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Editorial 
 
A edição n.º 59 dos Cadernos do Mercado de 

Valores Mobiliários apresenta quatro textos, 

dois com cariz jurídico e outros dois de pendor 

mais económico.  

 

No primeiro texto são analisados a estrutura de 

negócio das plataformas de financiamento cola-

borativo e os desafios regulatórios por estas 

colocados, sendo identificados os diversos as-

petos que internacionalmente têm carecido de 

regulação e de acompanhamento pelos regula-

dores. O autor analisa, com maior destaque, a 

regulação adotada em Portugal, procurando ex-

plicitar os seus contornos essenciais e avaliar 

criticamente a sua adequação a esta nova reali-

dade. Uma primeira conclusão é a de que qual-

quer regime jurídico de financiamento colabo-

rativo deve, desejavelmente, atingir um equilí-

brio entre dois fins concorrentes: i) criar condi-

ções regulatórias propícias ao florescimento do 

negócio, dentro de uma lógica de racionalidade 

económica; e ii) assegurar uma adequada prote-

ção do público que o financia ou que nele in-

veste. 

 

O autor advoga que o regime português do fi-

nanciamento colaborativo não cumpre, de for-

ma integralmente satisfatória, nenhum dos fins 

referidos pois entende que é demasiado restriti-

vo no enquadramento que estabelece para as 

plataformas e as respetivas atividades, remeten-

do-as rigidamente para um perfil de mediação 

passiva ao invés de procurar graduar o períme-

tro de serviços através da sujeição das platafor-

mas a diferentes patamares de controlo regula-

tório. Defende também o autor que o regime 

legal não é inteiramente suficiente na proteção 

que confere aos financiadores ou investidores, 

uma vez que se baseia essencialmente no cum-

primento de deveres de informação pelos bene-

ficiários e na observância de limites quantitati-

vos das ofertas e dos financiamentos ou investi-

mentos. E também porque se ignoram outras 

medidas que poderiam ser igualmente relevan-

tes, como sejam o envolvimento de investidores 

qualificados (ou das próprias plataformas) na 

subscrição das ofertas como forma de orientar 

as escolhas do público e assegurar a qualidade 

dos financiamentos ou investimentos concedi-

dos. 

 

No segundo artigo efetua-se uma síntese dos 

principais desenvolvimentos do financiamento 

colaborativo (crowdfunding) na Europa, onde 

existe um grande número de plataformas, con-

centrando-se a maior atividade no Reino Unido. 

O financiamento colaborativo registou um cres-

cimento acentuado nos últimos anos, assente 

numa oferta de diversos modelos que podem ser 

organizados em três categorias: (i) crowd len-

ding (e.g. P2P consumer e business lending); 

(ii) crowd investing (e.g. equity crowdfunding e 

real estate crowdfunding); e (iii) crowd sponso-

ring (e.g., reward based e donation based 

crowdfunding).  

 

A autora identifica as fases típicas de um pro-

jeto desta natureza (desenvolvimento da campa-

nha de crowdfunding; implementação e gestão 

da campanha; fundraising a partir dos investi-

dores; e oferta dos objetivos pelos promotores), 

para depois concluir que o sucesso destes proje-

tos é influenciado por variáveis ligadas ao pro-

jeto, ao promotor e à sua rede social, à duração 

da campanha, às ferramentas de comunicação 

usadas, bem como à reputação e atividade da 

plataforma. Já o comissionamento difere em 

função do modelo de negócio da plataforma, 

sendo que algumas só cobram taxas se o projeto 

tiver sucesso em termos de financiamento. No 

modelo dominante, contudo, apenas o detentor 

do projeto remunera a plataforma.  

 

Os riscos para os investidores podem estar liga-

dos ao projeto (projetos mais publicitados cap-

tam mais atenção), ao fundraiser (falta de expe-

riência e conhecimentos de gestão), ao investi-

dor (assimetria de informação) e ao ecossistema 
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(possível desalinhamento de interesses entre a 

plataforma, fundraisers e investidores, cyber 

attacks, riscos de falência e reputacionais e au-

sência de regulação para conflitos potenciais 

em atividades transfronteiriças).  

 

O terceiro texto analisa o swap de taxas de juro 

designado por plain vanilla swap e em particu-

lar os termos em que se possa considerar terem 

existido alterações de circunstâncias neste tipo 

de contratos. A autora defende que, em decor-

rência dos efeitos da profunda crise económica 

e financeira de 2007-2014, o modo como se tem 

analisado a aplicação do artigo 437.º do Código 

Civil (“Resolução ou modificação do contrato 

por alteração das circunstâncias”) aos contra-

tos swap de taxa de juro não tem sido completo. 

Sustenta a autora que, face ao circunstancialis-

mo objetivo de cada contrato, a base do negócio 

(ou seja, a motivação das partes subjacente à 

celebração do contrato) foi imprevisivelmente 

afetada pela crise económica e financeira, cau-

sando uma alteração anormal e produzindo da-

nos graves para uma das partes. Ademais, en-

tende que a queda de um indexante em três ou 

quatro pontos percentuais poderá não estar co-

berta pelos riscos próprios do contrato, de modo 

que, uma vez provado que as obrigações assu-

midas teriam um caráter verdadeiramente peno-

so para a parte lesada, seriam capazes de afetar 

o princípio de direito da boa fé. Assim, advoga 

que a aplicação de políticas de correção mone-

tária na Europa e a profunda crise económica e 

financeira deverão ser equacionadas como uma 

grande alteração das circunstâncias, suficiente 

para desencadear a aplicação do instituto pre-

visto no artigo 437.º do Código Civil.  

 

A autora sustenta ainda que, caso se entenda 

não ser aplicável o instituto da alteração das 

circunstâncias, deverá ser equacionada a resolu-

ção do contrato por justa causa, defendendo 

mesmo que esta análise deveria anteceder a que 

comporta a possível aplicação da alteração das 

circunstâncias (por este ter natureza supletiva). 

Em conclusão, o desmesurável risco a suportar 

por uma das partes e as consequências associa-

das à crise económica e financeira deverão ser 

consideradas enquanto critérios objetivos neste 

tipo contratual, uma vez que tais circunstâncias 

modificam violentamente a base subjetiva do 

contrato. 

 

No quarto e último artigo desta edição é anali-

sado o mercado das criptomoedas e os seus 

principais segmentos (exchanges, wallets, mi-

ning e payments). Este mercado cresceu de mo-

do muito relevante em 2017, em termos de no-

toriedade, volume transacionado, capitalização 

bolsista e número de moedas virtuais disponí-

veis. O texto faz notar o interesse da literatura 

económica sobre a evolução do preço das crip-

tomoedas, relacionado, entre outros, com fato-

res de natureza tecnológica (e.g. taxa hash e 

dificuldade de mineração), fatores económicos 

(e.g. taxa de juro e oferta de moeda), ‘economia 

bitcoin’ (e.g. ofertas de bitcoins, valor e volu-

me), atividade de mercado (e.g. volatilidade) e 

preço de ativos financeiros. Também os regula-

dores do setor financeiro têm emitido diversos 

alertas aos utilizadores de moedas virtuais, 

atenta a sua elevada volatilidade e as preocupa-

ções relacionadas com riscos de branqueamento 

de capitais e de financiamento de transações 

ilegais.   

 

Em suma, nesta edição 59 dos Cadernos do 

Mercado de Valores Mobiliários são apresenta-

dos um conjunto de artigos cuja qualidade e 

abrangência temática aconselham uma leitura 

atenta e seguramente cuidada. 
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A Regulação Jurídica do Financiamento Colaborativo 

ou «Crowdfunding» - Em Especial, o Caso Português 

 

Vasco Costa* 

 

1- Noção e relevância geral 

 

1. O crowdfunding, designado na lei portuguesa 

como financiamento colaborativo, é um modelo 

de financiamento de entidades ou projetos cons-

tituído por contribuições dispersas do público 

angariadas através de plataformas ou portais 

eletrónicos. 

 

A adjetivação deste financiamento como 

“colaborativo” ou, conforme é também termo 

corrente noutros ordenamentos, como 

“participativo”1, não deve iludir quanto à neces-

sária existência de uma matriz mutualista ou de 

motivações de solidariedade social ou interpes-

soal subjacentes ao financiamento, com ineren-

te esbatimento de preocupações de lucro ou 

ganho financeiro. O ponto fundamental que se 

procura retratar neste tipo de designações é que 

este modelo de financiamento pressupõe o en-

contro (mais ou menos direto, mediado por pla-

taformas eletrónicas e com tendencial dispensa 

dos mecanismos tradicionais de intermediação) 

entre membros dispersos do público para a con-

secução de objetivos comuns ou recíprocos de 

financiamento. Tal encontro dá-se, mais preci-

samente, entre, de um lado, aqueles que preten-

dem aforrar, investir ou simplesmente ajudar a 

financiar causas beneméritas e, por outro lado, 

aqueles que pretendem obter fundos para deter-

minadas atividades ou despesas com as finali-

dades mais diversas, seja de consumo, seja de 

investimento empresarial, seja de apoio a proje-

tos sociais, culturais ou humanitários. 

 

2. O financiamento colaborativo é uma realida-

de relativamente multiforme e que se desdobra 

em diversas modalidades consoante a finalidade 

e a tipologia do financiamento concedido.  

 

Tendo em conta a prática internacional que tem 

sido seguida neste domínio, e deixando, por 

agora, de parte uma análise estritamente jurídi-

ca, devemos começar por distinguir, em termos 

básicos, entre financiamento colaborativo com e 

sem expectativa de retorno financeiro2. Estas 

duas categorias originam modelos de imple-

mentação relativamente distintos e, mais do que 

isso, como veremos, preocupações regulatórias 

igualmente diversas. 

 

Na prática internacional, o financiamento cola-

borativo sem expectativa de retorno financeiro 

abrange, desde logo, o financiamento  

colaborativo através de donativo (donation-

based crowdfunding) e, por outro lado, o finan-

ciamento colaborativo com recompensa 

(reward-based crowdfunding)3. Tal como o 

próprio nome sugere, o financiamento colabora-

tivo através de donativo traduz-se na atribuição 

* Advogado. L.L.M., Columbia Law School 
 

1- Assim sucede, p. ex., em Espanha e em França. 

 

2- Sobre esta distinção, cfr. IOSCO, Crowdfunding: An Infant Industry Growing fast, 2014, pp. 8-9, referindo-se ao financiamento  

colaborativo sem expectativa de retorno financeiro como community crowdfunding e ao financiamento colaborativo com expectativa de 

retorno financeiro como financial return crowdfunding. 

 

3- Sobre estas duas modalidades de financiamento colaborativo, cfr., entre muitos outros, C. Steven Bradford, Crowdfunding and the  

Federal Securities Laws, 2011, pp. 10-13. 
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de financiamento a fundo perdido (tipicamente 

para projetos sociais, culturais, políticos ou hu-

manitários). Por seu turno, o financiamento co-

laborativo com recompensa traduz-se na reali-

zação de contribuições tendo em vista a obten-

ção de contrapartidas simbólicas (p. ex., a con-

tribuição para a produção de um filme que se 

traduz no privilégio de assistir presencialmente 

à produção de uma das cenas). Numa outra va-

riante, o financiamento colaborativo com re-

compensa envolve a compra antecipada ou re-

serva, com desconto especial, do produto ou 

serviço para cuja produção é concedido o finan-

ciamento. 

 

Já no que se refere ao financiamento colaborati-

vo com expectativa de retorno financeiro, este 

divide-se primacialmente entre, de um lado, o 

financiamento colaborativo por empréstimo 

(peer-to-peer lending, também designado, ten-

do em conta a crescente institucionalização des-

te mercado, como online marketplace lending4) 

e, de outro lado, o financiamento colaborativo 

de investimento (investment-based crowdfun-

ding)5. Destas duas modalidades, o financia-

mento colaborativo por empréstimo traduz-se 

na concessão de empréstimos a favor de consu-

midores (peer-to-peer consumer lending) ou a 

favor de empresas, tipicamente empresas em 

fase de formação (start-ups) ou pequenas e mé-

dias empresas (peer-to-peer business lending). 

Um segmento florescente neste mercado é, tam-

bém, o da aquisição de faturas de empresas, 

com desconto sobre o valor da fatura (invoice 

trading)6. Por seu turno, o financiamento cola-

borativo de investimento envolve a subscrição 

ou aquisição de valores mobiliários. Este tipo 

de financiamento poderá traduzir-se quer no 

financiamento colaborativo de capital (equity-

based crowdfunding), em que o investimento se 

dirige a valores mobiliários representativos de 

capital de sociedades (ações, unidades de parti-

cipação no capital ou direitos de participação 

nos lucros), quer no financiamento colaborativo 

de dívida (debt-based securities crowdfunding), 

em que o investimento se dirige a valores mobi-

liários representativos de dívida (obrigações, 

papel comercial ou outros instrumentos de dívi-

da). Um segmento específico deste mercado 

que tem vindo a assumir crescente relevância é 

o do financiamento colaborativo de investimen-

to no âmbito do setor imobiliário (real estate 

crowdfunding), o qual se concretizará tipica-

mente na subscrição ou aquisição de instrumen-

tos de capital ou de dívida em sociedades de 

gestão de ativos imobiliários7. 

 

Em 2017 surgiram um pouco por toda a parte, 

de forma inovadora mas que tem suscitado re-

servas quanto à respetiva continuidade, as cha-

madas initial coin offerings (“ICO”), que con-

sistem na oferta ao público, através de platafor-

mas eletrónicas, de moedas virtuais ou cripto-

moedas (cryptocurrencies), em modelo seme-

lhante ao do financiamento colaborativo. É sa-

bido que desde há alguns anos o público em 

geral tem aderido cada vez mais à compra e 

utilização, com fins de pagamento e/ou de in-

vestimento, de moedas virtuais, as quais, pese 

embora não possuam curso legal nas respetivas 

jurisdições nem possuam valor intrínseco asso-

ciado a uma representação metálica, permitem, 

através de um complexo sistema de validação 

descentralizada de pagamentos (de acordo com 

uma tecnologia conhecida por blockchain), a 

realização de transações entre os utilizadores. 

4- Cfr. o livro branco do U.S. Department of the Treasury, Opportunities and Challenges in Online Marketplace Lending, maio de 2016,  

p. 5. 

 

5- Seguimos assim a dicotomia estabelecida no Reino Unido pela Financial Conduct Authority entre loan-based crowdfunding e  

investment-based crowdfunding, a qual está na origem da criação de regras distintas para cada um destes sub-universos do financiamento 

colaborativo, de acordo com o Crowdfunding and the Promotion of Non-Readily Realisable Securities Instrument 2014.   

 

6- Cfr. o estudo da University of Cambridge, Sustaining Momentum. The 2nd European Alternative Finance Industry Report, em parceria 

com KPMG e CME Group Foundation, 2016, p. 31; e o estudo da University of Cambridge, Expanding Horizons. The 3rd European  

Alternative Finance Industry Report, em parceria com BBVA, University of Agder e CME Group Foundation, 2017, p. 28. 

 

7- Cfr. University of Cambridge, Sustaining Momentum…, cit., p. 31; University of Cambridge, Expanding Horizons…, cit., p. 28. 
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Nalguns casos, as ICO assemelhar-se-ão ao fi-

nanciamento colaborativo para compra anteci-

pada de produtos ou serviços ainda em desen-

volvimento, permitindo aos adquirentes aceder 

a serviços ou privilégios futuros que se espera 

virem a ser desenvolvidos pelos emitentes (o 

que potencia também a valorização das moedas 

no mercado). Noutros, tais ofertas confundir-se-

ão com verdadeiras ofertas públicas de valores 

mobiliários representativos de capital, visto 

conferirem aos respetivos subscritores direitos 

de participação nos lucros e/ou na gestão desses 

projetos. Dada a sua popularidade, os investi-

mentos neste tipo de ativos têm vindo a ser já 

admitidos nalgumas bolsas de valores e merca-

dos institucionalizados. De modo geral, contu-

do, os reguladores têm sido cautelosos perante a 

volatilidade e eventuais efeitos perniciosos  

associados a este tipo de moedas, optando  

nalguns casos (p. ex., China) por proibir a sua 

transação8. 

 

Das diversas modalidades de financiamento 

colaborativo acima referidas, no presente artigo 

focaremos, sobretudo, a nossa atenção nas mo-

dalidades relativas ao financiamento colaborati-

vo com expectativa de retorno financeiro. Estas 

modalidades – juntamente porventura com o 

financiamento colaborativo com recompensa – 

são, na verdade, as que têm assumido maior 

originalidade e potencial no apoio ao financia-

mento das necessidades de consumo ou de ati-

vidade empresarial nos tempos atuais (já o fi-

nanciamento colaborativo através de donativo 

não é propriamente uma novidade, possuindo 

origens bem mais remotas). Por outro lado, as 

modalidades relativas ao financiamento colabo-

rativo com expectativa de retorno financeiro 

são as que suscitam preocupações regulatórias 

mais acutilantes sob o ponto de vista da prote-

ção do público que participa no financiamento. 

 

3. No plano internacional, pode dizer-se que as 

primeiras plataformas de financiamento colabo-

rativo moderno surgiram no Reino Unido, em 

20069. Nos anos seguintes, esta metodologia de 

financiamento espalhou-se para os EUA e a 

China, onde vingou decisivamente10, tendo 

mais tarde, igualmente, despontado – e vindo  

a ganhar crescente tração – na Europa continen-

tal11. 

 

Nos estudos mais recentes produzidos sobre o 

tema, estima-se que, na Europa, o total de fi-

nanciamento colaborativo concedido a consu-

midores e empresas tenha atingido valores de 

1.127 milhões de euros, em 2013, 2.833 mi-

lhões de euros, em 2014, 5.431 milhões de eu-

ros, em 2015, e 7.671 milhões de euros, em 

201612. Se excluirmos o Reino Unido (que tem 

contribuído maioritariamente para aquele finan-

ciamento), o total estimado de financiamento 

colaborativo foi de 326 milhões de euros, em 

2013, 594 milhões de euros, em 2014, 1.019 

milhões de euros, em 2015, e 2.063 milhões de 

euros, em 201613. Os países europeus que, além 

do Reino Unido, registaram em 2016 os valores 

de financiamento colaborativo mais elevados 

foram, por ordem decrescente de relevância,  

a França, Alemanha, Holanda, Finlândia,  

8- Baseamos toda esta informação nas notícias que têm recentemente vindo a público na imprensa financeira. 

 

9- IOSCO, op. cit., p. 12. 

 

10- IOSCO, op. cit., p. 12. 

