Adverse Change (MAC) em Contratos de Compra e Venda de Empresas, Estudos em Memória
do Professor Doutor Paulo M. Sendin, Direito e Justiça (2012), p. 430; Paulo Câmara/Miguel
Brito Bastos, Direito da aquisição de empresas: uma introdução, in Aquisição de Empresas, Coimbra
Editora, 2011, p. 44. Contudo, as MAC atuam, no plano contratual, como cláusulas de adaptação,
o que transcende o mero propósito de diferimento do closing que é típico dos mecanismos de condicionalidade: Mariana Fontes da Costa, Da alteração superveniente das circunstâncias: Em especial à
luz dos contratos bilateralmente comerciais, Almedina, 2019, pp. 249 e ss., 279 e ss.
58 Neste sentido quanto às MAC: Catarina Monteiro Pires, Cláusulas de preço fixo, de ajustamento
de preço e de alteração material adversa (“MAC”) e cláusulas de força maior, ROA 80 (2020) 1-2, pp. 81-82;
José Ferreira Gomes, Contratos de M&A em tempos de pandemia: impossibilidade, alteração das circunstâncias
e cláusulas MAC, hardship e força maior, LLR LXI (2020) 1, p. 380. Segundo cremos, estes expedientes
funcionam como verdadeiros instrumentos que permitem a “desvinculação programada” da parte,
tendo como objetivo gerir, no interior do contrato, a extinção do vínculo. Referindo a recorrência
de instrumentos com expedientes resolutórios: Ana Perestrelo de Oliveira, Cláusulas de força maior
e limites da autonomia privada, LLR LXI (2020) 1, pp. 65-66. Se A pretende comprar a B participações
da Sociedade X, mas submete o negócio à não verificação de um determinado evento qualificado
como adverso, este evento é relevante para acionar o mecanismo resolutório unilateral. Trata-se, em
geral, de um mecanismo não-potestativo, não controlável pelo participante, o que, verdadeiramente,
não lhe atribui um direito potestativo de aquisição. Contudo, a verdade é que quanto mais abrangente for o elenco de eventos adversos, menor será a faculdade virtual de aquisição do participante;
menor será também a intenção (virtual) deste participante em adquirir o negócio. Por sua vez, se
uma MAC genérica diminui a relevância do negócio para efeitos de imputação, uma MAC específica potencia-a. Paralelamente, se a MAC operar no plano da suspensão dos efeitos aquisitivos, e no
plano da resolução destes efeitos, especialmente, se a MAC atribuir direito potestativo de aquisição
ao participante, então a situação será subsumível à alínea e) e não já à alínea h).
59 Stefan Zeyher, Störung der Geschäftsgrundlage, Treu und Glauben und MAC-Klauseln in Schiedsverfahren, Post-M&A-Schiedsverfahren, Recht und Rechtsfindung jenseits gesetzlichen Rechts, Springer,
2019, p. 279 e ss; Antonios G. Karampatzos, MAC/MAE-Klauseln und Störung der Geschäftsgrundlage in Gerichts- und Schiedsverfahren, Post-M&A-Schiedsverfahren, Recht und Rechtsfindung jenseits
57
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§3. A atuação concertada e o óbice interpretativo da alínea h) do n.º
1 do artigo 20.º do CVM: dos sujeitos da atuação concertada à
política comum de concertação
12. Atentemos agora o campo de aplicação da alínea h) do n.º 1 do artigo
20.º. A alínea h) opera na existência de duas situações possíveis. Comecemos
pela primeira situação de imputação: os acordos que visam a “aquisição do
domínio” ou a “frustração da alteração de controlo da sociedade visada”. É
questionável em que medida os acordos de aquisições concertadas e/ou aquisições paralelas de ações da sociedade cotada (os designados Abgestimmte Aktienerweb ou Parallelerwerb) se podem inserir na 1.ª parte da alínea h)60. Diremos que,
atenta a redação da alínea h), estes acordos, para se subsumirem ao preceito, têm
de visar a aquisição do domínio da sociedade61 62. O domínio deve aqui enten-

gesetzlichen Rechts, Springer, 2019, p. 261 e ss. Sentido fará perceber em que medida pode uma
MAC funcionar como condição para submeter a eficácia de uma OPA, nos termos do n.º 3 do artigo
124.º do CVM. Diremos que será admissível se a MAC não permitir uma desvinculação unilateral
do adquirente através da determinação, pelo próprio, dos factos legitimadores da desvinculação. Esse
exercício unilateral de desvinculação, salvo melhor opinião, afetaria seguramente o funcionamento do
mercado, como visa impedir o n.º 3 do artigo 124.º: Filipe Afonso Rocha, A aquisição, cit., p. 400;
Daniela Favoccia, in Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz Kommentar, Verlag Dr. Otto Schmidt,
3ª ed., 2020, comentário ao § 18, anotação 89-90. Como refere João Cunha Vaz, A OPA e o Controlo Societário – A Regra de Não Frustração, Dissertação de Doutoramento apresentada à FDUC, 2013,
pp. 152-153, submeter a OPA a condição é uma medida “diferida”, na medida em que são adotadas
antes da OPA, ou seja, cuja decisão é tomada previamente à oferta, mas cujos efeitos se produzem
somente após o seu lançamento, ficando normalmente sujeitas a essa condição suspensiva (v.g., o lançamento da oferta). Sobre o sentido e extensão do n.º 3 e 4 do artigo 124.º, especialmente quanto
às MAC: Filipe Afonso Rocha/Diogo Bordeira Neves, Alteração das circunstâncias, cláusulas
MAC e mecanismos de condicionalidade em OPAs, no prelo.
60 Referindo a frequência da consagração destes acordos no direito alemão, bem como a variação da
sua conformação e dos intervenientes: Manuel Requicha Ferreira, Acordos, cit., p. 431.
61 Discute-se na doutrina se, diferentemente do que expomos no texto, tais acordos podem preencher per se o conceito de atuação em concertação. Por um lado, a consideração destes acordos per se
como comportamentos concertados pode originar alguma falta de distinção em relação às aquisições
meramente concomitantes: Alain Viandier, OPA-OPE et autres offres publiques, 3.ª ed., Editions
Francis Lefebvre, 2006, p. 238 e ss. Contudo, a doutrina francesa, como assinala o Autor, Ibidem, p.
240, tem entendido que estes acordos preenchem per se o conceito de atuação concertada. A mesma
solução foi também consagrada no direito italiano, com a regulamentação dos chamados “patti di
consolidamento” ou “patti parasociali”, i.e., acordos previstos no n.º 5 do artigo 122.º do TUF (por
remissão do artigo 109.º do TUF) que “prevejam a aquisição de ações ou instrumentos financeiros
que confiram um direito à aquisição ou subscrição daquelas”. Alguma doutrina estrangeira tem defendido, por outro lado, que estes acordos de concertação têm não só que visar a obtenção de controlo,
como ainda uma coordenação de condutas no que tange aos direitos de voto. Sobre a discussão do
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der-se como o 62domínio material, e não como um domínio formal e quantitativo, como o expresso no n.º 1 do artigo 187.º do CVM63: esta interpretação,
segundo cremos, é a mais conforme com o conceito de atuação concertada que
o legislador, na alínea h), procurou transpor64. Relativamente às demais situações de aquisição e alienação concertada, estas poderão apenas ser relevantes
como instrumentos de exercício concertado de influência.
Por outro lado, existem ainda os acordos que visam frustrar a alteração de
domínio: reportamo-nos ainda, nestes casos, à noção de domínio material, portanto, aos acordos mediante os quais as partes atuam em concertação65. Assim,
segundo cremos, a noção de domínio material pressupõe que a operação de
imputação da situação jurídica à alínea h) se baseie numa situação de controlo
sobre a sociedade cotada.
13. Analisemos agora a segunda situação de imputação prevista na alínea h):
“acordos que, de outro modo, constituam um instrumento de exercício concertado de influência”. O legislador português consagrou, nesta sede, a atuação
concertada entre participantes como fundamento de imputação de direitos de
voto. Isto não constitui uma novidade: trata-se de um critério já consolidado
tema no direito alemão, antes da reforma de 2008 operada pela Risikobegrenzungsgesetz: Manuel
Requicha Ferreira, Acordos, cit., p. 432.
62 Para este efeito, basta que as partes tenham um fator agremiador de interesses e uma unidade de
propósito (uma política comum para a sociedade cotada), sem que isso implique alguma estratégia
concertada (pré-definida, ou a definir) para o exercício dos direitos de voto.
63 Sufragamos o entendimento de Manuel Requicha Ferreira, Acordos, cit., p. 434. A existência
de um domínio material pressupõe que o processo de imputação dos direitos de voto, com base na
1.ª parte da alínea h), opere com fundamento no exercício de uma influência efetiva do(s) participante(s) sobre a sociedade cotada. Por um lado, isto significa dizer que o domínio material sobre a
sociedade cotada é, afinal, um domínio baseado na (i) unidade de propósito e interesses para a sociedade cotada (elemento subjetivo) e (ii) na existência de um acordo para a aquisição de tal domínio
(elemento objetivo).
64 Os acordos que visem “adquirir o domínio da sociedade”, referidos neste preceito, replicam a redação que consta do n.º 1 do artigo 5.º da Diretiva das OPAs. Segundo alguma doutrina, esta redação
visava abranger as aquisições e alienações concertadas. Contudo, como refere Manuel Requicha
Ferreira, Acordos, cit., p. 434, a Diretiva das OPAs não impõe a qualificação da aquisição concertada
de ações não destinada à obtenção de controlo como uma situação de atuação concertada relevante
para efeitos do dever de lançamento: a Diretiva das OPAs exige exatamente o contrário, nos termos
da alínea b) do artigo 1.º. Também neste sentido: Bettina Gaede, Koordiniertes Aktionärsverhalten im
Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht: Insbesondere § 17 AktG, § 30 Abs. 2 WpÜG, § 22 Abs. 2 WpHG,
Nomos, 2008, pp. 204-222.
65 Um acordo que fixe regras quanto aos comportamentos a adotar pelas partes em caso de lançamento de OPA por terceiros, é um acordo que visa a frustração da alteração de domínio: Manuel
Requicha Ferreira, Acordos, cit., p. 435.
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no direito alemão ou inglês. A atuação concertada, como comportamento tendente à aquisição do controlo da sociedade cotada, pressupõe certos elementos
definidores66.
Em virtude da introdução desta cláusula geral, o legislador sentiu-se na
necessidade de presumir, para este efeito, serem instrumentos de exercício
concertado de influência “os acordos relativos à transmissibilidade das ações”,
nos termos do n.º 4 do artigo 20.º do CVM. Segundo cremos, os acordos
expressos neste preceito não são os únicos instrumentos de exercício concertado de
influência67: deve entender-se que existe um bloco de normatividade implícito que
permite considerar outros acordos como instrumentos de exercício concertado
de influência, que não os acordos com base na transmissibilidade das ações;
esta interpretação decorre, segundo cremos, da própria ratio da parte final da
alínea h)68.
A atuação concertada repousa na intenção ou vontade que os concertantes partilham em exercer
de forma coordenada e conjunta uma influência sobre determinada Sociedade. Não poderá existir
concertação sem uma vontade e um objetivo comum. Assim, o interesse comum dos concertantes é
o interesse comum geral e abstrato, apreendido exclusivamente de forma objetiva: Daniela Farto
Baptista, A Atuação, cit., p. 313 e ss. Neste sentido, a noção de concertação deve considerar-se como
indissociável da noção de controlo: por esta razão, a delimitação da política e do interesse comum
dos concertantes tem de ser capaz de abranger a coordenação de comportamentos tendentes à aquisição, manutenção, ou exercício de alguma forma de domínio da sociedade visada. Em qualquer dos
casos, o encontro de vontades e a coesão das partes deverá ser suficiente para podermos afirmar a
existência de uma verdadeira atuação em concertação. Portanto, adotando uma conceção finalista de
atuação concertada, deve esta associar-se a um princípio fundamental de irrelevância da natureza do
interesse comum prosseguido pelos concertantes: Daniela Farto Baptista, A Atuação, cit., p. 323.
Essa função reveladora do interesse comum manifesta-se nas presunções de concertação consagradas pela alínea h) do n.º 1 do artigo 20.º: o legislador considera que determinadas pessoas atuam de
forma concertada porque presume a existência de um interesse comum em razão do tipo de relação
que une os sujeitos, cf., enuncia Daniela Farto Baptista, A Atuação, cit., pp. 324-325. A forma
como a vontade concertada se exterioriza depende da celebração de um acordo pelos participantes
(portanto, do elemento causal, dos instrumentos de concertação). Em bom rigor, a existência de um
acordo permite-nos distinguir os comportamentos concertados dos comportamentos meramente
coincidentes levados a cabo por sujeitos independentes.
67 Com o mesmo entendimento: Manuel Requicha Ferreira, Acordos, cit., p. 436. Como refere
o Autor, a introdução desta expressão significa apenas a intenção do legislador em determinar um
tipo de acordos que considera serem, segundo a sua experiência em matéria de estruturas de controlo de uma sociedade cotada, um instrumento de exercício concertado de influência. Para chegar
à conclusão de que os acordos sobre a transmissibilidade das ações não são os únicos instrumentos de
exercício concertado de influência não é necessário recorrer a um processo interpretativo restritivo
ou amplo, nem à integração de lacunas: tal já decorre das expressões utilizadas pelo legislador, na
alínea h) parte final e no n.º 4 do artigo 20.º.
68 A expressão “instrumentos de exercício concertado de influência” é precedida de “acordos que,
de outro modo, constituam”. A segunda expressão alcança um nível de indeterminação superior à
66
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14. De forma mais clara, o legislador pretendeu com “acordos relativos
à transmissibilidade” abranger os denominados sindicatos de bloqueio (Schutzvereinigungen). Tais sindicatos visam assegurar a estabilidade/manutenção de
uma certa estrutura ou núcleo acionista, através da fixação de regras quanto à
transmissibilidade das ações da sociedade cotada, ou da atribuição de direitos
recíprocos (v.g., preferências cruzadas; opções de compra ou venda; cláusulas tag along; cláusulas drag along) quanto à intransmissibilidade da participação
social69. O objetivo do acordo será manter um controlo recíproco sobre o destino das participações detidas pelas várias partes desses acordos, mantendo um
equilíbrio do poder e evitando a partilha do controlo da sociedade (com novos
parceiros sociais), ou mesmo garantindo, em alguns casos, a possibilidade de
saída do capital da sociedade70. No direito português estes acordos preenchem
o conceito de “acordo relativo à transmissibilidade das ações”, previsto no n.º
4 do artigo 20.º, pois regulam, negativamente, em que termos opera a intransmissibilidade das ações entre partes, fixando restrições em benefício das partes
não alienantes71.