 

11- Sobre o financiamento colaborativo na Europa, cfr., entre outros estudos, Bryan Zhang, et alii, Moving mainstream: benchmarking the 

European alternative finance market, in “The Journal of Financial Perspectives: FinTech”, EY Global Financial Services Institute, 2015, 

vol. 3, n.º 3; Allen & Overy LLP, Funding European Business: What’s the alternative?, 2014; Allen & Overy LLP, Funding European 

business: Harnessing alternatives, 2015; Allen & Overy LLP, Funding European business: Strengthening alternatives, 2016; University of 

Cambridge, Sustaining Momentum. The 2nd European Alternative Finance Industry Report, em parceria com KPMG e CME Group  

Foundation, 2016; University of Cambridge, Expanding Horizons. The 3rd European Alternative Finance Industry Report, em parceria 

com BBVA, University of Agder e CME Group Foundation, 2017.  

 

12- University of Cambridge, Expanding Horizons…, cit., p. 21. 

 

13- University of Cambridge, Expanding Horizons…, cit., p. 21. 
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Espanha e Itália, entre outros países com valo-

res menos expressivos14. Em contrapartida, o 

volume de financiamento colaborativo trans-

fronteiriço tem sido, por enquanto, pouco signi-

ficativo, embora tenha evidenciado uma trajetó-

ria de crescimento relevante na transição de 

2015 para 201615. 

 

De entre as modalidades de financiamento cola-

borativo mais utilizadas na Europa (excluindo o 

Reino Unido), a modalidade de peer-to-peer 

consumer lending tem desde sempre sobressaí-

do claramente como a modalidade vencedora, 

com um total estimado de 696,81 milhões de 

euros em 2016. Seguem-se, por ordem decres-

cente de relevância, as seguintes modalidades, 

nesse mesmo ano de 2016: peer-to-peer busi-

ness lending (349,96 milhões de euros), invoice 

trading (251,87 milhões de euros), equity-based 

crowdfunding (218,64 milhões de euros), 

reward-based crowdfunding (190,76 milhões de 

euros), real estate crowdfunding (109,45 mi-

lhões de euros), peer-to-peer property lending 

(95,15 milhões de euros), balance sheet busi-

ness lending (59,13 milhões de euros), donation

-based crowdfunding (32,40 milhões de euros) 

e debt-based securities crowdfunding (22,85 

milhões de euros), entre outras modalidades 

menos relevantes16. 

 

4. Em Portugal, o financiamento colaborativo 

encontra-se ainda numa fase incipiente, mas 

conta já com vários exemplos de plataformas 

cuja atividade e volume de financiamentos dei-

xam entrever o potencial desta metodologia de 

financiamento. 

 

Entre essas plataformas, podemos indicar, no-

meadamente e sem preocupações de exaustivi-

dade ou hierarquização, a PPL Crowdfunding 

Portugal e a Massivemov, no domínio do finan-

ciamento colaborativo sem expectativa de retor-

no financeiro, e a Raize e a GoParity, no domí-

nio do financiamento com expectativa de retor-

no financeiro.  

 

Neste último domínio, a Raize dedica-se à inter-

mediação de empréstimos para pequenas e mé-

dias empresas, ao passo que a GoParity se dedi-

ca à intermediação de empréstimos para finan-

ciamento de projetos de eficiência energética e/

ou de produção descentralizada de eletricidade 

através de painéis solares.  

 

De salientar ainda que o Novo Banco dispõe 

também de uma plataforma de crowdfunding 

destinada exclusivamente à angariação de  

fundos para fins de solidariedade social. 

 

5. Feito este enquadramento inicial, nos capítu-

los que se seguem vamos começar por analisar, 

mais pormenorizadamente, a proposta de valor 

e a estrutura de negócio das plataformas de fi-

nanciamento colaborativo (cfr. capítulo 2). Em 

seguida, analisaremos o desafio regulatório co-

locado em geral pelas plataformas de financia-

mento colaborativo (cfr. capítulo 3), focando, 

em especial, o caso das plataformas de financia-

mento colaborativo com expectativa de retorno 

financeiro. Procuraremos, assim, identificar os 

diversos aspetos que, na prática internacional, 

têm carecido de regulação e/ou de acompanha-

mento pelos reguladores neste âmbito. 

 

Feita essa análise, passaremos em seguida ao 

caso específico da regulação adotada em Portu-

gal (cfr. capítulo 4), procurando explicitar os 

seus contornos básicos e avaliar criticamente a 

sua maior ou menor adequação relativamente 

aos diversos pontos da regulação adotada. 

Apresentaremos, por fim, a nossa conclusão 

(cfr. capítulo 5). 

14- University of Cambridge, Expanding Horizons…, cit., pp. 24-25. Em volume “per capita”, os países europeus que apresentaram 

valores mais elevados em 2016 foram, por ordem decrescente de relevância, o Reino Unido, Estónia, Mónaco, Geórgia, Finlândia, Irlanda, 

Dinamarca, Letónia e Holanda, entre outros com valores menos expressivos; Portugal surge na tabela com um volume “per capita” de 0,43 

milhões de euros (cfr. University of Cambridge, Expanding Horizons…, cit., p. 26). 

 

15- University of Cambridge, Expanding Horizons…, cit., pp. 45-47. 

 

16- University of Cambridge, Expanding Horizons…, cit., pp. 28 ss. 
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2- Proposta de valor e estrutura  

de negócio das plataformas  

de financiamento colaborativo 
 

6. O negócio do financiamento colaborativo 

teve a sua génese na aplicação da tecnologia 

Web 2.0 ao mercado dos serviços financeiros17.  

 

No essencial, esta tecnologia caracteriza-se por 

permitir aos utilizadores da Internet participar 

ativamente na criação dos conteúdos dos pró-

prios websites, naquilo a que se tem dado o no-

me de crowdsourcing18. Este tipo de funcionali-

dade revolucionou a capacidade de partilha de 

informação e de interação entre os utilizadores 

da Internet, tendo estado na origem, nomeada-

mente, do aparecimento das redes sociais 

(Facebook, LinkedIn, Twitter), de jogos virtuais 

em rede (Farmville, Clash of Clans), de  

enciclopédias colaborativas (Wikipedia), de 

plataformas para inserção de comentários 

(TripAdvisor) e, por último, de plataformas vir-

tuais destinadas à divulgação e partilha de con-

teúdos pelos utilizadores (YouTube, Instagram, 

SlideShare)19.  

 

Aplicada aos serviços financeiros, a tecnologia 

Web 2.0 possibilitou que, do mesmo modo, en-

tidades interessadas na obtenção de fundos pu-

dessem passar a divulgar publicamente esse seu 

interesse através de plataformas eletrónicas de 

“criação de mercado”, recebendo, por essa  

via, declarações de adesão ou de interesse do 

público. 

 

7. Este tipo de recurso à inovação tecnológica 

como fator de incremento da competitividade 

ou até mesmo de disrupção é, consabidamente, 

um traço típico do mercado atual dos serviços 

financeiros. Na verdade, assiste-se hoje conti-

nuamente ao surgimento, em alternativa às ins-

tituições financeiras incumbentes ou no contex-

to de alianças com estas, de projetos empresari-

ais suportados em inovações tecnológicas 

(fintechs), os quais se destacam quer pela ado-

ção de estruturas de custos leves e eficientes 

(com aposta em ferramentas digitais em detri-

mento de balcões físicos), quer pela oferta de 

produtos financeiros inovadores, capazes de 

“alargar as fronteiras do mercado” e de dar res-

posta a necessidades novas ou, até então, margi-

nalizadas20. 

 

As plataformas de financiamento colaborativo 

correspondem a uma concretização deste tipo 

de inovação nos serviços financeiros. Apoiadas 

na tecnologia Web 2.0, estas plataformas cria-

ram uma via original de acesso a financiamento 

por parte de entidades que tinham dificuldade 

em obtê-lo no mercado convencional, ou que aí 

tinham acesso a financiamento mas em condi-

ções desfavoráveis ou penalizadoras. Do mes-

mo modo, permitiram à multidão de aforradores 

ou investidores ter acesso a produtos financei-

ros com taxas de rentabilidade potencialmente 

mais atrativas do que no mercado convencional, 

ainda que também imbuídos de maior risco. 

Esta via original de financiamento sintetizou-se 

naquilo que, particularmente no mercado do 

crédito, poderá, em termos económicos, carac-

terizar-se como uma “desintermediação” do 

acesso ao dinheiro, sendo este canalizado dire-

tamente (isto é, sem interposição bancária ou de 

empresas de investimento) dos aforradores ou 

investidores para as entidades que procuram 

fundos para financiar despesas de consumo, 

17- IOSCO, op. cit., p. 12; Federico Brunetti, Web 2.0 as Platform for the Development of Crowdfunding, in “Crowdfunding for SMEs. A 

European Perspective”, 2016, pp. 45 ss.  

 

18- Federico Brunetti, op. cit., pp. 51 ss. 

 

19- Federico Brunetti, op. cit., pp. 51 ss. 

 

20- Sobre as fintechs, cfr. David Lee Kuo Chuen / Ernie G. S. Teo, Emergence of FinTech and the LASIC principles, in “The Journal of 

Financial Perspectives: FinTech”, EY Global Financial Services Institute, 2015, vol. 3, n.º 3, apontando como principais características 

destas empresas as seguintes: low profit margin, asset lightness, scalability, innovation e, por fim, ease of compliance.  
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empresariais ou outras21. 

 

8. É importante salientar que, pelo menos, uma 

parte do sucesso do financiamento colaborativo 

nos anos recentes terá ficado a dever-se a fato-

res de ordem conjuntural, embora possa tam-

bém ser explicado por lacunas estruturais do 

mercado de financiamento convencional, inde-

pendentes dos ciclos económicos. 

 

Desde logo, o interesse do público em subscre-

ver produtos de financiamento colaborativo em 

alternativa, por exemplo, à subscrição de depó-

sitos bancários terá, em boa medida, sido insti-

gado nos últimos anos pelo ambiente de taxas 

de juro muito baixas ou mesmo nulas que pre-

valeceu na Europa e noutras partes do globo 

como os EUA ou o Japão, em resultado de ní-

veis de inflação muito reduzidos e da adoção 

pelos bancos centrais de programas de emissão 

de moeda livre através de compra de obrigações 

(quantitative easing) como medida de acelera-

ção económica e de suporte ao financiamento 

das dívidas soberanas22. Naturalmente, uma 

análise deste tipo levanta a questão de saber se, 

com a reversão daquele cenário conjuntural (a 

qual tem já começado a esboçar-se em econo-

mias como a norte-americana ou, menos decisi-

vamente, a europeia a partir de 2017), o interes-

se do público aforrador ou investidor pelos es-

quemas de financiamento colaborativo continu-

ará a existir. A este propósito, parece-nos que a 

crescente institucionalização desta metodologia 

de financiamento, com o crescente envolvimen-

to de investidores institucionais como bancos, 

fundos de investimento ou fundos de pensões 

na concessão e/ou na análise e triagem do  

financiamento, poderá vir a contribuir para  

solidificar a sua presença no mercado, indepen-

dentemente de quaisquer alterações conjuntu-

rais, visto reforçar a credibilidade do financia-

mento colaborativo e o volume de fundos  

disponíveis23. 

 

Sob o prisma de quem procura o financiamento 

(consumidores e empresas), o interesse pelos 

esquemas de financiamento colaborativo terá 

também sido instigado, em primeira linha, por 

fatores de ordem conjuntural. Em especial, a 

quebra do crédito bancário24 nos anos subse-

quentes à crise financeira de 2008 e à crise das 

dívidas soberanas de 2010, resultante quer do 

reforço regulatório dos requisitos de fundos 

próprios por contrapartida do crédito bancário 

(em sede de implementação dos acordos de  

Basileia III)25, quer ainda, no caso especifica-

mente português, da implementação de um  

rácio de transformação bancária muito exigente 

21- Num prisma de maior profundidade, diremos que o que distingue o crédito concedido através de plataformas de peer-to-peer lending 
em relação ao crédito concedido por bancos é que o primeiro não envolve a criação de nova moeda. Sobre o efeito de “criação de moeda” e 
consequente “expansão da massa monetária” associado ao crédito bancário, cfr. Josh Ryan-Collins, et alii, Where does money come from? 
A guide to the UK monetary and banking system, 2012; Andrew Jackson / Ben Dyson, Modernising money. Why our monetary system is 
broken and how it can be fixed, 2012. 
 
22- Chamando também a atenção para este fator, cfr. IOSCO, op. cit., pp. 13-14. 
 
23- Na Europa (excluindo o Reino Unido), a percentagem de participação de investidores institucionais nos esquemas de financiamento 
colaborativo, seja diretamente (através da atribuição dos fundos), seja indiretamente (através, p. ex., de parceiras ou da aquisição de  
participações no capital social das sociedades gestoras das plataformas), evidenciou uma trajetória estável de crescimento ao longo dos 
anos de 2013 a 2016, com maior ou menor intensidade em função da concreta modalidade de financiamento. Refira-se, p. ex., que, em 
2016, a percentagem total de investimento institucional na modalidade de peer-to-peer consumer lending terá crescido de 26% para 45%; 
na modalidade de invoice trading, a percentagem foi ainda maior, tendo atingido 63% (cfr. University of Cambridge, Expanding  
Horizons…, cit., p. 38). Nos EUA, tem-se assistido ao envolvimento dos investidores institucionais através de parcerias com as plataformas 
de financiamento colaborativo, nomeadamente para partilha de serviços na concessão de empréstimos, intervenção na titularização de 
créditos, desenvolvimento de ofertas conjuntas e/ou encaminhamento de clientes para as plataformas em troca de referral fees (cfr. U.S. 
Department of the Treasury, op. cit., pp. 15-17). 
 
24- Cfr. IOSCO, op. cit., pp. 12-13; cfr. U.S. Department of the Treasury, op. cit., p. 11. 
 
25- No contexto da União Europeia, este reforço dos requisitos de capitalização dos bancos verificou-se através da Diretiva n.º 2013/36/EU 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho, e do Regulamento n.º 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de 
junho. No caso português, a convergência com Basileia III trouxe até uma suavização dos requisitos mínimos de capitalização que vinham 
sendo já aplicados no contexto do programa de assistência financeira internacional ao Estado Português, tendo em conta que, nos termos do 
Aviso do Banco de Portugal n.º 3/2011, de 17 de maio, havia sido anteriormente previsto um reforço do rácio core tier 1 para um valor não 
inferior a 9%, até 31 de dezembro de 2011, e a 10%, até 31 de dezembro de 2012, relativamente a grupos financeiros sujeitos a supervisão 
em base consolidada do Banco de Portugal, que incluíssem um banco ou outra instituição de crédito habilitada a captar depósitos, e  
relativamente, ainda, em base individual, a bancos e outras instituições de crédito sedeadas em Portugal que não integrassem nenhum grupo 
financeiro e que estivessem habilitadas a captar depósitos.      
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no contexto do programa de assistência finan-

ceira internacional ao Estado Português26, pode-

rá ter ajudado a deslocalizar consumidores e 

empresários para esquemas de financiamento 

alternativo, tais como o crowdfunding. 

 

Em qualquer caso, e uma vez mais, tal leitura 

conjuntural não deve levar-nos a ignorar outros 

fatores de ordem estrutural, os quais poderão 

vir a revelar-se determinantes na manutenção 

do interesse dos consumidores ou empresários 

por este tipo de financiamento. 

 

Desde logo, no plano do acesso a financiamento 

para consumo, é de esperar que a existência de 

alternativas ao crédito bancário, pautadas por 

metodologias de avaliação do risco muito mais 

flexíveis e holísticas (como é tipicamente o ca-

so, como veremos, das plataformas de peer-to-

peer lending), continuem a servir uma fatia re-

levante de consumidores (pense-se no caso de 

estudantes do ensino superior, cujo perfil de 

risco poderá ser avaliado de uma forma muito 

mais flexível atendendo, nomeadamente, ao 

histórico de classificações académicas e à quali-

dade da universidade frequentada)27. Por outro 

lado, e de forma porventura mais premente, o 

financiamento colaborativo continuará a surgir 

como uma ferramenta muito importante de fi-

nanciamento a empresas em fase de formação 

ou de posicionamento inicial no mercado (start-

ups). Com efeito, é sabido que estas empresas 

enfrentam tipicamente na sua fase inicial uma 

lacuna de financiamento, quer porque não dis-

põem de um histórico de exploração que lhes 

permita facilmente aceder ao crédito bancário, 

quer porque os respetivos promotores poderão 

não dispor de recursos ou poupanças suficientes 

para custear o arranque das atividades, quer 

ainda porque nem sempre estas empresas terão 

acesso a investidores qualificados ou institucio-

nais (business angels) predispostos a investir no 

seu capital social e/ou a acompanhá-las nos pri-

meiros anos de operação28. É neste contexto 

que o lançamento de campanhas de crowdfun-

ding poderá sempre surgir como uma boa opção 

no sentido de permitir a estas empresas não só 

angariar o capital desejado, mas também divul-

gar os seus projetos no mercado29. Campanhas 

de crowdfunding bem sucedidas tornarão segui-

damente mais fácil o acesso das empresas ao 

mercado convencional30. 

 

9. Vejamos, agora, qual a estrutura de negócio 

geralmente adotada pelas plataformas de finan-

ciamento colaborativo, tendo em conta a prática 

internacional já existente neste domínio. Para 

tal, vamos considerar, separadamente, as plata-

formas de financiamento colaborativo por em-

préstimo (peer-to-peer lending) e as platafor-

mas de financiamento colaborativo de investi-

mento (investment-based crowdfunding). 

26- De acordo com informação pública da Associação Portuguesa de Bancos, no contexto do programa de assistência financeira  
internacional ao Estado Português, o Banco de Portugal recomendou aos oito maiores grupos bancários que reduzissem o rácio de  
transformação para 120% até ao final de 2014. Não se afigurando na altura possível garantir essa meta através de maior captação de  
poupanças, os bancos concretizaram-na essencialmente por via da redução da concessão de crédito. 
 

27- É também sabido que o financiamento colaborativo ao consumo poderá, na prática, visar o refinanciamento de dívida anteriormente 

contraída no mercado tradicional sob condições penalizadoras. Nos anos pós-crise financeira de 2008, esta realidade esteve bastante 

presente nos EUA: cfr. U.S. Department of the Treasury, op. cit., p. 11; cfr. também Andrew Verstein, The Misregulation of  

Person-to-Person Lending, in “UC Davis Law Review”, vol. 45, n.º 2, 2011, p. 458, que refere “the majority of P2P borrowers are  

refinancing other, more costly, debts”. 

 

28- Sobre o funding gap enfrentado pelas start-ups, cfr. Vincenzo Capizzi / Emanuele Maria Carluccio, Competitive Frontiers in Equity 

Crowdfunding: The Role of Venture Capitalists and Business Angels in the Early-Stage Financing Industry, in “Crowdfunding for SMEs.  