primeira. Mas, sem desprimor pelo legislador, que, afinal, apenas pretendeu alargar o leque de situações subsumíveis, criando, assim, uma cláusula residual que visa captar as situações em que é exercida
uma influência potencial ou virtual sobre a sociedade cotada. Dir-se-á que, por exemplo, aquisições
concertadas onde não exista um domínio material sobre a sociedade cotada, como referido supra,
constituem situações a que consideramos aplicar este raciocínio. Se assim é, este bloco de normatividade
implícito está associado à influência potencial ou virtual exercida sobre a sociedade cotada. Como estas
são as ideias que regem a própria parte final da alínea h), entendemos que também a estes acordos se
deve aplicar a presunção constante do n.º 4 do artigo 20.º, com todos os seus efeitos processuais, não
obstante não serem acordos sobre a transmissibilidade das ações.
69
Manuel Requicha Ferreira, Acordos, cit., p. 437
70 Manuel Requicha Ferreira, Acordos, cit., p. 437. Sobre as diversas finalidades dos sindicatos de
bloqueio: Bartolomeo Quatraro/Luca G. Picone, Manuale teorico-pratico delle offerte pubbliche di
acquisto e scambio. Dottrina, casi e material, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 117-118. De facto, os sindicatos
de bloqueio acabam por ser acordos que, indiretamente, pretendem proteger a sociedade cotada de
OPAs hostis, sobretudo, como assinala Manuel Requicha Ferreira, se os acordos não fixarem a
liberdade de alienação das partes em caso de lançamento de OPA. Nestes casos, seria também possível incluir os sindicatos de bloqueio nos acordos que “visam frustrar a alteração do domínio”, como
defende Hugo Moredo Santos, Transparência, cit., pp. 484-485.
71 Neste sentido: Manuel Requicha Ferreira, Acordos, cit., p. 438. No direito italiano os sindicatos de bloqueio (sindicati di bloco) são conceptualmente acordos parassociais (nos termos do n.º 5
do artigo 122 do TUF), que relevam para efeitos do conceito de acquisto di concerto (nos termos do
n.º 2 do artigo 109.º do TUF). No direito alemão, o § 30 Abs. 2 do WpÜG exige que a atuação
concertada tenha como finalidade uma modificação considerável e que esta se prolongue no tempo,
impactando a orientação empresarial da sociedade. Per se, os sindicatos de bloqueio não preenchem
o conceito de atuação concertada, previsto no § 30 Abs 2, não desencadeando uma imputação de
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É preciso reconhecer, deste modo, que os sindicatos de bloqueio têm
uma influência sobre a estrutura acionista e o controlo da sociedade cotada, na
medida em que criam restrições à alienação das participações sociais, impedindo
a entrada de novos acionistas. Nos sindicatos de bloqueio não existe, como
vimos nas situações acima, uma influência direta sobre o exercício de direitos
de voto, quer através do poder de determinar os destinos da sociedade, ou o de
influenciar as decisões tomadas no grémio social72. Se a atribuição de direitos
recíprocos (com base num sindicato de bloqueio) tiver por base uma cláusula
tag along ou drag along que atribua um direito potestativo de aquisição ao participante, a situação deverá subsumir-se à alínea e), e não à parte final da alínea h)73.
15. O raciocínio que traçámos coloca-nos perante um problema: os presumidos instrumentos de exercício concertado de influência têm apenas por base
acordos que visam a cristalização da estrutura de controlo acionista? Repare-se
direitos de voto; será necessário que se estabeleçam regras intra-grupo quando à coordenação do
exercício de direitos de voto.
72 O legislador pretendeu atribuir relevância a acordos que afetam a estrutura de controlo acionista, e
que, por impedirem ou dificultarem a sua mudança, acabam por, indiretamente, influir no controlo
direto da sociedade (através da gestão da sociedade, ou mesmo no exercício de direitos de voto), sem
que haja uma alteração dos titulares que exercem este controlo. Esta opção legislativa, acolhida em
vários ordenamentos jurídicos, constitui a adoção do sentido mais amplo do conceito de atuação em
concertação previsto na alínea d) do n.º 1 do artigo 2.º da Diretiva das OPAs: Manuel Requicha
Ferreira, Acordos, cit., p. 439. Contudo, como se verá em sede de OPA, estes acordos não determinam, em todos os casos, o dever de lançamento.
73 Antecipamo-nos às conclusões que se seguirão: i.e., que a alínea h) constitui uma cláusula residual de controlo quando confrontada com a alínea e) - e mesmo com outras alíneas -, pelo que, se
a situação é de controlo material (na medida em que o participante tem um direito potestativo de
aquisição), não fará sentido subsumir a situação à alínea h): isto seria privilegiar o participante que,
afinal, poderia ilidir a presunção de imputação, nos termos do n.º 5 do artigo 20.º do CVM, quando,
na realidade, o mesmo não deveria suceder.
Nestes termos, os sindicatos de bloqueio são acordos sobre a transmissibilidade de ações, nos termos
do n.º 4 do artigo 20.º, o que permite considera-los (i) presumivelmente instrumentos de exercício
concertado, mas também (ii) acordos que atribuam um direito potestativo de aquisição ao participante, nos termos da alínea e), já que, como se assinalou, os acordos subsumíveis à alínea e) têm a
virtualidade de serem acordos sobre a transmissibilidade de ações. Nestes termos, o conflito existente
entre a alínea e) e a alínea h) é um conflito que se reporta apenas à parte final da alínea h). Fazendo
menção a esta ideia, e, indiretamente, segundo cremos, apoiando a nossa tese: Manuel Requicha
Ferreira, Acordos, cit., p. 438. Referindo que as cláusulas drag along podem obrigar, v.g., os sócios B e
C, quando o sócio A receber uma proposta de venda das participações sociais, a alienar as suas participações sociais a um terceiro não sócio: Manuel Sequeira, Acordos parassociais e mecanismos indiretos de
controlo, RDS (2018) 4, p. 800. O Autor refere que nas cláusulas tag along, ou piggy back, se um sócio
decidir vender a sua participação a terceiro, os outros sócios têm o direito a que a sua participação
também seja adquirida por esse terceiro, normalmente nos mesmos termos e condições, Ibidem, p. 802.
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que parte da doutrina que se tem debruçado sobre o assunto tem, de certo
modo, assentido nesse raciocínio. O problema surge, em certa medida, relacionado com a admissibilidade dos acordos irrevogáveis de aceitação e de não-aceitação de OPA, face à alínea h) in fine74. Salvo melhor opinião, discordamos
de possíveis raciocínios por inferência, quanto a esta matéria75.
Defendemos que à alínea h) podem subsumir-se situações que não tenham
em vista necessariamente a cristalização da estrutura de controlo acionista.
Contudo, não afastamos o facto da existência de um acordo que, por exemplo,
proíba a alienação de ações (standstill agrement) constitua per se uma atuação
concertada: para tal é necessário um plus de intensidade (não só no plano subjetivo, da motivação dos participantes, mas também no plano causal) para que
este seja suscetível de ter qualquer tipo de impacto na estrutura acionista ou de
controlo76.
16. Que outras situações podem representar instrumentos de exercício concertado de influência (quer sejam ou não acordos sobre transmissibilidade de ações77)?
Referindo que um acordo irrevogável de aceitação de OPA não pretende petrificar uma estrutura
de controlo ou acionista, cristalizar um determinado poder ou controlo ou impedir a tomada de
determinadas decisões no grémio social: Manuel Requicha Ferreira, Acordos, cit., p. 443.
75 Expusemos supra que os acordos irrevogáveis de aceitação de OPA não preenchem a alínea e).
Relativamente à sua possível inserção na alínea h) in fine: Manuel Requicha Ferreira, Acordos, cit.,
pp. 445-446, tem levantado sérios argumentos para defender que tais acordos não poderiam presidir
à presunção prevista no n.º 4 do artigo 20.º, já que a ratio desta presunção estabelece-se para a fixação
de regras de transmissibilidade das ações com o intuito de cristalizar uma determinada estrutura de
controlo ou acionista. Como expusemos, não concordamos com o raciocínio. Entendemos que não
se poderá extrair uma conclusão de um preceito legal (que, abstratamente considerado, não depõe a
favor da interpretação do Autor) através da análise de uma situação típica (os sindicatos de bloqueio).
Assim, não é pelos sindicatos de bloqueio estarem inseridos na alínea h) in fine, estando abrangidos
pela presunção prevista no n.º 4 do artigo 20.º, que o preceito visa exclusivamente os acordos que
pretendem cristalizar uma estrutura de controlo acionista. Entendo que não se poderá inferir de um
caso típico (questionavelmente típico, diria) a interpretação restrita de um preceito legal.
Referindo que os acordos de não-aceitação de OPA não podem ser considerados instrumentos de
exercício concertado de influência porque “um acordo de não-aceitação não visa petrificar o controlo existente e amarrar o acionista à sociedade cotada”: Manuel Requicha Ferreira, Acordos,
cit., p. 547. Contudo, o Autor adota uma segunda conclusão que afasta a qualificação destes acordos
da alínea h) in fine, a qual, segundo cremos, já será de seguir. Refere-nos o Autor que o “acordo de
não-aceitação é absolutamente independente da influência sobre a sociedade cotada, uma vez que
as partes não querem exercer influência sobre a sociedade através do acordo (…) o acordo é apenas
um meio”, Ibidem, p. 547.
76 Seguimos a posição de Manuel Requicha Ferreira, Acordos, cit., p. 456.
77 Como vimos, a noção de “acordos sobre a transmissibilidade das ações” corresponde, apenas, a uma
diretriz do legislador: a expressão transmissibilidade não esgota o campo de acordos que representam
(presumidos) instrumentos de exercício concertado.
74
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Num primeiro plano, podemos atribuir relevância a acordos que não são contratos, dado não produzirem efeitos jurídico-negociais: os designados acordos
de cortesia, de honra, ou de cavalheiros78. Neste sentido, estaríamos perante
uma exceção à regra de que os acordos constantes no n.º 1 do artigo 20.º
assumiriam a natureza de verdadeiros títulos jurídicos79. O facto de defendermos a relevância de acordos de concertação sem exequibilidade jurídica direta,
permite-nos também considerar que existe um ambiente propício para a exisAdmitindo a relevância destes acordos para efeitos da alínea h): Paula Costa e Silva, A imputação, cit., p. 276. No mesmo sentido, aceitando a relevância dos acordos de concertação com base
em acordos de cortesia, já que a sua exclusão do n.º 1 do artigo 20.º “constituiria uma porta escancarada para a prática de tomadas de domínio concertadas”, sem prejuízo de considerar que o campo
para estes acordos seja a alínea c): Pedro Pais de Vasconcelos, Concertação de accionistas, exoneração
e OPA obrigatória em sociedades abertas, DSR 3 (2010), pp. 33-34. Aparentemente contra, apelando à
juridicidade relevante do acordo para efeitos da alínea h): João de Mattamouros Resende, A Imputação, cit., p. 307. Negando a qualificação destes acordos para efeitos da alínea h): Magda Viçoso,
Os acordos de concertação dirigidos ao domínio de sociedades abertas, Estudos em Homenagem ao Professor
Doutor Carlos Ferreira de Almeida 1 (2011), Almedina, p. 893. A Autora esgrime três argumentos
para sustentar a sua posição. Contra argumentaremos neste sentido: que (i) quer em virtude da ratio
da parte final da alínea h), quer em virtude do que, como já referimos, consta na Diretiva das OPAs
em sede de atuação concertada, não se pode considerar que acordo, na alínea h), seja apenas o acordo
expresso e escrito; (ii) um acordo de honra ou de cavalheiros reconduz-se à ratio deste preceito, como
antevimos e se virá, o que aliás decorre da conceptualização destes acordos como sendo do campo
da mera vinculação social e familiar; (iii) os acordos de cavalheiros não dão lugar, de forma indiscriminada, contrariamente ao que argumenta a Autora, ao lançamento de uma OPA obrigatória.
79 Referindo que os acordos invocados ao longo da enumeração constante do n.º 1 do artigo 20.º
assumem a natureza de títulos jurídicos: Paula Costa e Silva, A imputação, cit., p. 276. Diríamos,
ainda, que permitir a inserção destes acordos na alínea h) significa considerar que a expressão “acordo
… que, de outro modo, constitua” (sublinhado nosso), se possa reportar, quanto à expressão “de
outro modo”, a acordos de diferente natureza dos precedentes. A expressão acordo reconduz-se a qualquer instrumento consensual que possa ter na sua base uma atuação concertada: Daniela Farto Baptista, A Atuação, cit., pp. 430-431. Com a mesma ideia, não obstante, para os acordos parassociais:
Mário Leite Santos, Contratos Parassociais e Acordos de Votos nas Sociedades Anónimas, Lisboa, Edições
Cosmos, 1996, p. 178; Daniela Farto Baptista, A Atuação, cit., p. 423. Sustentando a irrelevância da fonte ou do instrumento que fundamenta a imputação de direitos de voto: Ana Perestrelo
de Oliveira, OPA obrigatória e controlo indireto, RDS 3 (2012), p. 606. Apelando à materialidade da
concertação, e não à forma pela qual se atua em concertação: António Menezes Cordeiro, OPAs
obrigatórias: pressupostos e consequências da sua não-realização, RDS 4 (2011), p. 960 e ss. Defendendo
que no direito alemão os acordos de cavalheiros ou de honra devem inserir-se no § 30 Abs. 2 do
WpÜG: Daniel Weiss, Der wertpapierhandelsrechtliche, cit., p. 21, 67 e ss; Daniela Farto Baptista,
A Atuação, cit., p. 423 e ss; Uwe.H.Schneider, Acting in Concert: Vereinbarung oder Abstimmung über
Ausübung von Stimmrechten? Zugleich Besprechung der Entscheidung BGH AG 2006, 883, Zeitschrift für
Unternehmens- und Gesellschaftsrecht 36 (2007) 3, p. 449. No direito espanhol, no mesmo sentido: Ana Felícitas Muñoz Pérez, El concepto amplio de concierto como presupuesto de OPA imperativa
en Derecho espanhol, Revista de derecho de sociedades 30 (2008) 1, p. 51.
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tência de acordos de concertação com base em relações familiares (relações de
concertação familiares)80, que o próprio Código das Sociedades Comerciais não foi
indiferente ao equiparar as ações do cônjuge não separado judicialmente e dos
descendentes de menor idade às ações de que são titulares os membros do órgão
de administração e de fiscalização de uma sociedade anónima, para efeitos do
dever de comunicação previsto no artigo 447.º81.