A European Perspective”, 2016, pp. 119 ss; cfr. também Segismundo Álvarez Royo-Villanova, El «equity crowdfunding» o financiación en 

masa de inversión: importancia, problemas y opciones en su regulación, in “Cuadernos de Derecho y Comercio”, 2014, núm. 61, pp. 21 ss. 

 

29- Sobre a importância do equity crowdfunding na angariação de capital por empresas nascentes, cfr. ainda Christine Hurt, Pricing  

Disintermediation: Crowdfunding and Online Auction IPOs, in “UI Law Review”, 2015, n.º 1, pp. 217 ss. 

 

30- Cfr. Segismundo Álvarez Royo-Villanova, op. cit., p. 23. 
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a) Começando pelo financiamento colaborativo 

por empréstimo, as plataformas tendem a apre-

sentar uma estrutura de negócio relativamente 

comum, mas que poderá, igualmente, sofrer 

variações importantes de que cumpre dar nota. 

De uma maneira geral, estas plataformas come-

çam por receber propostas de crédito dos indiví-

duos ou entidades que pretendam obter emprés-

timos, procedem à sua análise e classificação de 

risco e, em caso de admissão, divulgam-nas, em 

seguida, junto do público para efeitos de obten-

ção de financiamento31. Sublinhe-se que o cré-

dito concedido através destas plataformas pos-

sui geralmente uma maturidade não muito lon-

ga (de até cinco anos). O processo de análise, 

notação e aceitação ou recusa das propostas de 

crédito é, por regra, relativamente expedito, 

completando-se, por vezes, em apenas 24 ou 48 

horas, a menos que a aceitação da proposta fi-

que dependente de angariação prévia de finan-

ciamento junto do público e este demore mais 

tempo a concretizar-se32.  

 

Na classificação do crédito, as plataformas re-

correm tipicamente quer a métodos convencio-

nais (credit scoring/rating, análise de rendi-

mentos e do nível de endividamento, etc.), quer 

a métodos inovadores (informação pessoal re-

velada nas redes sociais, histórico de consumo e 

pagamentos, customer reviews, contabilidade 

em tempo real das empresas, etc.)33. A classifi-

cação atribuída é relevante não apenas para a 

decisão de aceitação do crédito, mas também 

para definir a taxa de juro aplicável. Pode suce-

der, no entanto, que a definição do juro se faça 

através de licitação junto do público34. 

O modelo de remuneração das plataformas tam-

bém tende a seguir uma estrutura mais ou me-

nos comum, com a cobrança de uma comissão 

inicial pela criação do empréstimo (origination 

fee), por dedução no capital do empréstimo, e 

de comissões periódicas sobre os pagamentos 

subsequentemente feitos pelos mutuários em 

reembolso dos empréstimos (servicing fees)35. 

A par destas comissões, as plataformas pode-

rão, ainda, cobrar outras comissões em contra-

partida de serviços adicionais, como a gestão e 

aplicação de fundos, a cessão de créditos em 

mercado secundário ou a intervenção em con-

tencioso de incumprimento dos empréstimos36. 

 

Isto dito, vejamos agora em que termos as pla-

taformas poderão variar relativamente ao seu 

modelo de funcionamento e de negócio.  

Diríamos que há três variações essenciais a 

considerar. 

 

Uma primeira variação ocorre quanto à forma 

de articular a concessão do empréstimo com a 

obtenção de fundos junto do público. Neste as-

peto, há que distinguir entre, de um lado, as 

plataformas que concedem o empréstimo sem 

prévia captação de fundos (conhecidas por di-

rect lenders ou balance sheet lenders) e, por 

outro lado, as plataformas que concedem o em-

préstimo apenas mediante prévia captação de 

fundos (conhecidas por platform lenders ou 

marketplace lenders)37. As primeiras platafor-

mas “carregam” o empréstimo nas suas contas 

durante algum tempo (geralmente, curto), até o 

cederem a membros do público, diretamente ou 

(numa prática cada vez mais utilizada) através 

31- Para uma descrição detalhada do processo de análise e aprovação dos empréstimos pelas plataformas, cfr. Ernst & Young LLP,  

Alternative lending. Commoditizing loan applications through technology while paving the way for big data investing, 2016, disponível 

online. 

 

32- Cfr. Ernst & Young LLP, op. cit., pp. 13-14. 

 

33- Cfr. U.S. Department of the Treasury, op. cit., p. 5; Ernst & Young LLP, op. cit., pp. 16-17. 

 

34- Era a metodologia inicialmente utilizada pela plataforma norte-americana Prosper. 

 

35- Cfr. Andrew Verstein, op. cit., pp. 454-455; IOSCO, op. cit., pp. 17-18. 

 

36- Cfr. Andrew Verstein, op. cit., p. 455; IOSCO, op. cit., pp. 17-18; U.S. Department of the Treasury, op. cit., pp. 6 e 8.  

 

37- Cfr. U.S. Department of the Treasury, op. cit., pp. 5-6; Ernst & Young LLP, op. cit., p. 7. 
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de veículos de titularização de créditos. Por seu 

turno, as segundas plataformas apenas assegu-

ram o empréstimo após terem angariado os fun-

dos necessários para esse financiamento. Existe 

ainda, nestas segundas plataformas, uma vari-

ante em que a emissão do empréstimo é anteci-

pada temporalmente em relação à angariação 

dos fundos, sem que isso implique um registo 

intermédio do empréstimo nas contas da plata-

forma: trata-se dos casos, de que são exemplos 

as plataformas LendingClub e Prosper nos 

EUA, em que o empréstimo é inicialmente emi-

tido por uma instituição bancária parceira da 

plataforma, sendo, depois, o crédito cedido à 

plataforma logo que esta angarie os necessários 

financiadores38. 

 

Uma segunda variação importante ocorre quan-

to à existência ou não de uma relação direta 

entre os financiadores e o beneficiário do fi-

nanciamento no contexto do empréstimo. A este 

respeito, é evidente que as plataformas que con-

cedem o empréstimo sem previamente dispo-

rem de financiamento do público começam por 

atuar em nome próprio e por conta própria e, 

nessa medida, abdicam de uma relação direta 

entre os dois polos do financiamento 

(financiadores e mutuários), pelo menos num 

primeiro momento. Só depois de cedido o em-

préstimo aos membros do público é que, poten-

cialmente, poderá passar a desenhar-se uma 

relação direta entre financiadores e mutuários. 

O cenário é já diferente no caso das plataformas 

em que o empréstimo é concedido apenas medi-

ante prévia obtenção de fundos. Nestes casos, 

as plataformas tenderão a posicionar-se como 

simples intermediários do empréstimo, facili-

tando o encontro (matchmaking) entre os dois 

extremos da cadeia. Mas nem sempre assim 

acontecerá. No caso particular dos EUA, p. ex., 

especificidades regulatórias levaram a que, des-

de final de 2008, as plataformas tenham passa-

do a atuar como contrapartes dos mutuários e, 

simetricamente, como contrapartes dos mem-

bros do público de quem recebem os fundos39. 

Não obstante esta interposição, torna-se claro 

que os membros do público só terão direito a 

ser reembolsados se e na medida em que a pla-

taforma seja paga pelos mutuários ao abrigo dos 

respetivos empréstimos. Assim, os membros do 

público acabarão por ter de suportar um duplo 

risco de insolvência: o da plataforma e o do 

mutuário40. 

 

Ocorre, por fim, uma terceira e importante vari-

ação no que se refere ao grau de intervenção da 

plataforma na decisão de aplicação dos fundos 

do público. Na versão – diríamos – mais pura 

das plataformas de financiamento colaborativo 

por empréstimo, estas limitam-se a facilitar o 

encontro entre os financiadores e os mutuários, 

sem tomarem para si qualquer intervenção deci-

sória na aplicação dos fundos a produtos especí-

ficos. São, por assim dizer, meros portais ele-

trónicos de criação de mercado. Alternativa-

mente a este modelo, tem vindo, contudo, a 

emergir um outro em que os membros do públi-

co predefinem as características dos produtos 

em que pretendem ver aplicados os seus fundos 

(auto-bid functionality), tais como a maturida-

de, o montante, o credit score, o tipo de mutuá-

rio (consumidor ou empresa), sendo, depois, a 

38- Sobre estes casos, cfr. IOSCO, op. cit., p. 18, enquadrando-os como “notary model”; cfr. U.S. Department of the Treasury, op. cit., pp. 

5-6.  

 

39- Em 24 de novembro de 2008, a Securities and Exchange Commission (“SEC”) emitiu uma Cease and Desist Order contra a plataforma 

de financiamento colaborativo Prosper, invocando que, ao fazer apelo à subscrição pública de empréstimos, esta plataforma estava a  

realizar uma oferta pública de valores mobiliários sem cumprir as correspondentes exigências de registo prévio da oferta e de aprovação de 

prospeto. Desde então, as plataformas de financiamento colaborativo por empréstimo nos EUA passaram a ter de registar-se no supervisor 

(através de shelf-registration) para o efeito das “ofertas públicas de subscrição de empréstimos”, figurando, nesse contexto, como entidades 

emitentes dos valores mobiliários e, portanto, como contrapartes quer dos subscritores dos empréstimos, quer, simetricamente, das  

entidades mutuárias para quem os fundos são depois canalizados. A qualificação como valores mobiliários das participações subscritas nos 

empréstimos é, no entanto, duramente criticada por parte da doutrina norte-americana, que a considera artificial e puramente instrumental a 

pretensões intervencionistas da SEC (cfr., neste sentido, p. ex., Andrew Verstein, op. cit., pp. 478 ss; em tom mais dubitativo, e propenso a 

admitir aquela qualificação em certos casos, cfr. C. Steven Bradford, op. cit., pp. 22 ss.). 

 

40- Andrew Verstein, op. cit., p. 489. 
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própria plataforma a decidir da aplicação con-

creta dos fundos na subscrição de determinados 

portfólios de produtos, com as características 

anteriormente definidas41. Uma vez que, neste 

modelo, é a plataforma quem gere e aplica os 

fundos, poderá também suceder que seja garan-

tido aos financiadores um determinado retorno 

mínimo sobre os seus investimentos42. É impor-

tante salientar que, no contexto especificamente 

europeu, a referida auto-bid functionality tem 

tido adesão crescente por parte das plataformas 

de financiamento colaborativo por empréstimo 

e respetivos financiadores. Assim, estima-se 

que, em 2016, terão feito uso desta funcionali-

dade 77% dos financiadores em plataformas de 

peer-to-peer consumer lending, 67% dos finan-

ciadores em plataformas de invoice trading e 

49% dos financiadores em plataformas de peer-

to-peer business lending, sendo que, em todos 

esses casos, se terá registado um aumento face 

aos anos anteriores43. 

 

b) Passemos agora ao caso das plataformas de 

financiamento colaborativo de investimento. 

Estas plataformas publicitam a oferta de valores 

mobiliários representativos de capital ou de dí-

vida, normalmente relativos a sociedades que se 

encontram em processo de formação ou de po-

sicionamento inicial no mercado (start-ups). 

 

Também aqui as plataformas poderão assumir 

um maior ou menor grau de intervenção na 

definição dos termos da oferta e na sua divulga-

ção e aconselhamento junto do público em fun-

ção do enquadramento regulatório de que dis-

ponham em cada caso. É comum que platafor-

mas cujas sociedades gestoras se encontrem 

autorizadas/registadas como intermediários 

financeiros nas respetivas jurisdições possam 

desempenhar um papel mais ativo naquele con-

texto, recomendando ao emitente o preço de 

emissão, aconselhando o público relativamente 

aos termos da oferta e sendo remuneradas atra-

vés de um percentual sobre o valor total da 

emissão (poderá até suceder que algumas plata-

formas atuem subsequentemente como repre-

sentantes dos subscritores no exercício de direi-

tos societários, p. ex. em votações nas assem-

bleias gerais). Em contrapartida, plataformas 

cujas entidades gestoras não disponham daquele 

enquadramento regulatório remeter-se-ão a um 

mero papel passivo de publicitação das ofertas 

(atuando como passive bulletin boards), caso 

em que poderão eventualmente ter de ser remu-

neradas através da cobrança de uma comissão 

fixa sobre o emitente, independente do maior 

ou menor sucesso da oferta44. 

 

Atualmente, um dos principais desafios que se 

tem colocado às plataformas de financiamento 

colaborativo de investimento respeita à criação 

de um mercado secundário para os valores mo-

biliários inicialmente vendidos na plataforma. 

Na verdade, um dos problemas típicos que os 

investidores que recorrem a estas plataformas 

enfrentam tem a ver com a tendencial iliquidez 

dos seus investimentos. Uma vez adquiridos os 

valores mobiliários, os investidores têm, tipica-

mente, de aguardar que a sociedade emitente 

cresça no mercado e que os valores mobiliários 

por esta emitidos sejam admitidos à negociação 

numa bolsa de valores ou mercado regulamen-

tado para que, finalmente, aqueles investidores 

possam beneficiar de um mercado secundário 

para os seus títulos (alternativamente, pode 

também suceder que a start-up seja adquirida 

por uma outra empresa já instalada no mercado, 

permitindo assim a alienação das participações 

inicialmente subscritas através da plataforma 

eletrónica). As plataformas poderão tentar con-

trariar esta tendência e assegurar maiores condi-

ções de liquidez seja através da criação, elas 

41- Cfr. University of Cambridge, Expanding Horizons…, cit., p. 39. 

 

42- Cfr. IOSCO, op. cit., p. 19, aludindo a um “guaranteed return model”. 

 
43- Cfr. University of Cambridge, Expanding Horizons…, cit., p. 39. 
 
44- Sobre a problemática da “transaction-based compensation” no caso de plataformas não registadas como intermediários financeiros, 
cfr., nos EUA, C. Steven Bradford, op. cit., pp. 36 ss.  
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próprias, de um mercado secundário junto dos 

investidores, seja, porventura de forma mais 

realista, através do estabelecimento de parcerias 

ou alianças com mercados regulamentados ou 

sistemas de negociação multilateral já existen-

tes (nos quais os valores mobiliários inicial-

mente distribuídos nas plataformas possam ser 

admitidos e transacionados)45. Este último ca-

minho tem sido já trilhado na Europa. Assim, p. 

ex., assistiu-se já à admissão à negociação de 

valores mobiliários distribuídos em plataformas 

de financiamento colaborativo no Euronext  

Expert Market (no âmbito da rede de bolsas 

Euronext) e no AIM da bolsa de valores de  

Londres46. Um fenómeno semelhante tem tam-

bém já ocorrido nos EUA na sequência da re-

forma introduzida em 2015 pela Securities and 

Exchange Commission (“SEC”) à Regulation A, 

em cumprimento do título IV do Jumpstart Our 

Business Startups Act (“JOBS Act”), de 201247. 

 

3- O desafio regulatório 

 

10. De uma maneira geral, os esquemas de fi-

nanciamento colaborativo, principalmente de 

financiamento colaborativo com expectativa de 

retorno financeiro, têm suscitado a necessidade 

de respostas regulatórias específicas um pouco 

por toda a parte. 

 

Numa constatação que tenderá a aplicar-se em 

qualquer jurisdição em que este fenómeno surja 

e se desenvolva, os figurinos regulatórios tradi-

cionais tenderão a mostrar-se essencialmente 

desajustados para enquadrar devidamente os 

esquemas de financiamento colaborativo. 

 

A desadequação das malhas tradicionais poderá 

ocorrer tanto sob a forma de um défice de  

regulação, como sob a forma de uma sobrerre-

gulação. Expliquemo-nos. 

 

Ocorrerá um défice de regulação, em particular, 

no caso de plataformas de peer-to-peer lending 

que se limitem a colocar em contacto os  

dois polos da cadeia de financiamento 

(financiadores, de um lado, e mutuários, do  

outro), sem desempenharem, elas próprias,  

funções financeiras de concessão de crédito ou 

de prestação de serviços de pagamento impli-

cadoras da obtenção prévia de autorizações ou 

sujeição a supervisão. Isto porque, na generali-

dade dos ordenamentos, por princípio, qualquer 

pessoa singular ou coletiva poderá conceder 

empréstimos a outra, desde que não faça disso 

profissão, pois, se o fizer, ficaria sujeita a requi-

sitos de licenciamento ou autorização prévia48. 

Assim, a mera mediação ou colocação em con-

tacto dos dois polos da referida cadeia tenderá, 

em princípio, a escapar a qualquer tipo de regu-

lação específica. 

 

Em contrapartida, poderá haver lugar a uma 

sobrerregulação especialmente nos casos de 

plataformas de equity crowdfunding ou, em ge-

ral, de investment-based crowdfunding, que se 

45- Aludindo a estas vias de criação de mercado secundário, cfr. o documento de trabalho da Comissão Europeia: Crowdfunding in the  
EU Capital Markets Union, 2016, p. 14. Sobre a importância da integração das plataformas de equity crowdfunding em sistemas institucio-
nalizados de negociação de valores mobiliários como forma de evitar a assimetria informativa e prevenir a ocorrência de seleção adversa 
na escolha dos emitentes, cfr. Darian M. Ibrahim, Equity Crowdfunding: A Market for Lemons?, in “Minnesota Law Review”, 2015, vol. 
100, n.º 2, pp. 598 ss. Sobre os mercados de valores mobiliários alternativos (ou de segunda linha) em geral, cfr. ainda Jose Miguel  
Mendoza, Securities Regulation in Low-Tier Listing Venues: The Rise of the Alternative Investment Market, in “Fordham Journal of  
Corporate & Financial Law”, 2008, vol. 13, n.º 2, pp. 256 ss. 
 
46- É interessante também notar que, em 2016, a plataforma de financiamento colaborativo SyndicateRoom estabeleceu um acordo  
com a bolsa de valores de Londres no sentido de permitir aos investidores daquela plataforma participar, lado a lado com investidores 
institucionais, na subscrição de ofertas públicas de valores mobiliários realizadas no Main Market e no AIM da bolsa de valores de  
Londres. 
 
47- A transação em mercado secundário de valores mobiliários emitidos ao público através de portais eletrónicos afigura-se, nos EUA, 
mais favorável no caso de ofertas realizadas ao abrigo da Regulation A (que, na sequência da reforma de 2015, prevê um regime simplifica-
do de registo das ofertas com valor global até 20 milhões ou 50 milhões de dólares, consoante os casos) do que no caso de ofertas  
realizadas ao abrigo do regime propriamente dito do equity crowdfunding (previsto no §4(a)(6) do Securities Act of 1933). Isto porque, no 
primeiro caso, os valores mobiliários podem ser transacionados livremente em mercado secundário, ao passo que, no segundo caso, a  
transação em mercado secundário só é livre decorrido um ano sobre a subscrição inicial (cfr. §4A(e) do Securities Act of 1933); até então 
os valores mobiliários são considerados “restricted securities”.   
 