Contudo, estas relações de concertação não o são per se: exigem uma vontade de cooperação e unidade a coordenar os comportamentos com vista à
prossecução de um objetivo comum. Mais situações, além das referidas, existirão82. Principalmente, como já referimos supra, uma opção de venda, um contrato-promessa de compra e venda, um pacto de preferência ou uma cláusula
condicional causal, devem considerar-se neste núcleo de situações. Como temos
defendido, qualquer posição jurídica resultante de um tipo contratual condicionado ou de tipo contratual análogo, uma closing condition ou uma MAC, podem
considerar-se como instrumentos de exercício concertado de influência, desde
que não atribuam um direito potestativo de aquisição ao participante83.
17. Algumas considerações conseguimos extrair dos casos típicos que analisámos. Primeiro, os acordos que, de outro modo, constituem um instrumento
de exercício concertado, são acordos onde os participantes, em virtude da estipulação obrigacional do negócio, não detêm um domínio material sobre a
Reconhecendo que as relações familiares não geram necessariamente uma situação de concertação,
mas constituem um ambiente propício à sua constituição: Daniela Farto Baptista, A Atuação, cit.,
pp. 423, 431 e ss, citando os comentários de Heinz-Dieter Assman/Uwe H. Schneider e Matthias Schuppen/Susanne Walz ao WpÜG.
81
Sobre alguns exemplos desta situação prevista no Código das Sociedades Comerciais, e os seus
reflexos no CVM: João de Mattamouros Resende, A Imputação, cit., p. 437.
82 Por outro lado, discordamos de Daniela Farto Baptista, A Atuação, cit., p. 441, no sentido de
que também a existência de acordos de concertação nulos, ou feridos de algum tipo de invalidade,
podem ser considerados acordos que, de outro modo, constituem um instrumento de exercício concertado de influência. Repare-se que a doutrina alemã tem discutido uma questão bastante análoga
a esta: trata-se das situações em que é necessário obter uma autorização de uma entidade reguladora
para que o direito de aquisição possa ser exercido ou para que o negócio possa produzir efeitos. Nestes casos, não só não poderá existir uma imputação de direitos de voto, caso não haja autorização,
como também não poderá existir uma imputação para efeitos do dever de lançamento: Christoph
von Bülow, Kölner Kommentar, cit., § 30 Rdn. 176.
83 Como estas cláusulas se aproximam, por vezes, do regime geral da condição regulada no CC, mas
não constituem verdadeiras condições no sentido técnico-jurídico, a relevância dada ao elemento
subjetivo da concertação (o animus) funciona como elemento mais preponderante em relação à
precariedade do elemento causal da concertação (o acordo ou instrumento). Nestes casos, fruto da
volatilidade normativa e prática do vínculo, o aplicador do Direito terá de imputar os direitos de
voto teleologicamente.
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sociedade cotada, como sucede na 1.ª parte da alínea h). Segundo, que estes
acordos, por não pressuporem um domínio material, portanto, um controlo
sobre a sociedade cotada, movem-se no campo dos meros direitos de aquisição
ou das faculdades virtuais. Cremos ser essa a razão pela qual a presunção estabelecida no n.º 4 do artigo 20.º, ex vi alínea h), pode ser ilidida, nos termos do n.º
5 do artigo 20.º84. A possibilidade de ilisão da presunção funciona como uma
denúncia, pelo legislador, da fragilidade do vínculo que sustenta a imputação85.
Mal se percebe, então, em que medida a ilisão da atuação concertada, com base
num acordo que atribua um direito de aquisição ou uma faculdade virtual de
aquisição, pode assentar na demonstração de que o participante nesse acordo
detém uma “influência efetiva sobre a sociedade cotada”. Em rigor, a influência
será sempre potencial86.

Repare-se que, diferentemente do que sucede na alínea e), na alínea h) in fine a imputação da situação ocorre em virtude da presunção da existência de uma atuação concertada: a presunção não é o
caminho até chegar à concertação, mas o próprio motivo da imputação; assim percebe-se o quão
ténue é a influência exercitável pelos mecanismos que fundamentam a imputação. Na alínea e) a
imputação baseia-se na existência de um direito potestativo de aquisição, inferido através dos elementos contratuais que atestam a existência de uma influência exercida pelo participante. Aqui o
legislador também fez presumir a existência de concertação, sem exigir nenhuma prova de cooperação
ativa entre os participantes: Daniela Farto Baptista, A Atuação, cit., p. 521.
85 No direito alemão o legislador optou por não fixar qualquer inversão do ónus da prova: Sven
Schneider/Uwe Schneider, Wertpapierhandelgesetz, cit., § 22, Rdn. 194-195. O ónus da prova está,
portanto, do lado das autoridades reguladoras (o BaFin). Relativamente ao tipo de prova admitida,
alguma doutrina entende que a prova indiciária é bastante: Sven Schneider/Uwe Schneider, Wertpapierhandelgesetz, cit., § 22, Rdn. 195; Manuel Requicha Ferreira, Acordos, cit., pp. 348-349.
Parece-me que a ilisão da presunção pelo participante ter-se-á de basear em uma verdadeira prova
direta, e não apenas numa prova indiciária. Referindo que a ilisão da presunção tem em conta o caso
concreto, o conteúdo do acordo e as circunstâncias da sua celebração: Daniela Farto Baptista, A
Atuação, cit., p. 426. Dispondo que o legislador teve a noção que poderia estar a ir longe demais e a
abranger acordos irrelevantes, porque nem sequer permitiam ao participante dispor de uma influência potencial ou futura sobre os direitos de voto inerentes às ações: Hugo Moredo Santos, Transparência, cit., pp. 499-500. Defendendo que o legislador conferiu um poder muito amplo à CMVM
na ilisão da presunção, “não sendo claro o que poderão as partes demonstrar para que a CMVM
deva concluir que a relação estabelecida é independente de influência, efetiva ou potencial”: João
de Mattamouros Resende, A Imputação, cit., p. 309.
86 Como, aliás, decorre da qualificação das situações subsumíveis à alínea h) in fine como sendo aquelas
em que existe um mero direito de aquisição ou faculdade virtual/potencial. A referência a “relação
estabelecida com o participante é independente de influência, efetiva …”, nos termos do n.º 5 do
artigo 20.º, apenas se pode compreender neste sentido: se por detrás de um acordo sujeito à parte final
da alínea h) (portanto, por detrás de uma influência potencial) se puder descortinar, num segundo
plano, uma teia de comportamentos que denunciam uma influência efetiva. Ou, outra interpretação
possível, que discordamos, será admitir que o legislador considerou que a atuação concertada funda84
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18. Assim, não existe nenhuma sobreposição de critérios entre a alínea e) e
a parte final da alínea h)87: não existem situações, se interpretadas neste sentido,
que se possam subsumir a ambas as alíneas88.
§4. Expetação, concertação e OPA: o sentido do dever de lançamento perante a alínea e) e a alínea h)
19. O fundamento do dever de lançamento de OPA, nos termos do n.º 1
do artigo 187.º do CVM, não obstante muito discutido na doutrina, pressupõe
a existência de uma aquisição ou uma mudança de controlo sobre a sociedade
cotada. Esta mudança ou aquisição pode expressar-se, no sentido lato, numa
cessão de controlo89, que opera no plano estritamente formal: o legislador português fixou o conceito de controlo por referência a uma percentagem determinada de direitos de voto baseada no n.º 1 do artigo 20.º90. O controlo pressuposto pelo legislador é, portanto, um controlo político: importa saber quem
tem o poder de influenciar as decisões tomadas nos órgãos sociais competentes
que exprimem a vontade juridicamente relevante91. Por um lado, esta opção

mentaria, per se, uma influência efetiva sobre a sociedade cotada. Vimos que esta segunda interpretação não é a por nós defendia, nem corresponde à intenção do legislador.
87 Não entendemos que a alínea h) tenha fraturado toda a unidade de o sistema de imputação, como
parece enunciar João Soares da Silva, Algumas, cit., p. 53, nem que seja supérfluo o conceito de
atuação concertada e a sua consagração expressa no CVM, nos termos defendidos por João de Mattamouros Resende, A Imputação, cit., pp. 188-193.
88 Contudo, no plano valorativo, o artigo 20.º não pode ser encarado como um repositório geral
de comportamentos concertados, ao qual se aliaria a cláusula residual da alínea h)? O tema escapa ao
nosso estudo. Remetemos para a obra de referência de Daniela Farto Baptista, A Atuação, cit.,
p. 360 e ss, a discussão sobre se a alínea h) pode ou não ser encarada como um repositório residual
das práticas de atuação concertada. O raciocínio da Autora parte de uma ideia de que também nos
defendemos: a parte final da alínea h) constitui uma cláusula residual que visa determinar outras situações que potenciem o domínio sobre a sociedade cotada, constituindo, assim, uma válvula de escape
para evitar a fraude aos deveres de comunicação de participações qualificadas.
89
Referindo que as OPAs pressupõem uma cessão de controlo no sentido lato, abrangendo as aquisições ou tomadas de controlo e a transmissão do controlo de uma sociedade: Manuel Requicha
Ferreira, Acordos, cit., p. 308 e ss (em especial, p. 310); Paulo Câmara, Manual, cit., p. 672.
90 Paula Costa e Silva, O domínio da sociedade aberta e seus efeitos, Direito dos Valores Mobiliários 5
(2004), Coimbra Editora, p. 335 e ss; Paulo Câmara, Manual, cit., p. 670.
91 Paula Costa e Silva, O domínio, cit., p. 334. Por esta razão, como refere Manuel Requicha
Ferreira, Acordos, cit., p. 313, o legislador não associou o controlo a um conceito económico de controlo,
no sentido de controlar a sociedade quem dela retira o maior número de benefícios económicos, o
que aproximaria a noção de controlo do conceito de capital social.
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justifica-se de um ponto de vista sistemático92. Por outro lado, o legislador, em
sede de dever de lançamento, afastou-se do conceito de domínio efetivo ou de
influência dominante, optando por um conceito formal de controlo93.
Em rigor, pode existir controlo para efeitos de OPA obrigatória, sem que
haja uma situação de controlo material nos termos da imputação de direitos de
voto. Pode também dar-se o contrário: existir um controlo efetivo sem que
haja um dever de lançamento94.
20. Fará a funcionalidade da imputação de direitos de voto operar uma
remissão do n.º 1 do artigo 187.º para o artigo 20.º qua tale, sem a necessidade
de nenhuma adaptação? Trata-se de uma questão clássica, longamente debatida
na doutrina95. Segundo cremos, o facto de o dever de lançamento pressupor
Se o legislador determina que são os direitos de voto o critério relevante assumido para efeitos de
transparência da estrutura acionista da sociedade cotada, nos termos do artigo 16.º, não faria sentido
que, no âmbito das OPAs obrigatórias, se atendesse a outro critério.
93 Referindo que o controlo pressuposto pelo instituto das OPAs é “puramente virtual”: Paula
Costa e Silva, Sociedade, cit., pp. 569-570. Numa tensão entre um conceito material não quantitativo
de controlo (portanto, um conceito mais justo do ponto de vista da situação concreta e do controlo
concretamente exercido pelo participante) e a segurança e certeza jurídica proporcionada por um
conceito formal quantitativo, o legislador preferiu o segundo, optando pela prevalência da segurança
jurídica e da certeza, em detrimento da materialidade: Manuel Requicha Ferreira, Acordos, cit.,
p. 318. Referindo os problemas que uma solução diversa poderia originar: Paula Costa e Silva,
O domínio, cit., p. 336. Como expõe Manuel Requicha Ferreira, Acordos, cit., p. 319, a solução que vigora no nosso ordenamento jurídico é a que melhor tutela a “planificação dos agentes de
mercado, o funcionamento tranquilo e claro do mercado de capitais, a par do exercício eficiente da
actividade reguladora”.
94 Manuel Requicha Ferreira, Acordos, cit., p. 322; Paula Costa e Silva, Sociedade, cit., pp. 570571, apela ao facto de o sistema português viver “de um certo irrealismo”, na medida em que “não
atinge todas as situações de domínio efetivo e porque qualifica como posições de domínio aqueles
que, na realidade, não o são”. Ao não atender às circunstâncias do caso concreto para verificar se
existe um controlo efetivo sobre a sociedade cotada, o dever de lançamento consagrado no n.º 1 do
artigo 187.º do CVM é uma decorrência da técnica de imputação de direitos de voto que, funcionando em abstrato, não se propõe a aferir se existe uma possibilidade de influenciar, em concreto, o
exercício dos direitos de voto. No mesmo sentido no direito alemão, referindo que o cariz formal
do § 30 do WpÜG é uma consequência do conceito formal de controlo do § 29 Abs. 2 do WpÜG:
Christoph von Bülow, Kölner Kommentar, cit., § 30 Rdn. 34.
95 O problema coloca-se perante a extensão da funcionalidade atribuída ao n.º 1 do artigo 20.º: se
servirá apenas para a constituição dos deveres de comunicação de participações qualificadas, ou se
também para o dever de lançamento. Paula Costa e Silva, Sociedade, cit., p. 564, reporta-se à “dupla
funcionalização das regras de imputação”. Defendendo que o regime da imputação de direitos de
voto é um regime unificado e instrumental dos regimes de comunicações de participações qualificadas e de OPA obrigatória, pelo que a sua aplicação deverá ser uniforme em ambos os casos: Paulo
Câmara, Manual, cit., p. 555 e ss; Carlos Osório de Castro, A Imputação, cit., p. 164. Estes Auto92
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uma cessão de controlo não reconduz a imputação de direitos de voto a um
mecanismo que avalie, em concreto, o exercício material e efetivo deste, tendo
por base o controlo sobre o exercício dos direitos de voto96. A existência de
um controlo real e efetivo apenas se poderá revelar nos termos do n.º 2 do
artigo 187.º do CVM. Deste modo, entendemos que as regras de imputação de
direitos de voto previstas no n.º 1 do artigo 20.º não podem ser objeto de uma
interpretação uniforme em relação aos deveres de comunicação de participação
qualificada e em relação ao dever de lançamento. Neste sentido, a remissão que
o n.º 1 do artigo 187.º opera para o n.º 1 do artigo 20.º apenas habilita a conclusão de que o legislador pretendeu utilizar, o expresso neste último preceito,
para o cômputo das fasquias constitutivas do dever de lançamento, pelo que o
sistema de imputação não justifica a sua interpretação à luz das devidas adaptações e do caso concreto.