48- Cfr. David López Velázquez, La regulación del crowdfunding en la Unión Europea y España, in “Revista de Fiscalidad Internacional y 

Negocios Transnacionales”, 3, 2016, cap. V-1. 
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confrontem, nos respetivos ordenamentos jurí-

dicos, com regimes jurídicos de ofertas públicas 

de valores mobiliários demasiado onerosos, que 

não acomodem especificamente a realização de 

ofertas de menor valor através de portais eletró-

nicos. Nesses casos, com efeito, a promoção 

das ofertas de valores mobiliários através de 

plataformas de financiamento colaborativo ten-

derá, na prática, a revelar-se inexequível devido 

à onerosidade do regime regulatório aplicável. 

 

11. Ainda num plano geral, o financiamento 

colaborativo poderá, em tese, ser objeto de dife-

rentes tipos de soluções regulatórias. 

 

Um estudo de 2014 da Organização Internacio-

nal de Comissões de Valores Mobiliários 

(“IOSCO”) apontava a existência, no plano in-

ternacional, de cinco tipos de regulação das pla-

taformas de financiamento colaborativo por 

empréstimo, a saber49: (i) ausência de regula-

ção; (ii) regulação das plataformas como inter-

mediários financeiros; (iii) regulação das plata-

formas como bancos; (iv) regulação das plata-

formas como entidades emitentes de valores 

mobiliários, sendo as “ofertas de subscrição dos 

empréstimos” consideradas como ofertas públi-

cas de valores mobiliários e as plataformas 

obrigadas a registar previamente as ofertas jun-

to do supervisor (regime aplicável nos EUA); e, 

por fim, (v) proibição.  

 

Adicionalmente, poderá também colocar-se a 

questão de saber se, no caso das plataformas 

que giram discricionariamente os fundos 

(selecionando produtos específicos de acordo 

com o perfil predefinido pelos subscritores), 

serão aplicáveis as regras gerais de fundos de 

investimento ou organismos de investimento 

coletivo. Não cremos, à partida, que essas re-

gras possam ter aplicação, visto que os fundos 

confiados às plataformas naquele contexto ten-

derão a ser geridos de forma individualizada 

para cada subscritor, e não através de operações 

coletivas de investimento50. 

 

Já no que diz respeito ao financiamento colabo-

rativo de capital (ou, mais latamente, ao finan-

ciamento colaborativo de investimento), o estu-

do citado da IOSCO identifica, por seu turno, a 

49- Cfr. IOSCO, op. cit., pp. 29-30. 

 

50- Refira-se, em qualquer caso, que, paralelamente às plataformas de peer-to-peer lending, tem vindo a ganhar crescente relevância eco-

nómica a nível internacional, desde pelo menos a crise financeira de 2008, a realização de operações coletivas de investimento no mercado 

do crédito, através da constituição de loans funds ou fundos de créditos, cujo objeto poderá abranger quer a aquisição/reestruturação, dire-

tamente ou em mercado secundário, de créditos originados por outras instituições, maxime bancárias (loan participating funds), quer a 

atribuição originária de créditos a terceiros (loan originating funds), quer ambas as atividades. Estes fundos contribuem para o avolumar do 

fenómeno de shadow banking que tem vindo a emergir nos últimos anos, fruto de condicionalismos como o peso do capital regulatório no 

balanço dos bancos e o ambiente de taxas de juro muito baixas que induz o interesse dos investidores institucionais, e do público em geral, 

por esquemas alternativos de rentabilização das aplicações financeiras. Os referidos fundos de créditos extravasam já, económica e conce-

tualmente, as fronteiras do financiamento colaborativo ou crowdfunding, não sendo, pois, especificamente tratados no presente artigo – 

saliente-se, aliás, que, em várias das jurisdições a nível internacional em que estes fundos dispõem de regulação específica, o investimento 

nesses fundos é limitado apenas a investidores qualificados ou profissionais, não sendo portanto extensível ao público em geral (cfr. o 

recente estudo da IOSCO, Findings of the survey on loan funds, de fevereiro de 2017). No contexto específico da União Europeia, a origi-

nação de créditos por fundos é já admitida em diversos Estados-membros (nomeadamente, na Alemanha, Irlanda, Espanha, Itália e Malta), 

embora através de regimes especificamente nacionais, os quais não beneficiam, portanto, do “passaporte europeu”. Em Portugal, a Comis-

são do Mercado de Valores Mobiliários submeteu recentemente a consulta pública, em maio de 2017, a possibilidade de previsão no orde-

namento jurídico nacional dos fundos de créditos. Saliente-se que, no espaço da União Europeia, os referidos fundos poderão vir a ser 

comercializados de forma transfronteiriça, junto de investidores profissionais, caso sejam enquadrados como organismos de investimento 

alternativo e os respetivos gestores fiquem sujeitos ao regime da Diretiva n.º 2011/61/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de 

junho (“Diretiva AIFM”), relativa aos gestores de fundos de investimento alternativos. Na verdade, é sabido que os fundos de investimento 

alternativos possuem um escopo material residual em relação ao escopo dos organismos de investimento coletivo regulados na Diretiva n.º 

2009/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de julho (“Diretiva UCITS”), relativa aos organismos de investimentos coletivo 

em valores mobiliários, o que faz com que aqueles primeiros fundos possam eventualmente abarcar investimentos no mercado do crédito, 

inclusive sob a forma da atribuição de créditos novos (sobre a articulação entre as duas diretivas referidas, cfr. Niamh Moloney, EU Securi-

ties and Financial Markets Regulation, 3rd ed., 2014, pp. 287 ss.). A criação de um regime harmonizado à escala da União Europeia para a 

constituição de loans funds tem sido já objeto de ponderação pelas instâncias europeias, sendo de destacar, p. ex., a Opinion on EU Fra-

mework for Loan Origination by Investment Funds da European Securities and Markets Authority, emitida em 11 de abril de 2016.                                      
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a existência de três soluções regulatórias funda-

mentais no plano internacional, a saber51: (i) 

proibição; (ii) permissão, mas com sujeição a 

um regime regulatório especialmente oneroso e 

dissuasor (situação que acima apontámos); e 

(iii) permissão, com sujeição a limites razoá-

veis, destinados a proteger os investidores, tais 

como limites sobre os montantes do investi-

mento, requisitos de qualificação dos investido-

res, entre outros. 

 

12. Quer no financiamento colaborativo por 

empréstimo, quer no financiamento colaborati-

vo de investimento, às plataformas poderá, em 

qualquer caso, ser reconhecido um maior ou 

menor grau de liberdade no exercício da media-

ção entre, de um lado, os financiadores ou in-

vestidores e, de outro lado, as entidades que 

buscam o financiamento.  

 

Descontado o cenário radical em que o financi-

amento colaborativo seja pura e simplesmente 

proibido, podemos distinguir como um primeiro 

modelo regulatório aquele que as plataformas 

estejam habilitadas a desenvolver uma media-

ção essencialmente passiva, atuando basica-

mente como portais eletrónicos em que as enti-

dades que procuram o financiamento publicitam 

as suas ofertas e recebem, nessa base, adesões 

da parte do público, sendo, em seguida, o finan-

ciamento canalizado e concretizado através de 

contas segregadas. No caso específico do finan-

ciamento colaborativo por empréstimo, será, em 

qualquer caso, de esperar que as plataformas 

possam desempenhar um papel um pouco mais 

ativo, procedendo, nomeadamente, à análise, 

triagem e notação de risco das candidaturas a 

empréstimos previamente à sua admissão e 

subscrição pelos membros do público.  

 

Um segundo modelo, por seu turno, será aquele 

em que as plataformas acedam a uma interme-

diação mais ativa na constituição e gestão das 

relações de financiamento ou de investimento. 

No caso do financiamento colaborativo por em-

préstimo, este modelo poderá mesmo traduzir-

se, como vimos, na concessão inicial de crédito 

pelas plataformas (sendo o crédito depois cedi-

do a membros do público), ou ainda na gestão 

discricionária de fundos por conta dos clientes. 

Por seu turno, no caso do financiamento cola-

borativo de investimento, poderá traduzir-se na 

prestação pelas plataformas de verdadeiros ser-

viços de intermediação financeira aos investido-

res, tais como o aconselhamento personalizado 

sobre os instrumentos financeiros e a execução 

de ordens de subscrição ou compra desses ins-

trumentos. 

 

É importante ter em conta que os dois modelos 

referidos de regulação do financiamento cola-

borativo não são necessariamente incompatí-

veis ou mutuamente excludentes. Bem pelo con-

trário: a solução regulatória porventura mais 

completa e perfeita será aquela em que as plata-

formas possam livremente optar entre exerce-

rem uma mediação passiva – caso em que fi-

cam sujeitas a exigências mínimas de licencia-

mento ou registo, bem como a um perfil de ati-

vidades mais restrito – e uma mediação ativa, 

inclusive com componentes de concessão de 

crédito, serviços de pagamentos e/ou intermedi-

ação financeira – caso em que, para além das 

referidas exigências mínimas de licenciamento 

ou registo, ficarão sujeitas a patamares adicio-

nais de controlo regulatório, em coerência com 

o perfil de atividades mais lato. 

 

13. Independentemente da natureza e concreta 

configuração do regime aplicável ao financia-

mento colaborativo, essencial é que este regime 

dê sempre resposta adequada aos diversos ris-

cos que são suscitados por esta metodologia de 

financiamento. 

 

De entre esses riscos, conta-se, desde logo, o 

risco de fraude52. Entende-se por fraude, neste 

contexto, a prestação de informações falsas ou 

51- IOSCO, op. cit., p. 30. 

 
52- Cfr. IOSCO, op. cit., pp. 26-27; cfr. Andrew Verstein, op. cit., pp. 470-471.  
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enganosas ou a ocultação de factos relevantes 

sobre as entidades, projetos ou atividades a fi-

nanciar, em termos que conduzam a uma apre-

ciação errada pelo público dos níveis de renta-

bilidade esperada, risco ou liquidez dos finan-

ciamentos ou investimentos a subscrever. De 

uma forma mais radical, a fraude poderá envol-

ver situações de furto de identidade ou de cria-

ção de perfis falsos de mutuários ou sociedades 

emitentes de valores mobiliários, ou ainda a 

solicitação de dinheiro para finalidades ilícitas e 

ocultas, como o branqueamento de capitais ou o 

financiamento ao terrorismo. No caso das plata-

formas que procedam a uma gestão discricioná-

ria dos fundos dos seus clientes, poderá igual-

mente suceder que as plataformas realizem essa 

gestão de forma abusiva ou em desconformida-

de com as políticas previamente convenciona-

das com os clientes subscritores, aplicando os 

fundos em finalidades diversas das inicialmente 

acordadas. 

 

Paralelamente ao risco de fraude surge, por ou-

tro lado, o risco de desproteção do público de-

vido à perda de somas avultadas investidas nas 

plataformas. Este risco resulta, desde logo, do 

facto de o financiamento concedido através das 

plataformas ser, por regra, um financiamento 

arriscado. Esse risco acentua-se especialmente 

no caso do financiamento colaborativo de capi-

tal concedido a start-ups, não só porque a taxa 

de sucesso destes projetos empresariais é consa-

bidamente reduzida, mas também porque esses 

investimentos serão tendencialmente ilíquidos, 

desprovidos de valoração de mercado (o que os 

torna vulneráveis a assimetrias informativas) e 

sujeitos, por fim, a diluição posterior em função 

de novas rondas de emissão de ações53. De mo-

do mais geral, o risco associado ao financia-

mento colaborativo advém, ainda, do facto de, 

por regra, não terem aplicação neste domínio os 

esquemas de garantia de reembolso que vigo-

ram no âmbito dos depósitos bancários (Fundo 

de Garantia de Depósitos) ou ainda no âmbito 

dos fundos confiados a empresas de investi-

mento (Sistema de Indemnização a Investido-

res), a menos que as plataformas de financia-

mento colaborativo atuem elas próprias (sendo 

para o efeito autorizadas) como instituições fi-

nanceiras habilitadas a captar depósitos ou 

como empresas de investimento. 

 

Estreitamente ligado ao risco de perda dos mon-

tantes investidos encontra-se também o risco de 

insolvência da própria plataforma54. A impor-

tância deste risco ficou bem ilustrada, p. ex., 

com as falências das plataformas Quackle, em 

2011, e TrustBuddy, em 2015, em que, devido à 

falência da plataforma, os membros do público 

perderam irremediavelmente a totalidade ou 

parte significativa dos fundos que tinham inici-

almente ali aplicado. O risco de insolvência da 

plataforma será, naturalmente, menos relevante 

nos modelos de financiamento colaborativo em 

que as plataformas não assumam um papel ati-

vo na operacionalização das transações, não 

recebendo, nomeadamente, fundos por conta 

dos clientes, nem atuando como contrapartes 

na operacionalização do financiamento. Mesmo 

então, todavia, a cautela recomendará que as 

plataformas adotem planos de resolução (living 

wills) com vista a planear os procedimentos a 

seguir em caso de insolvência e a garantir, as-

sim, a continuidade dos pagamentos após a in-

solvência. O cenário de insolvência da platafor-

ma torna-se, pelo contrário, bem mais proble-

mático nos modelos de financiamento colabora-

tivo em que as plataformas atuem como gesto-

ras de fundos por conta dos clientes ou se inter-

ponham mesmo como contrapartes dos subscri-

tores e dos beneficiários nas correspondentes 

relações de financiamento ou investimento. 

Nesses casos, a insolvência da plataforma  

levará com maior probabilidade à quebra de 

pagamentos e à não recuperação dos montantes 

investidos. 

53- Cfr. IOSCO, op. cit., pp. 36-37, referindo “the lack of liquidity in the secondary market means many investors sell at a significant loss 
to face value” e, mais adiante, “if the company does survive its stock is likely to be diluted through further issues”. 
 
54- Cfr. IOSCO, op. cit., pp. 25-26.  
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Outros riscos dizem ainda respeito à salvaguar-

da da privacidade dos clientes individuais ou 

(no caso do financiamento a empresas) da con-

fidencialidade de segredos comerciais55. Por 

fim, cada vez mais na ordem do dia estará o 

risco de ataques informáticos (cyber attacks)56, 

os quais poderão pôr em causa não só a conti-

nuidade de operações da plataforma, mas tam-

bém, e uma vez mais, o sigilo sobre a vida pes-

soal ou societária dos beneficiários do financia-

mento colaborativo. 

 

14. Um último desafio que se tem colocado no 

plano regulatório diz respeito à aproximação 

das legislações nacionais de forma a permitir 

ou, pelo menos, a criar condições para que as 

plataformas possam facilmente alargar a sua 

atividade a outras jurisdições.  

 

A este propósito, deve salientar-se que, no con-

texto específico da União Europeia (“UE”), não 

existe ainda, à data em que finalizamos o pre-

sente texto, qualquer uniformização ou harmo-

nização dos diversos regimes jurídicos nacio-

nais de financiamento colaborativo, o que se 

tem convertido num fator de entrave ao cresci-

mento orgânico deste setor no espaço da UE, 

dada a impossibilidade (tendencial57) de as pla-

taformas constituídas em determinado Estado-

membro alargarem a sua atividade a outros  

Estados-membros ao abrigo de um sistema de 

reconhecimento automático das entidades ou 

“passaporte europeu”.   
 

Refira-se no entanto que, recentemente, em 

março de 2018, a Comissão Europeia apresen-

tou uma proposta de regulamento para a criação 

de plataformas “europeias” de financiamento 

colaborativo, sujeitas a autorização da Autori-

dade Europeia dos Mercados de Valores Mobi-

liários, na sequência de uma consulta pública 

realizada em outubro e novembro de 201758. 

Basicamente, de acordo com o regulamento 

proposto, as plataformas de financiamento cola-

borativo constituídas na UE poderão optar entre 

reger-se pelos respetivos regimes nacionais de 

financiamento colaborativo ou, em alternativa, 

pelo regime “europeu” previsto naquele regula-

mento, caso em que passarão a beneficiar de um 

“passaporte europeu” para poderem estabelecer

-se ou prestar serviços noutros Estados-

membros da UE. Assinale-se contudo que o 

citado regime “europeu” apenas se aplicará, nos 

termos do regulamento proposto pela Comis-

são, ao financiamento colaborativo por emprés-

timo ou de investimento concedido a entidades 

que não sejam consumidores, e cujo valor por 

oferta não exceda 1 milhão de euros, calculado 

ao longo de um período de 12 meses por cada 

projeto financiado, não sendo também aplicável 

a plataformas autorizadas como empresas de 

investimento ao abrigo da Diretiva n.º 2014/65/

UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

15 de maio. 

 

55- Suscita-se aqui um equilíbrio difícil de atingir, uma vez que, por um lado, as entidades que procuram o financiamento terão interesse 
objetivo em fornecer a informação necessária para justificar e fundamentar os seus pedidos de financiamento, mas, por outro lado, terão 
também natural reserva em levantar excessivamente o véu da sua vida pessoal ou societária. A publicitação da informação poderá, até certo 
ponto, ser evitada reservando à plataforma a análise sigilosa da informação e a sua internalização na notação de risco a atribuir aos  
candidatos a financiamento. No entanto, uma abordagem como esta será necessariamente limitada: o público não deixará de exigir ter 
acesso a uma parte importante da informação sobre os beneficiários do financiamento, com vista a poder ele próprio avaliar o perfil de cada 
financiamento. Por outro lado, quanto maior for a assimetria informativa entre as plataformas e o público, maior, em teoria, será também o 
risco de fraude. Cfr. Andrew Verstein, op. cit., pp. 466 ss. 
 
56- Cfr. IOSCO, op. cit., p. 28. 
 
57- Pode colocar-se a questão de saber se as plataformas de financiamento colaborativo de investimento autorizadas como empresas de 
investimento ao abrigo da Diretiva n.º 2014/65/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio, podem, com base nessa  
autorização, alargar as suas atividades no domínio do financiamento colaborativo a outros Estados-membros da UE. Parece-nos que tal 
alargamento tenderá a não ser viável, não só porque as atividades de financiamento colaborativo tenderão a apresentar um âmbito material 
sensivelmente mais vasto do que a mera intermediação financeira pressuposta naquela diretiva, mas também porque a generalidade  
dos Estados-membros da UE dispõe já de regimes nacionais específicos de financiamento colaborativo cuja aplicabilidade não será  
compaginável com a admissibilidade de um sistema de “passaporte europeu” nesse domínio. Cfr., sobre o tema, o documento de trabalho 
da Comissão Europeia: Crowdfunding in the EU Capital Markets Union, 2016, pp. 18 ss.; cfr. também David López Velázquez, op. cit., 
cap. IV, n.os 1-2. 
 