Por um lado, as situações de imputação carecem de uma interpretação em
função das finalidades e do instituto das OPAs obrigatórias, que convoca a sua
aplicação. Deste modo, ao nível da interpretação, o aplicador do Direito deve
considerar o reflexo do pressuposto do dever de lançamento da OPA (a cessão
de controlo) na existência de uma potencialidade de controlo sobre a sociedade
cotada: deve apurar-se se o sentido do direito de voto pode ser influenciável
pelo participante, independentemente de o ser no caso concreto. A existência
de um controlo real ou efetivo apenas poderá ser revelado perante a aplicação
res baseiam-se num argumento de ordem histórica (i), expondo a má experiência do regime dual do
CMVM, e num argumento de ordem sistemática (ii), baseado na unificação do regime da imputação de direitos de voto ter com propósito “sistematizar o material normativo” e favorecer a clareza
aplicativa e facilitar os modelos de decisão por parte dos investidores: Paulo Câmara, Manual, cit.,
p. 556. Contra, admitindo que o artigo 20.º do CVM se deve aplicar de forma diversa, consoante
a técnica de imputação seja utilizada no contexto dos deveres de comunicação ou para efeitos do
dever de lançamento: João Soares da Silva, Algumas Observações em Torno da Tripla Funcionalidade
da Técnica de Imputação de Votos no Código dos Valores Mobiliários, Cadernos MVM 26 (Abril de 2007),
p. 49 e ss. A razão desta aplicação diferenciada resultaria de as regras da imputação serem originalmente comunitárias, pelo que a sua aplicação noutro instituto, como o da OPA obrigatória, justificar
uma aplicação diferente. Neste sentido, os Autores divergem sobre o modo em que se concretizaria
essa aplicação. Sustentando uma posição mais genérica de afirmação da existência de uma diferença
consoante as “razões concretas e as finalidades dessa imputação”: Paula Costa e Silva, A imputação,
cit., p. 275. Referindo igualmente a necessidade de aplicar de forma diversa o artigo 20.º do CVM
em sede de OPA obrigatória: João de Mattamouros Resende, A Imputação, cit., pp. 211-212 e ss.
96 Nesta discussão, a disparidade de posições justifica-se pela confusão de conceitos e interpretações.
Repare-se que a técnica de imputação de direitos de voto não é coincidente, nem se confunde, com
o controlo da sociedade cotada. O facto de o pressuposto da OPA obrigatória ser a existência de
uma cessão de controlo não significa que a técnica de imputação de direitos de voto pressuponha
a existência de um controlo material e efetivo, e que, para isso, se recorra ao artigo 21.º do CVM,
como proposto por alguma doutrina.
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do n.º 2 do artigo 187.º, e não em sede de imputação de direitos de voto, correspondendo este último, afinal, a um mecanismo abstrato e formal97.
21. Em concreto, vejamos em que medida fará sentido lançar uma OPA a
um participante sujeito à imputação de direitos de voto com fundamento na
alínea e) ou h) in fine do n.º 1 do artigo 20.º.
22. Comecemos pela alínea e). Como tem sido enunciado pela doutrina
alemã, a aquisição de direitos de voto por via de acordo pode não se verificar,
ou pode não existir qualquer influência sobre o exercício dos direitos de voto,
não obstante haja a atribuição de um direito contratual de aquisição ao participante98. Quanto a esta questão, têm sido traçados dois caminhos: (i) a doutrina
que defende que o artigo 187.º opera acriticamente para a contabilização dos
direitos de voto, com base na alínea e) do n.º 1 do artigo 20.º99; (ii) quem
afaste a relevância da alínea e) em sede de imputação100, ou (ii-i) quem sugira
uma restrição na sua aplicação101. O problema de imputar os direitos de voto e

Adotamos o raciocínio exposto por Manuel Requicha Ferreira, Acordos, cit., pp. 372-373.
Repare-se que o dever de lançamento cumpre uma dimensão material secundária, nos termos do n.º
2 do artigo 187.º. Nestas situações pode o oferente provar perante a CMVM não ter o domínio da
sociedade visada. Consagra-se, assim, um mecanismo que prevê os excessos e introduz uma nota de
materialidade no mecanismo das OPAs, flexibilizando a rigidez do instituto. Como afirma Manuel
Requicha Ferreira, Acordos, cit., p. 376 trata-se de uma forma de “reposição do equilíbrio entre
os valores de certeza, de segurança jurídica e o da justiça material (…) é a expressão da ponderação
do interesse da proteção dos acionistas minoritários e do interesse do oferente”. O sujeito obrigado
terá de efetuar uma verdadeira prova negativa da existência da relação de domínio/controlo ou de
grupo. Este mecanismo corretivo tem um limite muito relevante: apenas se aplica ao limiar de um
terço dos direitos de voto; se o participante ultrapassar diretamente, ou por força das regras do n.º 1
do artigo 20.º, a fasquia de metade dos direitos de voto (limiar constitutivo do dever de lançamento),
não poderá beneficiar do mecanismo corretivo/de escape do n.º 2 do artigo 187.º: Manuel Requicha Ferreira, Acordos, cit., p. 373.
98 Por esta razão, diz-se que esta regra de imputação é um Fremdkörper (um corpo estranho) no plano
geral das regras de imputação: Christoph von Bülow, Kölner Kommentar, cit., § 30 Rdn. 161.
99
Carlos Osório de Castro, A Imputação, cit., p. 164 e ss, 187 e ss. Também, aparentemente,
neste sentido: Orlando Vogler Guiné, Do contrato de gestão de carteiras e do exercício do direito de voto:
OPA Obrigatória, comunicação de participação qualificada e imputação de direitos de voto, Direito dos Valores
Mobiliários 8 (2008), p. 179.
100 É a posição defendida por Hugo Moredo Santos, Transparência, cit., pp. 502-504.
101 Parece-nos ser a posição defendida por Paula Costa e Silva, A imputação, cit., pp. 268-269, depois
de a Autora se reportar à “imposição de uma gravíssima obrigação a um acionista que não domina
a sociedade”. Com a mesma interpretação do escrito pela Autora: Manuel Requicha Ferreira,
Acordos, cit., p. 418. Neste grupo inserimos também as posições de quem defende que podem existir
situações subsumíveis à alínea e) do n.º 1 do artigo 20.º, mas não perante o artigo 187.º. Defendendo
97
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remeter a situação para um dever de lançamento encontra-se, precisamente, na
relação estabelecida entre a influência potenciada pela atribuição de um direito
potestativo de aquisição e os termos em que o direito potencia a transferência
económica das ações e da associada influência sobre o exercício dos direitos de
voto102.
Como vimos, o legislador presume essa transferência económica, independentemente da sua concreta verificação. Assim, a relevância dos direitos de
aquisição potestativos para efeitos de um dever de lançamento exigirá uma
análise casuística que não se coaduna com o funcionamento abstrato do mecanismo de imputação de direitos de voto e o funcionamento formal em matéria
de OPA obrigatória. Esta análise, deste modo, deve efetuar-se no contexto do
mecanismo corretivo do n.º 2 do artigo 187.º103. Nestes termos, o controlo
exercido por um titular de um direito potestativo de aquisição não se sujeita a
variações de controlo no plano da imputação de direitos de voto, mas no concreto dever de lançamento de OPA.