58- Cfr. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on European Crowdfunding Service Providers (ECSP) 
for Business, Brussels 8.3.2018, COM(2018) 113 final. 
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4- O regime português 

 

4.1- Consagração geral e modalidades 

 

15. Analisados os principais desafios que se 

colocam à regulação do financiamento colabo-

rativo em geral, debrucemo-nos agora, especifi-

camente, sobre o regime português. 

 

O regime português do financiamento colabora-

tivo consta da Lei n.º 102/2015, de 24 de agos-

to, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 

3/2018, de 9 de fevereiro (“Lei do Financia-

mento Colaborativo” ou “L-FC”). Este regime 

foi desenvolvido, no que toca ao financiamento 

colaborativo sem expectativa de retorno finan-

ceiro, através da Portaria n.º 344/2015, de 12 de 

outubro, mais tarde substituída pela Portaria n.º 

131/2018, de 10 de maio, e, no que toca ao fi-

nanciamento colaborativo com expectativa de 

retorno financeiro, através do Regulamento da 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 

(“CMVM”) n.º 1/2016, de 25 de maio de 2016 

(“Regulamento da CMVM”). 

 

O legislador consagrou ainda, autonomamente, 

o regime sancionatório (de mera ordenação so-

cial) aplicável ao desenvolvimento da atividade 

de financiamento colaborativo, através da Lei 

n.º 3/2018, de 9 de fevereiro. 

 

16. É importante começar por notar que o legis-

lador português classificou o financiamento 

colaborativo nas seguintes modalidades59: 

i) Financiamento colaborativo através de 

donativo, “pelo qual a entidade financia-

da recebe um donativo, com ou sem a 

entrega de uma contrapartida não pecu-

niária”; 

ii) Financiamento colaborativo com recom-

pensa, “pelo qual a entidade financiada 

fica obrigada à prestação do produto ou 

serviço financiado, em contrapartida 

pelo financiamento obtido”; 

iii) Financiamento colaborativo de capital, 

“pelo qual a entidade financiada remu-

nera o financiamento obtido através de 

uma participação no respetivo capital 

social, distribuição de dividendos ou par-

tilha de lucros”; e 

iv) Financiamento colaborativo por emprés-

timo, “através do qual a entidade finan-

ciada remunera o financiamento obtido 

através do pagamento de juros fixados 

no momento da angariação”. 

 

Tal classificação desvia-se, nalguns pontos, 

daquela que acima fomos seguindo tendo em 

referência a prática internacional neste domínio.  

Em particular, no domínio do financiamento 

colaborativo sem expectativa de retorno finan-

ceiro, o financiamento colaborativo destinado à 

obtenção de contrapartidas simbólicas é enqua-

drado nos termos da L-FC como financiamento 

colaborativo através de donativo, e não já co-

mo financiamento colaborativo com recompen-

sa, o qual é circunscrito pela lei apenas às situa-

ções de compra antecipada ou reserva do pro-

duto ou serviço financiado. 

 

Por outro lado, e porventura com maior rele-

vância, no domínio do financiamento colabora-

tivo com expectativa de retorno financeiro, o 

financiamento colaborativo relativo ao investi-

mento em valores mobiliários representativos 

de dívida (p. ex., obrigações) é aparentemente 

enquadrado como financiamento colaborativo 

por empréstimo, lado a lado, pois, com as situa-

ções de concessão de mútuos entre pares (peer-

to-peer lending). A nosso ver, esta arrumação é 

bastante criticável, visto que o investimento em 

valores mobiliários representativos de dívida 

possui uma natureza muito distinta da da pura e 

simples concessão de mútuos, especialmente se 

59- Cfr. artigo 3.º da L-FC. 
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destinados a meras finalidades de consumo 

(peer-to-peer consumer lending). Seguindo o 

exemplo de outras jurisdições60, parece-nos que 

o legislador português teria andado melhor se 

tivesse criado uma categoria autónoma de fi-

nanciamento colaborativo de investimento, à 

qual reconduzisse, unitariamente, os diversos 

casos de financiamento colaborativo sob a for-

ma de subscrição ou aquisição de valores mobi-

liários, fossem estes representativos de capital 

ou de dívida61. 

 

17. Cumpre por fim notar o âmbito material 

especialmente amplo atribuído, nos termos da L

-FC, ao financiamento colaborativo de capital.  

 

Seguindo o paralelo de outras legislações 

(como é o caso da alemã, onde se reconhece a 

possibilidade de empréstimos subordinados 

com direito a participação nos lucros do mu-

tuário62), o legislador português individualizou 

como posições passíveis de investimento, nesta 

modalidade, não apenas a aquisição de unidades 

de participação no capital, mas também – de 

forma autónoma – a aquisição de direitos a dis-

tribuição de dividendos ou partilha de lucros. 

Pese embora vigore atualmente em Portugal um 

princípio de atipicidade dos valores mobiliá-

rios, que abre a porta à modelação de valores 

mobiliários diferentes dos expressamente tipifi-

cados no artigo 1.º do Código dos Valores Mo-

biliários (“CVM”)63, não vislumbramos de que 

modo a aquisição de direitos a distribuição de 

dividendos ou partilha de lucros se possa efe-

tuar sem inerente subscrição de unidades de 

participação no capital social, às luz das regras 

legais de organização e funcionamento das so-

ciedades comerciais em Portugal. Parece-nos 

assim que a “ideia” do legislador ficará neces-

sariamente sujeita ao desenvolvimento ulterior 

de regras societárias ou de organização empre-

sarial que possibilitem a venda ao público de 

direitos com essa configuração. 

 

4.2- Sujeição a registo das entidades  

detentoras das plataformas  

 

18. Impõe-se, para começar, uma precisão ter-

minológica sobre as entidades que detêm as 

plataformas de financiamento colaborativo. 

 

Na terminologia legal, alude-se preferencial-

mente a “titulares” das plataformas, no caso do 

financiamento colaborativo por donativo ou 

com recompensa, e a “entidades gestoras” das 

plataformas, no caso do financiamento colabo-

rativo de capital ou por empréstimo, em ambos 

os casos para designar, de forma aparentemente 

indistinta, as entidades que detêm e adminis-

tram as plataformas. 

 

Em qualquer caso, a referida distinção termino-

lógica não deixa de ter relevância quanto aos 

formatos jurídicos que podem ser adotados por 

cada uma daquelas categorias de entidades. As-

sim, podem ser “titulares” das plataformas, nos 

termos do artigo 4.º, n.º 1, da L-FC, “quaisquer 

pessoas coletivas ou estabelecimentos individu-

ais de responsabilidade limitada”. Em contra-

partida, a análise atenta do Regulamento da 

CMVM permite inferir que as “entidades gesto-

ras” das plataformas terão, à partida, de se 

60- Em particular, do Reino Unido, onde a regulação adotada pela Financial Conduct Authority (“FCA Handbook”) “aparta águas” e  
distingue claramente (sujeitando-os a regimes diferentes) entre, por um lado, os P2P agreements e, por outro lado, a promoção e investi-
mento em non-readily realisable securities (valores mobiliários de liquidez especialmente reduzida, de que serão exemplo, por princípio, 
os valores mobiliários emitidos através de plataformas de equity crowdfunding). Da salientar ainda que a definição de P2P agreement 
pressupõe que o mutuário seja uma pessoa singular ou, pelo menos, uma parceria ou associação sem personalidade formal em que nem 
todos os parceiros/associados sejam pessoas coletivas. Além disso, o mutuante não poderá emprestar mais do que 25,000 libras se o  
empréstimo se destinar, total ou predominantemente, à prossecução de fins empresariais pelo mutuário. Também a legislação espanhola 
(cfr. Título V da Ley 5/2015, de 27 de abril) assenta numa divisão muito clara entre, de um lado, o financiamento participativo de investi-
mento (que inclui ofertas de instrumentos financeiros de capital e de dívida) e, de outro, o financiamento participativo por empréstimo.  
 
61- Revemo-nos assim nas palavras de Segismundo Álvarez Royo-Villanova, o qual, pronunciando-se à data sobre o anteprojeto da lei 
espanhola, referia certeiramente que “no parece muy adecuado englobar bajo el término inversor al prestamista y al verdadero inversor. 
Esto puede parecer inocuo, pero lo cierto es que los intereses y los riesgos son distintos y sería deseable que se diferenciaran los dos tipos 
de actuación en el nombre y el régimen” (op. cit., p. 30).    
 
62- Sobre estes empréstimos subordinados (partiarisches Darlehen), cfr. Flavio Pichler / Ilaria Tezza, Crowdfunding as a New  
Phenomenon: Origins, Features and Literature Review, in “Crowdfunding for SMEs. A European Perspective”, 2016, p. 17. 
 
63- Sobre a atipicidade dos valores mobiliários, cfr. Paulo Câmara, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, 2016, pp. 129 ss. 
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constituir sob a forma de sociedades comerciais 

(coerentemente com as exigências de maior 

profissionalização prevalecentes no âmbito do 

financiamento colaborativo de capital ou por 

empréstimo), ainda que não necessariamente 

sob a forma de sociedades anónimas64. 

 

19. Vejamos agora qual o regime aplicável ao 

acesso das plataformas à atividade de financia-

mento colaborativo.  

 

Este regime varia, sem surpresa, consoante as 

plataformas se dediquem a financiamento cola-

borativo com ou sem expectativa de retorno 

financeiro, devendo porém notar-se que, nos 

termos do artigo 4.º, n.º 2, da L-FC, “as plata-

formas que prossigam mais do que uma modali-

dade de financiamento colaborativo ficam vin-

culadas aos requisitos específicos aplicáveis a 

cada modalidade”. 

 

Em matéria de financiamento colaborativo sem 

expectativa de retorno financeiro (isto é, atra-

vés de donativo ou com recompensa), os titula-

res das plataformas estão sujeitos a registo pré-

vio na Direção-Geral das Atividades Económi-

cas (“DGAE”)65. Para esse efeito, devem comu-

nicar o início de atividade com uma antecedên-

cia mínima de trinta dias66, preenchendo o for-

mulário com as informações e os elementos 

previstos no artigo 3.º, n.os 1 e 2, da Portaria n.º 

131/2018. 

 

Por seu turno, em matéria de financiamento 

colaborativo com expectativa de retorno finan-

ceiro (isto é, por empréstimo ou de capital), as 

entidades gestoras das plataformas estão sujei-

tas a registo prévio na CMVM67, devendo, para 

o efeito, apresentar um requerimento de registo 

com as informações e os elementos previstos no 

artigo 4.º, n.º 1, do Regulamento da CMVM. 

No momento da instrução do registo, as referi-

das entidades gestoras deverão respeitar, pelo 

menos, um de três requisitos patrimoniais, a 

saber68: i) um capital social mínimo de 50.000 

euros, realizado à data da constituição da socie-

dade; ii) um seguro de responsabilidade civil 

adequado à atividade, ou qualquer outra garan-

tia equivalente, que cubra as responsabilidades 

resultantes de negligência profissional, repre-

sentando, no mínimo, uma cobertura de 

1.000.000 euros por sinistro e, globalmente, 

1.500.000 euros para todos os sinistros que 

ocorram durante um ano; ou iii) uma combina-

ção dos dois requisitos anteriores, que satisfaça 

um grau de proteção equivalente ao seu preen-

chimento isolado. De entre estes requisitos, a 

CMVM poderá opor-se à prestação da garantia 

referida em ii) (solução alternativa à do seguro 

de responsabilidade civil) nos casos em que 

essa garantia não seja de acionamento automáti-

co (pressupondo, p. ex., a excussão prévia do 

património da entidade gestora) ou apresente 

um âmbito material insuficiente face à cobertu-

ra de responsabilidade exigida nos termos regu-

lamentares69. 

 

Saliente-se que a CMVM deverá indeferir o 

pedido de registo das entidades gestoras nos 

casos de instrução deficiente do pedido70 ou, 

ainda, nos casos de apreciação negativa seja da 

adequação dos meios ou recursos financeiros da 

64- A configuração das entidades gestoras como sociedades comerciais sobressai logo no artigo 2.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento da 
CMVM, em que se alude a “capital social” e a “sociedade”. A mesma convicção é, depois, reforçada ao longo do restante articulado do 
diploma. 
 
65- Cfr. artigo 2.º, n.º 1, da Portaria n.º 131/2018, de 10 de maio. 
 
66- Cfr. artigo 2.º, n.º 2, da Portaria n.º 131/2018, de 10 de maio. 
 
67- Cfr. artigo 15.º, n.º 1, da L-FC. 
 
68- Cfr. artigo 2.º, n.º 1, do Regulamento da CMVM. Esta norma é basicamente decalcada da lei espanhola (cfr. art. 56, n.º 1, da Ley 
5/2015, de 27 de abril), embora a solução consagrada no Regulamento da CMVM exija valores de cobertura de seguro substancialmente 
mais elevados, o que se revela difícil de compreender dado o caráter bastante limitado da responsabilidade das plataformas perante os 
utilizadores.    
 
69- Cfr. artigo 2.º, n.º 2, do Regulamento da CMVM. 
 
70- Cfr. artigo 5.º, alíneas a)-b), do Regulamento da CMVM. 
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plataforma71, seja da idoneidade dos administra-

dores ou gerentes da entidade gestora ou das 

pessoas singulares que, diretamente ou em últi-

ma instância, detenham o controlo ou detenham 

participações qualificadas no capital social da 

entidade gestora72. São consideradas participa-

ções qualificadas, para este efeito, as participa-

ções que, direta ou indiretamente, representem 

uma percentagem não inferior a 10% do capital 

social ou dos direitos de voto da entidade gesto-

ra ou que, por outro motivo, possibilitem uma 

influência significativa sobre a gestão da referi-

da entidade73. 

 

20. No caso particular das entidades gestoras de 

plataformas dedicadas à intermediação de em-

préstimos, cremos que o legislador deveria ter 

sujeitado essas entidades a registo prévio junto 

do Banco de Portugal, exclusivamente ou em 

complemento ao registo prévio junto da 

CMVM, dada a natureza parabancária das ati-

vidades por exercidas por essas entidades. 

 

4.3- Serviços prestados pelas plataformas:  

o perfil de mediação passiva  

 

21. A relação estabelecida pelos utilizadores da 

plataforma com a entidade que detém e gere 

esta última será, em princípio, juridicamente 

enquadrável como uma relação contratual de 

mediação74.  

 

Tal relação poderá iniciar-se com o simples 

registo do utilizador na plataforma (a par de 

outros requisitos eventualmente exigidos pela 

plataforma).  

 

No caso, porém, dos beneficiários do financia-

mento colaborativo (entidades que angariam os 

fundos), exige-se no artigo 6.º, n.º 1, da L-FC 

que a adesão à plataforma seja feita “por con-

trato reduzido a escrito e disponível de forma 

desmaterializada através da plataforma, do 

qual deve constar a identificação das partes, as 

modalidades de financiamento colaborativo a 

utilizar, a identificação do projeto ou atividade 

a financiar e o montante e prazo da angaria-

ção, bem como os instrumentos financeiros a 

utilizar para proceder à angariação”.  

 

Esclarece-se também no artigo 7.º, n.º 1, que 

poderão ser beneficiários “quaisquer pessoas 

singulares ou coletivas, nacionais ou estrangei-

ras” (conclusão que, à partida, será igualmente 

extensível aos financiadores ou investidores75). 

 

22. À luz do regime português de financiamen-

to colaborativo, as plataformas perfilam-se co-

mo portais eletrónicos essencialmente passivos 

de divulgação e agregação de ofertas e de con-

cretização de transações entre, de um lado, os 

financiadores ou investidores e, de outro lado, 

os beneficiários dos financiamentos ou investi-

mentos. 

 

No contexto dessa intermediação, as platafor-

mas não atuam como contrapartes nas relações 

de financiamento ou investimento, sem prejuízo 

de poderem, à partida, atuar como representan-

tes de qualquer das partes naquelas relações 

desde que isso não envolva o exercício de inter-

mediação financeira não autorizada. 

 

Por outro lado, nos termos legais e regulamen-

tares, as plataformas são proibidas de “fornecer 

aconselhamento ou recomendações” ao público 

sobre os produtos a subscrever76, bem como de 

“gerir fundos de investimento ou deter valores 

71- Cfr. artigo 5.º, alínea d), do Regulamento da CMVM. 
 

72- Cfr. artigo 5.º, alínea c), e artigo 9.º do Regulamento da CMVM. 
 

73- Cfr. artigo 9.º, n.º 3, do Regulamento da CMVM. 
 

74- Sobre o contrato ou relação de mediação em geral, cfr. Carlos Lacerda Barata, Contrato de Mediação, in “Estudos do Instituto de  
Direito do Consumo”, vol. 1, 2002, pp. 185 ss.; António Menezes Cordeiro, Do contrato de mediação, in “O Direito”, 2007, III, pp. 517 ss. 
 

75- Ao longo do texto, optaremos por nos referir a “financiadores” ou “financiamentos” no caso do financiamento colaborativo através de 
donativo, com recompensa ou por empréstimo (salvo, neste último caso, se envolver investimento em instrumentos financeiros de dívida) e 
a “investidores” e “investimentos” no caso do financiamento colaborativo de capital ou que envolva o investimento em instrumentos  
financeiros de dívida. 
 

76- Cfr. artigo 5.º, n.º 2, alínea a), da L-FC. 
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mobiliários”77. No âmbito específico do finan-

ciamento colaborativo por empréstimo ou de 

capital, proíbe-se ainda as plataformas de “deter 

fundos ou instrumentos financeiros dos  

clientes”78, sendo obrigatória a intervenção de 

entidade autorizada à prestação de serviços de 

pagamento79. 

 

De todo este figurino legal resulta que, por prin-

cípio, estarão vedados em Portugal modelos de 

mediação ativa semelhantes àqueles vimos 

existirem noutras jurisdições, tais como, p. ex., 

o modelo de gestão discricionária dos fundos 

de clientes através de mecanismos como a auto-

bid functionality. 

 

Parece-nos, em qualquer caso, que um tal 

“espartilho” poderia e deveria ter sido concreti-

zado, nalguns pontos, através de acomodações 

mais específicas que garantissem uma melhor 

concordância prática com os modelos de negó-

cio das plataformas. Senão, vejamos.  

 

a) Começando pelo financiamento colaborativo 

por empréstimo (e deixando por agora de lado o 

segmento relativo ao investimento em instru-

mentos financeiros de dívida), cremos que teria 

sido justificado que a norma geral de proibição 

de prestação de aconselhamento ou de reco-

mendações tivesse sido expressamente afeiçoa-

da no sentido de salvaguardar, para que não 

houvesse qualquer dúvida a esse respeito, a ad-

missibilidade da atribuição pública pela plata-

forma de classificações ou notações de risco aos 

empréstimos divulgados no portal.  

 

Tal ressalva surge feita, p. ex., na legislação 

espanhola, em que se prevê que as plataformas 

(aliás, não só as de empréstimo, mas também as 

de investimento em valores mobiliários) pos-

sam fazer a análise dos projetos de financia-

mento recebidos, determinar o nível de risco 

que cada projeto implica para os investidores e 

determinar qualquer outra variável que possa 

ser útil para as decisões de investimento, fican-

do claro que a publicação, classificação e orga-

nização dessa informação em termos objetivos, 

sem realização de recomendações personaliza-

das, não será considerada intermediação finan-

ceira80. Idêntica abertura é igualmente adotada 

no Reino Unido quanto ao funcionamento das 

plataformas de peer-to-peer lending, ficando as 

plataformas obrigadas (e bem) a informar o pú-

blico sobre a metodologia de apreciação ou 

apuramento do risco adotada81. 

 

Na ausência da referida salvaguarda, a norma 

citada da L-FC suscitará inevitavelmente a dú-

vida quanto a saber se as plataformas de inter-

mediação de empréstimos em Portugal poderão 

proceder publicamente à classificação ou nota-

ção de risco dos empréstimos divulgados no 

portal (prática esta comummente adotada no 

mercado). Embora o ponto seja controverso, 

parece-nos que a atribuição pública de classifi-

cações ou notações de risco pelas plataformas 

neste contexto, desde que feita em termos pura-

mente objetivos e genéricos (isto é, não perso-

nalizados), não se qualificará ainda como uma 

forma de prestação de aconselhamento ou de 

recomendações por parte da plataforma, mas 

sim e apenas como uma análise crítica da infor-

mação disponível no portal sobre os beneficiá-

rios e respetivas propostas de empréstimos. 

Neste sentido, parece-nos que a referida prática, 

desde que feita com as características referidas, 

não se deverá considerar proibida pela norma 

anteriormente citada.   

77- Cfr. artigo 5.º, n.º 2, alínea c), da L-FC. 
 
78- Cfr. artigo 21.º, n.º 3, da L-FC. 
 
79- Cfr. artigo 20.º do Regulamento da CMVM. 
 
80- Cfr. art. 51, n.º 2, al. b), da Ley 5/2015, de 27 de abril. 
 
81- Cfr. FCA Handbook, COBS 14, §14.3.7A. 
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Deve também salientar-se que, ao procederem 

desse modo, as plataformas não estarão a intro-

meter-se ilegitimamente na esfera de atividades 

especificamente reservadas às agências de nota-

ção de risco. Efetivamente, o regime a que estas 

agências se encontram sujeitas não se aplica à 

“classificação de créditos, aos sistemas de pon-

tuação de crédito e a avaliações semelhantes 

relativas às obrigações decorrentes de relações 

com os consumidores ou de relações comerci-

ais ou industriais”82, como será tipicamente 

aqui o caso. A conclusão já seria, contudo, dife-

rente no caso da atribuição de notações de risco 

a valores mobiliários ou respetivos emitentes83. 

 

Num outro tema, deve por fim censurar-se o 

facto de nem a L-FC, nem o Regulamento da 

CMVM terem expressamente acautelado a pos-

sibilidade de as plataformas de intermediação 

de empréstimos acederem à prestação de tipolo-

gias adicionais de serviços mediante o cumpri-

mento dos respetivos requisitos regulatórios. 

Dando um exemplo: atenta a proibição de que 

as plataformas detenham fundos por conta de 

clientes, assim como a aparente imposição de 

que recorram a entidades terceiras para a presta-

ção de serviços de pagamentos, parece excluir-

se liminarmente a possibilidade de as entidades 

gestoras das plataformas prestarem elas pró-

prias serviços de pagamento, mesmo que obte-

nham para o efeito a necessária autorização do 

Banco de Portugal. 

 

b) Passando ao caso do financiamento colabora-

tivo de capital, e incluindo também aqui o fi-

nanciamento colaborativo através de investi-

mento em instrumentos financeiros de dívida, 

critica-se o facto de a L-FC e o Regulamento da 

CMVM não terem expressamente acautelado a 

possibilidade de as plataformas alargarem  

as suas atividades aos diversos serviços de  

intermediação financeira no caso de as respeti-

vas entidades gestoras se encontrarem devida-

mente autorizadas a atuar como intermediários 

financeiros, estando como tal registadas junto 

da CMVM.  

 

Atentos os apertados termos legais e regula-

mentares, o único serviço de intermediação fi-

nanceira cuja realização é aparentemente permi-

tida àquelas entidades (visto não ser proibido 

nos termos da L-FC ou do Regulamento da 

CMVM) consistirá na execução de ordens de 

subscrição ou compra de valores mobiliários 

por conta de outrem, previsto no artigo 290.º, 

n.º 1, al. b), do CVM. O recurso a este serviço 

terá, no entanto, antecipa-se, um impacto despi-

ciendo no contexto da operacionalização eletró-

nica das transações através da plataforma. 

  

23. Ainda no que se refere ao perímetro de ser-

viços prestados pelas plataformas, teria sido útil 

incluir na L-FC uma norma de reconhecimento 

de legitimidade processual às plataformas para 

que estas pudessem atuar em tribunal por conta 

dos financiadores ou investidores na cobrança 

de dívidas relativas às relações de financiamen-

to ou investimento (p. ex., exigindo a restitui-

ção das quantias mutuadas). Na falta de uma 

norma desse teor, é de esperar que as platafor-

mas tenham de previamente adquirir dos clien-

tes os referidos créditos para promover a sua 

cobrança judicial, restituindo depois aos clien-

tes as quantias cobradas, com eventual desconto 

do preço do serviço. 

 

4.4- Regras de organização e gestão sã  

e prudente: em especial, a prevenção  

do conflito de interesses 

 

24. As plataformas estão sujeitas a um conjunto 

de deveres de organização e gestão sã e  

prudente.  

82- Cfr. o artigo 2.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 1060/2009, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de setembro 

(sucessivamente alterado).  

 

83- Divergimos assim, neste ponto, do Relatório da Consulta Pública da CMVM n.º 7/2015, quando refere que “apenas as agências de 

notação de risco devidamente registadas podem emitir notações de risco, pelo que tal estará vedado às plataformas de financiamento 

colaborativo” (p. 5). Parece-nos que tal asserção só colherá no caso do financiamento colaborativo de investimento. 
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De entre esses deveres, sobressai, desde logo, 

um dever de salvaguardar a confidencialidade 

quer da informação que as plataformas recebam 

dos financiadores ou investidores, quer da in-

formação que as plataformas recebam dos bene-

ficiários do financiamento colaborativo e que 

não deva ser objeto de divulgação pública84. 

 

No caso particular das plataformas de financia-

mento colaborativo de capital ou por emprésti-

mo, as respetivas entidades gestoras deverão 

adotar um conjunto de políticas e procedimen-

tos escritos que regulem, designadamente, os 

seguintes aspetos: controlo interno das ativida-

des; garantia de cumprimento de obrigações de 

informação ao público; prevenção de fraude e 

de branqueamento de capitais e do financia-

mento ao terrorismo; tratamento de reclama-

ções; sistemas de contingência e preservação de 

dados e de rearranque rápido do sistema ou 

continuidade de funções essenciais em caso de 

interrupção das atividades (resultante, p. ex., de 

ataques informáticos); sistemas e procedimen-

tos de segurança e autenticação que assegurem 

a identidade de quem interage eletronicamente 

com a plataforma85. Devem também ser adota-

dos procedimentos que assegurem a continuida-

de de pagamentos em caso de encerramento 

(p .ex., devido a insolvência) ou de suspensão 

da plataforma86. 

 

25. Por fim, um outro dever fundamental a que 

as plataformas, independentemente da concreta 

modalidade de financiamento colaborativo a 

que se dediquem, se encontram sujeitas consiste 

no dever de prevenção de conflitos de interes-

ses. 

 

A este respeito, dispõe-se no artigo 11.º da L-

FC que as plataformas “devem organizar-se por 

forma a identificar possíveis conflitos de inte-

resses e atuar de modo a evitar ou reduzir ao 

mínimo o risco da sua ocorrência, não podendo 

os seus titulares, dirigentes, trabalhadores ou 

outros prestadores de serviços com intervenção 

direta na atividade de financiamento colabora-

tivo possuir interesses contrapostos aos benefi-

ciários ou investidores” (cfr. n.º 1), prevendo-se 

ainda que, “[e]m situação de conflito de inte-

resses, as plataformas devem atuar por forma a 

assegurar aos investidores e aos beneficiários 

um tratamento transparente e equitativo” (cfr. 

n.º 2). De acordo com o artigo 5.º, n.º 1, al. c), 

as plataformas devem assegurar que os seus 

dirigentes ou trabalhadores não possuem 

“interesses financeiros nas ofertas por si dispo-

nibilizadas”, não podendo, nomeadamente, nos 

termos do artigo 5.º, n.º 2, al. b), as plataformas 

“[c]ompensar os seus dirigentes ou trabalhado-

res pela oferta ou volume de vendas de produ-

tos disponibilizados ou referências nos respeti-

vos portais”. 

 

No caso particular das plataformas de financia-

mento colaborativo por empréstimo ou de capi-

tal, as respetivas entidades gestoras terão de 

adotar políticas específicas de prevenção de 

conflitos de interesses87, devendo ainda assegu-

rar que “os respetivos titulares, membros do 

órgão de administração ou gestão, dirigentes e 

trabalhadores não participam das ofertas dis-

ponibilizadas nas plataformas geridas por estas 

entidades”88. 

 

Uma das questões que se poderá eventualmente 

colocar neste contexto é a de saber se as  

plataformas, em particular as plataformas de 

financiamento colaborativo por empréstimo ou 

de capital, se poderão fazer pagar pelos seus 

serviços (conforme vem sendo prática comum 

84- Cfr. artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da L-FC. 

 

85- Cfr. artigo 10.º, n.º 1, do Regulamento da CMVM. 

 

86- Cfr. artigo 13.º, n.º 1, alínea f), e artigo 16.º, n.º 2, alíneas q)-r), do Regulamento da CMVM. 

 

87- Cfr. artigo 21.º da L-FC e artigo 11.º, n.º 1, do Regulamento da CMVM. 

 

88- Cfr. artigo 11.º, n.º 2, do Regulamento da CMVM. 
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no mercado) através da através da cobrança de 

um percentual sobre o montante de fundos efeti-

vamente angariados, por oposição à simples 

cobrança de comissões fixas sobre os beneficiá-

rios, independentemente do maior ou menor 

sucesso da campanha de angariação. Na verda-

de, poderá questionar-se se um tal modelo de 

remuneração da plataforma não conduz a um 

desalinhamento ilegítimo de interesses entre a 

plataforma e os financiadores ou investidores, 

pois a plataforma passa a ser parte interessada 

na efetiva angariação dos fundos. Não cremos, 

todavia, que deva racionar-se desse modo. A 

verdade é que constitui um traço socialmente 

típico das relações jurídicas de mediação que o 

mediador, mesmo que equidistante em relação a 

ambas as partes (como será aqui o caso), se faça 

geralmente pagar pelos serviços apenas no ce-

nário de o negócio se concretizar efetivamen-

te89. Por outro lado, não cremos que um modelo 

de remuneração deste tipo conduza necessaria-

mente, no âmbito do financiamento colaborati-

vo, a um insanável conflito de interesses entre a 

plataforma e os financiadores ou investidores: 

se é certo que a plataforma terá objetivamente 

interesse financeiro em que os fundos sejam 

desembolsados pelo público, a verdade é que a 

plataforma terá também interesse em que esse 

financiamento não ocorra de qualquer forma, 

isto é, independentemente da maior ou menor 

qualidade dos projetos financiados, pois a reali-

zação de maus financiamentos ou investimentos 

poderá, a prazo, a causar grave detrimento repu-

tacional à própria plataforma, levando ao desa-

parecimento da sua clientela. 

 

Uma outra questão que se poderá colocar é a de 

saber se as plataformas poderão, elas próprias, 

participar nos financiamentos ou investimentos 

divulgados no portal. No domínio do financia-

mento colaborativo através de donativo ou com 

recompensa, nada no regime legal parece impe-

dir essa participação. A conclusão é, todavia, 

distinta no domínio do financiamento colabora-

tivo por empréstimo ou de capital, em que a 

referida participação é vedada pela acima trans-

crita norma do artigo 11.º, n.º 2, do Regulamen-

to da CMVM, segundo a qual “os respetivos 

titulares, membros do órgão de administração 

ou gestão, dirigentes e trabalhadores não  

participam das ofertas disponibilizadas nas 

plataformas geridas por estas entida-

des” (sublinhado nosso). Parece-nos, uma vez 

mais, que a solução normativa vai longe demais 

neste último domínio. A participação pelas pla-

taformas nos financiamentos ou investimentos 

divulgados no portal, desde que devidamente 

publicitada e sujeita a determinados limites, 

poderá consistir numa forma útil de guiar e ori-

entar as escolhas do público a favor dos proje-

tos com maior qualidade. Na verdade, se a pla-

taforma participa ela própria em determinado 

financiamento ou investimento, será porque 

considera que esse financiamento ou investi-

mento possui qualidade e merece confiança. 

Afigurar-se-ia assim, a nosso ver, preferível 

uma solução como a da lei espanhola, que ex-

pressamente permite que as plataformas partici-

pem nos projetos divulgados nos respetivos 

portais, contanto tal participação não exceda 

10% do objetivo de financiamento ou conduza 

ao controlo da empresa financiada e contanto, 

por outro lado, os investidores sejam informa-

dos de forma clara e acessível dessa participa-

ção90. No caso particular das plataformas de 

intermediação de empréstimos (peer-to-peer 

lending), as plataformas teriam, ademais, de  

ser previamente autorizadas pelo Banco de  

Portugal para poderem participar na concessão 

de empréstimos de forma reiterada e a título 

profissional. 

89- Sobre a retribuição no contrato de mediação em geral, cfr. Carlos Lacerda Barata, Contrato de Mediação, in “Estudos do Instituto de 

Direito do Consumo”, vol. 1, 2002, pp. 201 ss.; cfr. também Maria de Fátima Ribeiro, O contrato de mediação e o direito do mediador à 

remuneração, in “Revista de Direito Comercial”, 2017, pp. 215 ss.  

 

90- Cfr. art. 63, n.º 1, da Ley 5/2015, de 27 de abril. 
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4.5- Deveres de informação  

sobre os financiamentos ou investimentos 

 

26. Coerentemente com o perfil de mediação 

passiva levada a cabo pelas plataformas no ter-

mos legais, é sobre os beneficiários do financia-

mento colaborativo – e não sobre as platafor-

mas propriamente ditas – que recaem, em pri-

meira linha, os diversos deveres de informação 

acerca dos financiamentos ou investimentos a 

angariar junto do público. Às plataformas com-

petirá apenas, e no essencial, assegurar a circu-

lação da informação entre os dois polos da ca-

deia de financiamento ou investimento, solici-

tando-a junto dos beneficiários e divulgando-a 

junto dos membros do público através dos por-

tais eletrónicos. 

 

27. Nos termos dos artigos 14.º e 19.º da L-FC, 

independentemente da concreta modalidade de 

financiamento colaborativo, os beneficiários 

devem comunicar às plataformas, para que es-

tas, por seu turno, informem os financiadores 

ou investidores, em relação a cada oferta, a des-

crição da atividade ou produto a financiar e os 

fins do financiamento ou investimento a angari-

ar, o montante e prazo para a angariação e o 

preço dos valores de cada unidade a subscrever 

ou a forma de determinação desse preço. Tal 

informação deverá ser completa, verdadeira, 

atual, clara, objetiva e lícita, permitindo aos 

seus destinatários formar juízos fundados sobre 

a oferta e sobre o beneficiário do financiamen-

to ou investimento. 

 

No caso do financiamento colaborativo por em-

préstimo e de capital, a informação a prestar 

deverá conter ainda outros elementos e adver-

tências quanto ao risco do financiamento ou 

investimento91, sendo toda essa informação 

apresentada através de um documento autóno-

mo designado por IFIFC (documento que con-

tém as “informações fundamentais destinadas 

aos investidores de financiamento colaborati-

vo”), o qual faz lembrar o prospeto relativo às 

ofertas públicas de valores mobiliários. A infor-

mação a incluir no IFIFC acha-se elencada no 

artigo 16.º, n.º 2, do Regulamento da CMVM, 

devendo, nos termos do n.º 5 do mesmo precei-

to, ser apresentada em língua portuguesa de 

modo sucinto e mediante o uso de linguagem 

não técnica, que não induza em erro e seja apre-

ensível pelo financiador ou investidor médio. 

 

Correlativamente ao cumprimento dos deveres 

de informação pelos beneficiários, os subscrito-

res da oferta devem declarar, no ato de subscri-

ção, que compreendem as condições do negó-

cio, nomeadamente os riscos associados e as 

relações que estabelecem quer com as platafor-

mas, quer com os beneficiários do financiamen-

to colaborativo92. No caso do financiamento 

colaborativo de capital ou por empréstimo, o 

IFIFC é entregue gratuitamente ao subscritor 

previamente à aceitação da oferta93. No próprio 

documento, o subscritor deverá fazer menção 

de que cumpre os limites máximos de financia-

mento ou investimento e de que tomou conheci-

mento do teor do IFIFC, nomeadamente das 

advertências sobre os riscos, em momento pré-

vio à subscrição da oferta94. 

 

28. Importa salientar que, neste contexto, as 

plataformas não se encontram vinculadas a 

qualquer dever legal ou regulamentar específico 

de due diligence ou de controlo e certificação 

da veracidade da informação prestada pelos 

beneficiários do financiamento colaborativo.  

91- De entre os riscos de que cumprirá advertir, salientam-se (cfr. artigo 16.º, n.º 2, do Regulamento da CMVM): o risco de não ocorrência 

da rentabilidade esperada; o risco de iliquidez ou de falta de mercado secundário; o risco relativo ao facto de a informação não ser objeto 

de aprovação pela CMVM ou por qualquer outro supervisor financeiro; o risco relativo à inexistência de cobertura no âmbito do Sistema de 

Indemnização a Investidores, salvo em caso de intermediação financeira e verificados os competentes pressupostos; o risco relativo à  

inexistência de cobertura no âmbito do Fundo de Garantia de Depósitos. 

 

92- Cfr. artigo 8.º da L-FC. 

 

93- Cfr. artigo 17.º, n.º 1, do Regulamento da CMVM. 