23. Vejamos agora a situação da alínea h). Com especial acutilância, atente-se a recente oferta publica de aquisição lançada pela Cofina ao Grupo Media
Capital, cujo anúncio preliminar foi inicialmente divulgado a 21 de setembro
de 2019, estabelecendo os termos e condições em que a Cofina se propuque perante um acordo que constitua um direito de preferência, uma opção de venda, ou perante
um acordo sujeito a condição causal, haverá imputação de direitos de voto para efeitos do dever de
comunicação, mas não para o dever de lançamento: João de Mattamouros Resende, A Imputação, cit., p. 211-212. Incluímos também nesta categoria a posição de João Cunha Vaz, A OPA,
cit., p. 372 e ss, ao referir que “em nosso entender a interpretação da norma do art. 20.º/1 deve ser
restrita para efeitos da constituição da obrigação de lançamento de OPA, no sentido de que cada um
dos títulos de imputação (previstos nas diversas alíneas) deve ser analisado à luz da intenção do
participante em adquirir o controlo da sociedade em causa (…) pelo que concluímos então que as
circunstâncias que determinam a imputação para efeito de constituição da obrigação de lançamento de
OPA não coincidem com a imputação relevante para efeito de constituição dos deveres de informação (das participações qualificadas), com a consequente interpretação restrita do art. 20.º/1 CódVM
no contexto da OPA obrigatória” (sublinhado nosso).
102 Com entendimento ligeiramente diferente: Manuel Requicha Ferreira, Acordos, cit., p. 419.
103 Seguimos, de perto, a posição de Manuel Requicha Ferreira, Acordos, cit., p. 420. Não entendemos, contudo, como o Autor, que este mecanismo não será necessário quando “for patente, ou
manifesto, atento o caráter ténue do direito de aquisição, que não há qualquer transferência económica das ações, nem qualquer potencial alinhamento da conduta de voto exigida pelas regras da
boa fé contratual”. Como vimos, defendemos uma posição diversa da do Autor relativamente aos
acordos sujeitos à alínea e). A posição é, contudo, consentânea com o entendimento defendido pelo
legislador alemão, ao admitir que a imputação de direitos de voto em sede de dever de lançamento
apenas se poderá justificar se o oferente estiver numa posição em que não dependa de imponderáveis
que não possa por si controlar, como refere o Autor, Ibidem, p. 420 e ss.
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nha adquirir ações representativas do capital social da Media Capital. Segundo
a informação fornecida pela CMVM relativamente ao desenvolvimento da
OPA104, entendeu-se que “caso, tal como previsto no projeto de decisão preliminar de indeferimento do pedido de ilisão de presunção, se venha a concluir
pela existência de concertação entre a Prisa e Pluris, esta última constituir-se-á
no dever de lançamento de oferta pública de aquisição sobre a totalidade das
ações que não sejam imputadas às referidas partes”105. Sinteticamente, a CMVM
apelou ao lançamento de uma OPA em virtude da existência de “clausulas relativas à transmissibilidade de ações e que envolvem, conjuntamente, participação superior a 50% dos direitos de voto”, fundamentando esta imputação com
base numa atuação concertada pela Pluris, a que fora aplicado a alínea h) in fine.
24. Entendemos que a CMVM, implicitamente e para todos os efeitos,
considerou que o dever de lançamento, neste caso concreto, se justificava pela
existência de um instrumento de exercício concertado de influência que dotava
o participante de certos poderes de facto ou de direito, não obstante se considerar que este, para o efeito, teria um mero direito de aquisição. Assim, segundo
cremos, a possibilidade de lançar uma OPA com base nos votos imputados ao
participante pela alínea h) in fine, desde que a ilisão da presunção não ocorra
com sucesso, pressupõe que o participante tenha um direito de aquisição; este
dever de lançamento já não deverá operar, por outro lado, se o participante for

Disponível em https://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/Faq/Pages/faq_opa_modificada_
media_capital.aspx. A Prisa e a Pluris Investments, SA (Pluris) celebraram um acordo, comunicado
ao mercado em 15 de maio de 2020 pela Media Capital, por via do qual foi alienada à segunda participação qualificada superior a 30% do capital social da Media Capital. As partes celebraram ainda
um acordo parassocial que regulava a sua relação enquanto acionistas da media Capital. Dado que os
acordos celebrados entre a Prisa e a Pluris continham clausulas relativas à transmissibilidade de ações
e que envolviam, conjuntamente, participação superior a 50% dos direitos de voto, a CMVM entendeu que estaríamos perante uma situação em que a alínea h) seria aplicável.
105 Como dispõe a CMVM, “(…) se não for ilidida a presunção, a Pluris deverá legitimar perante os
acionistas minoritários a aquisição de controlo decorrente da sua adesão a um controlo que se converte em conjunto. Essa legitimação passa pelo cumprimento do dever de lançamento de uma OPA,
que a lei prescreve nestas situações para permitir aos acionistas remanescentes uma opção de saída em
condições justificadas e equitativas”. Veja-se que o mesmo entendimento já tinha sido tomado, em
parte, pela CMVM, ao admitir que um sindicato de bloqueio que imponha regras sobre a transmissibilidade das ações com base em preferências cruzadas deve dar origem a um dever de lançamento.
Este tipo de acordos existiam em sociedades cotadas com o Banco BPI, e levaram o La Caixa, a
Allianz e o Itaú a pôr termo ao acordo sobre transmissibilidade de ações do Banco BPI, acordos que
previam, entre outros, direitos de preferência recíprocos.
104
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titular de uma mera faculdade virtual de aquisição106. Assim, enquanto a alínea
e) desencadeia sempre um dever de lançamento (salvo prova em contrário nos
termos do n.º 2 do artigo 187.º), a alínea h) in fine apenas desencadeia este dever
se ao participante for atribuído um direito de aquisição, e na medida em que
este direito não permita uma influência tão ténue que se desloque para o campo
da virtualidade107.

A distinção entre direito de aquisição e faculdade virtual de aquisição é aferida através da análise da
estrutura atributiva do contrato. Por outro lado, podem existir situações que atribuam um direito de
aquisição ao participante, mas onde existem imponderáveis relacionadas com a própria constituição
do direito de aquisição, que não são, portanto, controláveis pelo participante. Essas situações, v.g.,
condições suspensivas causais ou outro tipo de mecanismo de condicionalidade semelhante, não podem
originar um dever de lançamento. No mesmo sentido, não obstante, reportando-se para efeitos da
alínea e): Manuel Requicha Ferreira, Acordos, cit., p. 425. Defendendo a mesma posição no direito
alemão: Christoph von Bülow, Kölner Kommentar, cit., § 30 Rdn. 169.
107 A doutrina italiana tem entendido que os direitos de voto imputados em virtude de um sindicato
de bloqueio, preenchendo o conceito de acordo parassocial (alínea b) comma 5 do artigo 122.º do
TUF), devem ser contabilizados para efeitos do cômputo da fasquia de constituição de uma OPA
obrigatória. Contudo, como afirma Manuel Requicha Ferreira, Acordos, cit., p. 439, isto não significa que todos os sindicatos de bloqueio determinem uma imputação de direitos para efeitos do
dever de lançamento; tudo dependerá do concreto sindicato de bloqueio, se se limita a fixar regras
sobre a transmissibilidade ou a limitar a proibição de alienar ações. Trata-se, portanto, de um problema que deve ser aferido à luz da intensidade do controlo.
106

RDS XII (2020), 1-4, 145-178