 

94- Cfr. artigo 17.º, n.º 2, alínea c), do Regulamento da CMVM. 
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Sobre as plataformas não recairá, portanto, e 

por princípio, qualquer responsabilidade equi-

parável à responsabilidade pelo prospeto a que 

os intermediários financeiros poderão ficar su-

jeitos no contexto da assistência a ofertas públi-

cas de valores mobiliários, nos termos do artigo 

149.º, n.º 1, al. g), do CVM. 

 

Em qualquer caso, nem sempre será de excluir a 

existência de responsabilidade das plataformas 

pela inveracidade das informações prestadas. 

Senão, vejamos. 

 

Sabendo-se, desde logo, que as plataformas de 

financiamento colaborativo por empréstimo e 

de capital se encontram obrigadas a dotar-se de 

políticas escritas de prevenção de fraude e bran-

queamento de capitais e de financiamento ao 

terrorismo, não é de excluir que as plataformas 

se tornem responsáveis perante os financiadores 

ou investidores em caso de incumprimento dos 

deveres de controlo postulados por aquelas po-

líticas. 

 

Ademais, poderão ainda existir situações em 

que a própria boa fé contratual – considerada no 

plano da relação contratual de mediação exis-

tente entre as plataformas e os membros do pú-

blico – exija que as plataformas tomem medidas 

no sentido de corrigir falsidades na informação 

prestada pelos beneficiários. Assim, se porven-

tura chegar ao conhecimento das plataformas 

que a informação por estes últimos prestada é 

falsa, ou as plataformas tiverem acesso a ele-

mentos dos quais devam, à luz de um padrão 

médio de diligência, concluir por aquela falsi-

dade, é de admitir que as plataformas fiquem 

obrigadas, à luz da boa fé, a impedir a divulga-

ção dessa informação (ou a exigir aos beneficiá-

rios a sua superveniente correção, caso entre-

tanto a informação já tenha sido divulgada), sob 

pena de poderem incorrer em responsabilidade 

perante os financiadores ou investidores pelos 

prejuízos causados (a menos que os próprios 

financiadores ou investidores pudessem, ou, 

atuando com diligência média, devessem, con-

cluir também pela existência daquela falsidade). 

De notar que o padrão de diligência aplicável às 

plataformas neste contexto será mais exigente 

no caso de as respetivas entidades gestores 

atuarem como intermediários financeiros 

(encontrando-se como tal registadas junto da 

CMVM), tendo em vista a execução de ordens 

de subscrição ou compra de instrumentos finan-

ceiros por conta dos clientes investidores. Efeti-

vamente, nesse caso, e malgrado o perfil essen-

cialmente passivo de intermediação por elas 

exercida, as plataformas deverão “observar os 

ditames da boa fé, de acordo com elevados pa-

drões de diligência, lealdade e transparên-

cia” (cfr. artigo 304.º, n.º 2, do CVM). 

 

Questão mais difícil e complexa será a de saber 

se e em que medida as plataformas poderão tor-

nar-se responsáveis perante o público por clas-

sificações de risco atribuídas a financiamentos, 

maxime a empréstimos, divulgados nos respeti-

vos portais. É questão que não iremos aqui tra-

tar especificamente. 

 

Não obstante o acima exposto sobre o caráter 

limitado da responsabilidade das plataformas, 

sempre se deverá alertar que, em termos práti-

cos, e pelo menos no caso do financiamento 

colaborativo com expectativa de retorno finan-

ceiro, a credibilidade e solidez deste modelo de 

financiamento dependerá, em última análise, da 

realização pelas plataformas (mesmo que a isso 

não estejam legalmente obrigadas) de um ade-

quado escrutínio dos beneficiários e respetivas 

ofertas. A falência desse escrutínio levará, pre-

visivelmente, a que as plataformas acabem por 

atrair financiamentos de menor qualidade, os 

quais, fruto de um fenómeno de seleção  

adversa, poderão acabar por monopolizar todo 

este mercado de financiamento, condenando-o, 

a prazo, ao desinteresse generalizado do  

público95. 

95- Chamando a atenção para a necessidade de gatekeepers no domínio particular do equity crowdfunding, sob pena de este mercado se 

tornar num market for lemons, cfr. Darian M. Ibrahim, op. cit., pp. 598 ss.    
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4.6- Outras regras e limites aplicáveis  

aos financiamentos ou investimentos 

 

29. Às relações jurídicas de financiamento ou 

investimento (doações, empréstimos, compra de 

ações, etc.) aplica-se, antes de mais, uma regra 

básica segundo a qual tais relações obedecem 

aos mesmos regimes (substantivos e formais) 

que já se lhes aplicariam de outro modo, isto é, 

no cenário de tais relações não serem intermedi-

adas através de plataformas de financiamento 

colaborativo. Dispõe-se a este propósito no arti-

go 10.º, n.º 1, da L-FC que se aplicam 

“plenamente às relações jurídicas subjacentes 

ao financiamento colaborativo, em particular 

na relação estabelecida entre os beneficiários 

do financiamento e os investidores, os regimes 

correspondentes aos tipos contratuais celebra-

dos com recurso às plataformas de financia-

mento colaborativo, nomeadamente a doação, 

compra e venda, prestação de serviços, emissão 

e transação de valores mobiliários e mútuo, 

bem como as disposições sobre proteção da 

propriedade intelectual, quando relevantes”. 

 

Descontada a sua aparente singeleza, esta nor-

ma poderá, todavia, dar azo a situações comple-

xas de duplicação de formalidades ou sobrepo-

sição de regimes. Pense-se no caso – imprová-

vel, é certo – da emissão de papel comercial 

através de uma plataforma de financiamento 

colaborativo, em que a entidade emitente terá 

de cumprir quer os deveres de informação de-

correntes do regime geral do papel comercial 

(com a elaboração de uma nota informativa)96, 

quer os deveres de informação decorrentes do 

regime do financiamento colaborativo por em-

préstimo (acima analisados). Também uma 

oferta pública de ações no valor total de 

5.000.000 euros97, conduzida por via de uma 

plataforma de financiamento colaborativo, sus-

citará um problema equivalente, visto que a 

entidade emitente ficará vinculada quer à exi-

gência de prospeto decorrente dos termos gerais 

das ofertas públicas de valores mobiliários98, 

quer, cumulativamente, aos deveres de informa-

ção decorrentes do regime do financiamento 

colaborativo de capital. 

 

No domínio particular do financiamento cola-

borativo de capital, verifica-se também que as 

ofertas de valores mobiliários conduzidas atra-

vés de plataformas de financiamento colaborati-

vo continuarão, por virtude da acima menciona-

da regra, a qualificar-se como ofertas públicas 

(na medida em que se dirijam, no todo ou em 

parte, a destinatários indeterminados99), o que 

implicará que os respetivos emitentes se qualifi-

quem como sociedades abertas100, “com as am-

plas (e, neste contexto, porventura desencoraja-

doras) implicações daí decorrentes”101. 

 

30. No que se refere à tramitação das ofertas 

conduzidas através das plataformas, prevê-se 

como regra geral no artigo 9.º, n.º 1, da L-FC a 

de que, caso os montantes totais não sejam an-

gariados nos prazos inicialmente previstos, fi-

quem sem efeito os negócios entretanto celebra-

dos, devendo os beneficiários proceder à devo-

lução dos montantes entretanto já transferidos. 

96- Cfr. artigos 12.º e 17.º do Regime Jurídico do Papel Comercial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 69/2004, de 25 de março, sucessivamen-

te alterado. 

 

97- Valor a partir do qual aquelas ofertas públicas estarão sujeitas a exigências de registo prévio e prospeto: cfr. artigo 111.º, n.º 1, alínea i), 

do CVM. 

 

98- Cfr. artigo 114.º, n.º 1, do CVM. 

 

99- Cfr. artigo 109.º, n.º 1, do CVM. Cfr. ainda Paulo Câmara, op. cit., p. 591. 

 

100- Cfr. artigo 13.º, n.º 1, do CVM. 

 

101- Paulo Câmara, op. cit., p. 591. 
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Admite-se contudo, nos termos do artigo 9.º, 

n.os 2 a 4, da L-FC, a possibilidade de alteração 

superveniente dos montantes ou dos prazos da 

oferta nos casos em que essa possibilidade te-

nha sido inicialmente prevista, de forma expres-

sa, nos documentos da oferta e tenha sido como 

tal comunicada aos financiadores ou investido-

res. Para que a referida alteração superveniente 

se verifique, as plataformas deverão notificar 

todos os financiadores ou investidores dessa 

alteração, identificando, consoante o caso, o 

novo prazo de subscrição ou o novo montante 

máximo da oferta e dando prazo aos financiado-

res ou investidores para que, caso pretendam, 

solicitem o cancelamento das subscrições entre-

tanto já realizadas. Será apenas admissível uma 

prorrogação de prazo ou uma alteração do mon-

tante por cada oferta. 

 

31. Com vista a proteger o público do incurso 

em perdas avultadas, a L-FC e o Regulamento 

da CMVM preveem limites às ofertas e aos fi-

nanciamentos ou investimentos. 

 

Começando por analisar os limites aplicáveis 

no âmbito do financiamento colaborativo atra-

vés de donativo ou com recompensa, cada ofer-

ta disponibilizada neste domínio estará sujeita a 

um limite máximo de angariação que “não pode 

exceder 10 (dez) vezes o valor global da ativi-

dade a financiar”102 (antecipa-se que o “valor 

global da atividade a financiar” venha a apre-

sentar uma densificação problemática nos di-

versos casos concretos, constituindo-se num 

dispensável fator de insegurança jurídica). Por 

seu turno, cada oferta apenas poderá ser dispo-

nibilizada numa única plataforma de financia-

mento colaborativo103. 

 

No que se refere ao financiamento colaborativo 

de capital ou por empréstimo, haverá que dis-

tinguir entre limites à oferta e limites ao finan-

ciamento ou investimento. 

 

Relativamente aos limites à oferta, a angariação 

será limitada ao montante global de 1.000.000 

euros, alcançado através de uma única oferta ou 

do somatório de sucessivas ofertas realizadas na 

UE nos últimos doze meses104. O limite passará 

a ser de 5.000.000 euros quando as ofertas se 

dirijam exclusivamente a pessoas coletivas ou a 

pessoas singulares com um rendimento anual 

igual ou superior a 70.000 euros105. Tal como 

no financiamento colaborativo através de dona-

tivo ou com recompensa, também aqui cada 

oferta apenas poderá ser disponibilizada  

numa única plataforma de financiamento  

colaborativo106. 

 

Relativamente aos limites ao financiamento ou 

investimento, cada subscritor não poderá inves-

tir mais do que 3.000 euros por oferta ou mais 

do que 10.000 euros no total dos produtos subs-

critos nos últimos doze meses107. Ficam isentos 

destes limites as pessoas coletivas, as pessoas 

singulares com rendimento anual igual ou supe-

rior a 70.000 euros e, ainda, os investidores 

qualificados, como tal definidos nos termos das 

alíneas a) a k) do n.º 1 do artigo 30.º do 

CVM108. 

102- Cfr artigo 13.º, n.º 1, da L-FC. 

 

103- Cfr. artigo 13.º, n.º 2, da L-FC. 

 

104- Cfr. artigo 19.º, n.º 1, do Regulamento da CMVM. 

 

105- Cfr. artigo 19.º, n.º 2, do Regulamento da CMVM. 

 

106- Cfr. artigo 18.º, n.º 3, da L-FC. 

 

107- Cfr. artigo 12.º, n.º 1, do Regulamento da CMVM. 

 

108- Cfr. artigo 12.º, n.º 2, do Regulamento da CMVM. 
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O enquadramento dos subscritores nas diversas 

categorias ou situações é feito com base em 

declarações escritas dos próprios subscritores 

(apostas no IFIFC)109, de acordo, pois, com um 

método de autocertificação. 

 

32. Como se pode ver, a proteção do público 

que subscreve ou investe nas ofertas é essenci-

almente assegurada em Portugal quer pelo aces-

so a informação sobre os beneficiários e respeti-

vas ofertas, quer pela sujeição das ofertas e dos 

financiamentos ou investimentos a determinado 

limites, essencialmente quantitativos. O direito 

comparado faculta-nos, porém, exemplos úteis 

de outras normas destinadas à proteção do pú-

blico neste contexto, as quais poderiam ter sido 

igualmente acolhidas pelo legislador português. 

 

Assim, p. ex., em Itália, como forma de assegu-

rar que as ofertas realizadas em plataformas de 

equity crowdfunding preenchem um nível acei-

tável de qualidade, prevê-se que pelo menos 5% 

do valor da oferta deverá de ser subscrito por 

investidores profissionais, fundações bancárias, 

incubadoras de start-ups ou investidores que 

apresentem um histórico relevante de investi-

mento neste tipo de projetos110/111. Por outro 

lado, e com vista a aprofundar a liquidez dos 

títulos em caso de alteração superveniente de 

controlo dos emitentes, prevê-se que os estatu-

tos dos emitentes deverão conferir aos investi-

dores não-qualificados, sob determinadas con-

dições e durante um período de pelo menos três 

anos a contar da oferta, um direito de exonera-

ção da sociedade (recesso) ou de coalienação 

das participações sociais (co-vendita) em caso 

de transferência direta ou indireta do controlo 

da sociedade para terceiros, contanto estes últi-

mos não sejam os próprios investidores qualifi-

cados que imperativamente terão subscrito 5% 

da oferta112. 

 

Interessante é também a solução adotada na lei 

espanhola segundo a qual os estatutos dos emi-

tentes deverão permitir aos sócios (subscritores 

de participações através das plataformas) parti-

cipar nas assembleias gerais por meios telemáti-

cos, ou fazer-se representar nessas assembleias 

através de qualquer pessoa, bem como prever 

que quaisquer acordos parassociais que incidam 

sobre o exercício do direito de voto nas assem-

bleias gerais ou sobre a transmissibilidade das 

ações, participações sociais ou outros valores 

representativos do capital social sejam imedia-

tamente comunicados à própria sociedade e aos 

restantes sócios113.            

 

5- Conclusão 
 

33. Qualquer regime jurídico de financiamento 

colaborativo deve, idealmente, atingir um equi-

líbrio ótimo entre dois fins concorrentes: por 

um lado, criar condições regulatórias propícias 

ao florescimento do negócio, dentro de uma 

lógica de racionalidade económica; e, por outro 

lado, assegurar uma adequada proteção do pú-

blico que financia ou investe114. 

 

109- Cfr. artigo 17.º, n.º 2, alíneas a) e b), do Regulamento da CMVM.  

 

110- Cfr. art. 24, n.º 2, do Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line, emitido pela Commissione Nazionale 

per le Società e la Bolsa. Sobre este aspeto do regime italiano, cfr., entre outros, Angela Troisi, Crowdfunding e mercato creditizio: profili 

regolamentari, in “Contratto e impresa”, 2014, 2, pp. 526 ss.     

 

111- Sugerindo, precisamente, como solução ideal a de que os investidores não-qualificados tirem partido da triagem feita por investidores 

qualificados no contexto das ofertas de equity crowdfunding, cfr. Jason W. Parsont, Crowdfunding: the Real and the Illusory Exemption, in 

“Harvard Business Law Review”, 2014, vol. 4, pp. 281 ss.    

 

112- Cfr. art. 24, n.º 1, do Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line. Sobre este aspeto do regime italiano, 

cfr., entre outros, Matteo L. Vitali, Equity crowdfunding: la nuova frontiera della raccolta del capitale di rischio, in “Rivista Delle  

Società”, 2014, 2º-3º, pp. 396 ss.     

 

113- Cfr. art. 80 da Ley 5/2015, de 27 de abril.    

 

114- Cfr. Raquel López Ortega, Las plataformas de financiación participativa (crowdfunding) en la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento 

de la financiación empresarial, in “Revista de Derecho Bancario y Bursátil”, 2016, n.º 144, cap. II.     
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Em face da análise acima realizada, o regime 

português do financiamento colaborativo não 

cumpre, a nosso ver, de forma integralmente 

satisfatória, nem um, nem outro dos dois fins 

referidos.  

Com efeito, e por um lado, o regime é demasia-

do restritivo no enquadramento que estabelece 

para as plataformas e as respetivas atividades, 

remetendo-as rigidamente para um perfil de 

mediação passiva ao invés de procurar graduar 

o perímetro de serviços através da sujeição das 

plataformas a diferentes patamares de controlo 

regulatório. 

 

Por outro lado, o regime não é também inteira-

mente suficiente na proteção que confere ao 

público financiador ou investidor, a qual é base-

ada essencialmente no cumprimento de deveres 

de informação pelos beneficiários e na obser-

vância de limites quantitativos das ofertas e dos 

financiamentos ou investimentos, ignorando 

outras medidas que poderiam ser igualmente 

relevantes como, p. ex., o envolvimento de in-

vestidores qualificados (ou das próprias plata-

formas) na subscrição das ofertas como forma 

de orientar as escolhas do público e assegurar a 

qualidade dos financiamentos ou investimentos 

concedidos. 
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Snapshot da Indústria do Crowdfunding na Europa 

 

Ana Brochado * 

 

1. Introdução 

 

O acesso a financiamento por empresas que 

ofereçam produtos, tecnologias e processos ino-

vadores, startups e empresas não cotadas, no-

meadamente PMEs, é um dos principais objeti-

vos do 2015 Capital Market Union (CMU) Ac-

tion Plan (CE, 2015a). A revisão do CMU Acti-

on Plan de 2017 (CE, 2017a) reforça o papel da 

inovação tecnológica financeira (Fintech) e  

do financiamento coletivo (crowdfunding), em  

particular1, no cumprimento desse objetivo 

(ESMA, 2017a). A Comissão Europeia, através 

de uma Comunicação (CE, 2014), dois relató-

rios (CE, 2016a, 2017b) e uma proposta legisla-

tiva (CE, 2017c) apoiaram o desenvolvimento 

do mercado do financiamento alternativo. 

 

O financiamento coletivo (Gabison, 2015: 9) 

pode ser definido como ‘an open call for 'the 

collecting of resources (funds, money, tangible 

goods, time) from the population at large 

through an Internet platform. In return for their 

contributions, the crowd can receive a number 

of tangibles or intangibles, which depend on the 

type of crowdfunding'. ‘It generally takes place 

on crowdfunding platforms, that is, internet-

based platforms that link fundraisers to fun-

ders’’ (Delivorias, 2017: 2).  

 

O financiamento coletivo tem registado um ele-

vado crescimento nos últimos anos, comple-

mentando as formas de financiamento tradicio-

nais (CCAF, 2017). Pela sua natureza, o 

crowdfunding apresenta características distinti-

vas de outros instrumentos financeiros em ter-

mos de transparência, envolvimento da popula-

ção e de resposta a necessidades de mercado e 

societais (ECN, 2017).  

 

Este tipo de financiamento coletivo é especial-

mente atrativo para as empresas que operam no 

setor social, cultural e criativo, que por vezes 

não encontram fontes de financiamento adequa-

das às suas especificidades (designadamente 

por terem objetivos sociais, estarem associadas 

a uma grande incerteza da procura do mercado 

e a apresentarem uma grande dependência de 

ativos incorpóreos). O crowdfunding permite 

que investidores de pequena (média ou mesmo 

grande dimensão) financiem os seus projetos 

(Agrawal et al., 2014), designadamente na sua 

fase inicial, possuam um maior controle nos 

seus projetos (relativamente a outras formas de 

financiamento), obtenham financiamento adici-

onal e partilhem o risco com diversos investido-

res (OCDE, 2015). Para além de constituir uma 

fonte de financiamento alternativa, o crowdfun-

ding oferece outros benefícios às empresas (CE, 

2015b; Oxera, 2015), como sejam o teste do 

conceito ou ideia do projeto, a incorporação da 

‘wisdom of the crowd’, a atração de outras fon-

tes de financiamento (tal como business capital 

ou business angels), o acesso pelo empreende-

dor a um maior número de consumidores, a co-

criação e inovação baseadas no utilizador e uma 

* - Centre for Socioeconomic and Territorial Studies (DINÂMIA’CET – IUL), Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL) 
 
1- Designações alternativas para o financiamento coletivo são financiamento colaborativo, financiamento alternativo e crowdfunding.  
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ferramenta de comunicação e marketing (se a 

campanha for bem sucedida).  

 

Não obstante os benefícios diretos do 

crowdfunding para as empresas e os investido-

res de projetos com sucesso, estes benefícios 

difundiram-se pela sociedade em geral, nomea-

damente através do envolvimento da população, 

da democratização financeira, do aumento da 

literacia financeira e da cultura de empreende-

dorismo (ECN, 2017).  

 

O presente texto pretende efetuar uma síntese 

sobre o financiamento alternativo na Europa. A 

primeira secção apresenta uma perspetiva de 

evolução do mercado nos últimos anos e das 

diferentes tipologias de financiamento alternati-

vo existentes. Podendo o crowdfunding ser defi-

nido na perspetiva de um two-sided market, são 

analisados os respetivos intervenientes: a plata-

forma (intermediário), os investidores e os fun-

draisers.  

 

2. O Mercado do Financiamento  

alternativo na Europa 
 

Na presente secção é apresentada uma perspeti-

va geral sobre a atividade de crowdfunding, 

com especial destaque para a Europa. São tam-

bém descritos os modelos de crowdfunding 

existentes e o seu peso no setor. Por fim, são 

apresentados os setores de atividade com o mai-

or número de campanhas e de financiamento 

aprovado em cada segmento. 

 

2.1. Evolução global 

 

O rápido crescimento do financiamento alterna-

tivo é um indicador da evolução tecnológica 

observada no setor financeiro (Fintech).  

O crowdfunding representou no ano de 2016 

um volume de 221,66€10^9 na região Ásia  

Pacífico2, 31,81€10^9 Américas3 e 7,67€10^9 

na Europa (CCAF, 2018). O mercado do finan-

ciamento alternativo na região Ásia Pacífico 

cresceu em 2016, 136%, nas Américas 23% e 

na Europa 43% (Gráfico 1).  

 

Em cada região existe um país líder, que contri-

bui de forma significativa para os volumes glo-

bais. No caso da Ásia Pacífico é a China, o 

principal mercado a nível mundial para o finan-

ciamento alternativo, no caso das Américas, os 

EUA, e na Europa, o Reino Unido  (Oxera, 

2015; CCAF, 2018). Na Europa, a taxa de cres-

cimento no Reino Unido (27%) foi inferior à 

taxa de crescimento do volume dos restantes 

países na Europa (102%). 

2- O mercado da Asia Pacífico engloba a atividade de financiamento alternativo na Austrália, Bangladesh, Camboja, China, Hong Kong, 
India, Indonésia, Japão, Cazaquistão, Malásia, Nepal, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Taiwan, Tailândia, Paquistão, Filipinas, Siri Lanka e 
Vietname. 
 
3- A região das Américas inclui os Estados Unidos, Canada, América Latina e Caraíbas (Anguila, Argentina, Belize, Bolívia, Brasil, Chile, 
Colômbia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guam, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nica-
rágua, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, Uruguai, Venezuela e lhas Virgem. 
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O crowdfunding tem registado uma importância 

crescente na Europa também em termos de no-

toriedade e interesse por parte da população em 

geral. O crowdfunding registou um grande cres-

cimento após a crise financeira de 2008, na me-

dida em que as restrições nos empréstimos ban-

cários aumentaram o interesse por fontes alter-

nativas de financiamento (Oxera, 2015); o cená-

rio prolongado de taxas de juro na Europa ge-

rou comportamentos de search for yield; e por 

fim, a inovação tecnológica conhecida como 

web 2.0 permitiu o desenvolvimento de plata-

formas que promovem a participação do utiliza-

dor (Delivoras, 2017). Paralelamente, verifica-

se uma crescente utilização de plataformas co-

laborativas por parte da população da Europa4 

(CE, 2016b). 

O CrowdfundingHub (2016) efetuou um estudo 

de benchmark do crowdfunding nos diversos 

países da Europa, desenvolvendo um índice de 

maturidade do financiamento alternativo5 recor-

rendo a dados secundários (estatísticas disponí-

veis) e dados primários (avaliação de aspetos 

gerais e regulatórios do crowdfunding), para um 

universo de 27 países. Os resultados revelam a 

existência de heterogeneidade. O Reino Unido 

reúne o consenso dos especialistas relativamen-

te ao desenvolvimento do mercado do 

crowdfunding, quer em termos de atividade, 

quer em termos regulamentares. O segundo gru-

po de países com pontuações mais elevadas no 

índice de maturidade do crowdfunding é consti-

tuído por Holanda, França, Estónia, Alemanha, 

Áustria, Espanha, Finlândia, Suíça e Suécia.  
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4- De acordo com os resultados do Flash Eurobarometer (CE, 2016b), mais de metade (52%) da população na Europa conhece algum tipo 
de plataformas colaborativas.  
 
5- O índice de Maturidade do Financiamento Alternativo (‘Alternative Finance Maturity Index’) foi calculado pelo CrowdfundingHub para 
27 países com base em informação disponível sobre a indústria e a avaliação de 30 peritos sobre 15 temas, relativos a aspetos gerais (grau 
de organização, volumes, diversidade de plataformas, nível de atividade, atividade transfronteiriça, presença do setor ancário) e regulamen-
tares (regulação nos modelos donation-based, reward-based, equity-based, P2P lending, proteção do investidor, obrigações de registo, 
acesso a PMEs, benefícios fiscais) do crowdfunding.   

Gráfico1. Evolução do crowdfunding na Europa 

Fonte: CCAF (2018) 
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No caso português o painel de especialistas atri-

buiu pontuações mais elevadas ao enquadra-

mento regulamentar relativamente aos indica-

dores de atividade do crowdfunding. 

 

2.2 Principais tipos de financiamento coletivo 

 

O mercado do financiamento alternativo na Eu-

ropa registou um crescimento expressivo recen-

te. Simultaneamente, existe uma grande varie-

dade de modalidades de financiamento alterna-

tivo disponíveis através das diversas platafor-

mas online existentes.  

 

A Comissão Europeia nos seus relatórios referia

-se a quatro tipos de crowdfunding (CE, 2014): 

donation-based, reward-based, lending-based e 

equity-based. As duas primeiras categorias são 

também designadas (Kirby and Worner, 2014) 

como ‘crowd sponsoring’ (ou patrocínio coleti-

vo) e as duas últimas como ‘crowd investing’ 

ou ‘crowd lending’ (investimento ou emprésti-

mo coletivo, respetivamente). Mais recente-

mente (CE, 2016a), a CE refere-se a seis tipos 

de crowdfunding: investment-based, lending-

based, invoice trading, reward-based, donation

-based e hybrid models. 

Estudos mais recentes (CCAF e ACFS, 2017) 

expandem a lista para 14 tipologias, um indica-

dor do crescente dinamismo neste mercado6. 

Estas categorias podem ser agrupadas em três 

grandes temas, a referir: non-investment-based 

crowdfunding models (reward-based e donation 

based crowdfunding), equity-based models 

(equity-based e real estate crowdfunding) e 

debt-based models (ou loan-based models) 

(peer-to-peer business or consumer lending) 

(ver Oxera, 2016 para uma descrição do peer-to

-peer lending). Os modelos debt-based e equity-

based podem gerar retornos financeiros para 

‘credores’ e ‘investidores’, de um ativo finan-

ceiro. Os restantes modelos non-investment 

based não geram retornos financeiros (Tabela 

1). No entanto (CE, 2016a), é reconhecida a 

importância dos modelos non-investment-based 

(donation e reward) na inovação, atendendo ao 

seu papel nas fases iniciais do processo de ino-

vação e no apoio a atividades de investigação e 

ciência (bem como nos setores criativo e cultur-

al). Do mesmo modo, o modelo de reward-

based pode ser usado para uma campanha de 

pré-venda ou teste de um produto ou de um 

serviço no mercado (Gabison, 2015). 

 

6- As 14 categorias listadas no documento elaborado pelo Cambridge Center for Alternative Finance e o Australian Centre for Financial 
Studies são: P2P (Marketplace) Consumer Lending; Balance Sheet Consumer Lending; P2P (Marketplace) Business Lending; Balance 
Sheet Business Lending; Invoice Trading; Equity-based Crowdfunding; Balance Sheet property Lending; P2P (Market Place) Real Estate 
Lending; Debentures (Debt-based securities), Mini-bonds offering; revenue-sharing/ profit-sharing crowdfunding; Real Estate crowdfund-
ing; Reward-based crowdfunding; Donation-based Crowdfunding.  
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7- Apresenta grandes semelhanças com um empréstimo bancário convencional; a principal diferença reside no facto de o empréstimo ser 
feito por vários investidores.  
 
8- Este tipo de financiamento é semelhante à aquisição de ações ordinárias em bolsa, ou a um capital de risco.  

Tabela 1 - Principais tipos de crowdfunding 

Fonte: CCAF (2017), CCAF e Energy 4 Impact (2017), CCAF e PCEI (2017), CCAF e ACFS (2017), CCAF e KPMG (2016). 
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Trabalhos recentes da CE (CE, 2017d) realçam 

o facto de que os diversos modelos de 

crowdfunding se adequam a diferentes necessi-

dades dos promotores / PME, para além da fase 

de arranque. Assim, enquanto o modelo de 

reward-based é adequado para o financiamento 

de atividades antes do início da respetiva ativi-

dade, os modelos de equity e P2P lending ade-

quam-se a fases posteriores do ciclo de vida do 

negócio. 

2.3 O crowdfunding em volume,  

por tipo de modelo 
 

Considerando as diversas geografias, as modali-

dades de P2P lending (consumer e business) 

possuem o maior peso na generalidade das geo-

grafias. Na Europa e no Reino Unido, estas mo-

dalidades representam 56,7% e 52,4% do volu-

me total de crowdfunding, respetivamente. Nas 

Américas e na China a modalidade de P2P con-

sumer lending representa mais de 50% do volu-

me de crowdfunding. Verifica-se também uma 

diversidade dos modelos existentes. Na Europa, 

o equity-based crowdfunding tem um peso de 

15,6% e o de reward based de 13,6% (Tabela 

2).  

Fonte: CCAF (2018), CCAF e Energy 4 Impact (2017), CCAF e PCEI (2017), CCAF e ACFS (2017), CCAF e KPMG (2016) 
Nota: últimos dados disponíveis 

Tabela 2 - Modelos de crowdfunding em percentagem, por região 
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O volume médio por negócio é superior nas 

modalidades de real estate crowdfunding e 

equity-based crowdfunding (Tabela 3). Nestas 

duas modalidades, uma taxa ‘onboarding rate’- 

percentagem de projetos submetidos qualifica-

dos pela plataforma para o início da campanha - 

reduzida (9% e 15%, respetivamente) poderá 

estar associada uma taxa ‘successful funding 

rate’ – percentagem de projetos qualificados 

pela plataforma para o início da campanha que 

obtêm financiamento -  elevadas (93% e 78%, 

respetivamente).  
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Tabela 3- Modelos de crowdfunding e volume,  

na Europa (exc. Reino Unido), em 2016 

Fonte: CCAF (2018); Nota: últimos dados disponíveis 
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2.4 Tipologia dos projetos apoiados 

 

Os projetos de crowdfunding apoiados na Euro-

pa abrangem uma grande diversidade de setores 

(CCAF e KPMG, 2016; CCAF, 2018). No con-

texto específico de cada modelo, verifica-se a 

predominância de projetos de setores específi-

cos. No caso do reward based, dominam os 

projetos dos setores arte, música e design, cine-

ma e entretenimento. No caso donation-based, 

destacam-se os projetos de caridade e filantro-

pia e empreendedorismo social. Os modelos de 

real estate e P2P property lending concentram 

projetos do setor imobiliário e habitação. No 

segmento equity-based crowdfunding os projec-

tos tecnológicos possuem preponderância 

(Tabela 4).  

Tabela 4 - Principais setores de atividade dos projetos apoiados,  

por tipo de crowdfunding, na Europa, 2016 
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3. Plataformas 

 

Uma plataforma de crowdfunding é (CE, 

2015b: 9): “a web-based finance Marketplace; 

presenting new opportunities (not including 

secondary markets, nor aggregators; bringing 

both halves of the market (funder and recipient) 

together; offering online funding opportunities 

to the public (noting qualification criteria may 

apply)”. 

 

Na presente secção é apresentada a evolução do 

número de plataformas por geografia e modelo 

de crowdfunding oferecido, a descrição dos mo-

delos de financiamento das plataformas, dos 

critérios usados para a seleção dos projetos, dos 

fatores de sucesso ao desenvolvimento da plata-

forma e dos riscos percecionados para o seu 

desenvolvimento e sustentabilidade. 

 

3.1 Número de plataformas 

 

O número de plataformas tem crescido ao longo 

dos anos, existindo atualmente uma grande di-

versidade de opções disponíveis. De um con-

junto de 2.857 plataformas registadas em se-

tembro 2017 no TAB Dashboard9, 43,3% esta-

vam localizadas em países Europeus, 37,0% nas 

Américas, 14,1% na Ásia, e as restantes 5,6% 

na África e Austrália/ Nova Zelândia. Uma das 

tendências na Europa é a consolidação do nú-

mero de plataformas. A Europa concentra um 

grande volume de plataformas ano nível global, 

e o Reino Unido, Alemanha e França possuem 

50% das plataformas nesta região. Algumas 

plataformas dedicam-se a mais do que um mo-

delo de crowdfunding. 

 

As 10 principais plataformas (em termos do 

número de projetos financiados com sucesso) 

são, por ordem decrescente (TAB Dashboard, 

2017): Lending Club (US), KIVA (US), Rate-

Setter (UK), Zopa (UK), Finansowo (Polónia), 

Kickstarter (US), Indiegogo (US), Zidisha 

(US), Bondora (Estónia) e Funding Circle 

(UK). Na Europa destacam-se as seguintes pla-

taformas: RateSetter (UK), Zopa (UK), Finan-

sowo (Polónia), Bondora (Estónia), Funding 

Circle (UK), Lendwithcare (UK), MYC4 

(Dinamarca), Marketinvoice (UK), Ulule 

(França) e BetterPlace (Alemanha). 

 

3.2 Especialização das plataformas 

 

As primeiras plataformas que surgiram no  

mercado acabam por ter algumas vantagens, 

designadamente em termos de notoriedade,  

reputacionais, e de quota de mercado. Existem 

plataformas especializadas em certos tipos de 

crowdfunding e outras com especialização  

temática/ setorial (ver CrowdfundingHub, 

2016). Por exemplo, a Lending Club especiali-

zou-se em P2P lending, a Kickstarter em 

reward based, a BetterPlace em donation-based 

crowdfunding. 

 

Por outro lado, verifica-se alguma especializa-

ção ao nível das plataformas. Considerando o 

número de projetos com sucesso do financia-

mento, as plataformas de maior dimensão em 

cada segmento de crowdfunding foram, em 

2016: (i) Equity-based: My Art Invest, 

Crowdcube, Innovestment; (ii) Reward-based: 

Ulule, KissKissBank, Boomstarter; (iii) Charity

-based: Lendwithcare, BetterPlace, Le Pot 

Commun; e (iv) Debt: RateSetter, Zopa, Finan-

sowo. 

 

O estudo da Comissão Europeia (CE, 2017b) 

revela que no contexto das plataformas orienta-

das para I&D os principais setores são: (i) ener-

gias renováveis e eficiência: Wildcentrale 

(Holanda), Lumo (França), Green Channel 

(França), Green Currency (Noruega) e Better-

vest (Dinamarca); (ii) ciências da vida: FutSci 

(Reino Unido), Capital Cell (Espanha); e (iii) 

saúde: B-a-MedFounder (Chipre), MyPharma-

Company (França), zorgfounders (Holanda), 

Aescuvest (Dinamarca). Uma possível justifica-

ção para o interesse nas áreas da energia,  
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9- Fonte: TAB Dashboard (https://www.insidetab.io/) 

https://www.insidetab.io/
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ambiente e saúde e ciências da vida poderá es-

tar relacionado com as motivações pessoais: a 

população em geral apresentar maior propensão 

para investir em e criar projetos diretamente 

relacionados com a melhoria da qualidade de 

vida. 

 

Não obstante o crescimento do número de pla-

taformas em diversos países europeus, começa 

a observar-se alguma consolidação, especial-

mente no Reino Unido, que concentra o maior 

número de plataformas na Europa.  

 

De acordo com o estudo do CCAF (2017), 

aproximadamente 35 plataformas terão ficado 

inativas em 2016 no Reino Unido, sendo a que-

bra mais expressiva nos segmentos de equity 

based, real estate based e reward based. Diver-

sos fatores estarão na origem deste processo de 

consolidação do número de plataformas, após o 

pico registado em 2014: (i) as plataformas de 

menor dimensão não conseguem gerar um fluxo 

de negócios suficiente para justificar a opera-

ção; (ii) fusões e aquisições; (iii) mudança de 

atividade. 

 

De acordo com um estudo realizado pela  

ESMA (2017a), na Europa, o número de plata-

formas reguladas aumentou aproximadamente 

115%10 no período de dois anos (2014 a 2016). 

Das 100 plataformas reguladas consideradas no 

estudo, 41% operam ao abrigo do ‘Article 3 

exemption’, 41% possuem uma licença MiFID, 

5% Tied Agent, 1% AIFMD e 19% outros. De 

acordo com o mesmo estudo, apesar do cresci-

mento rápido das atividades de crowdfunding, 

as plataformas reguladas encontram-se concen-

tradas em poucos países (Reino Unido, França, 

Alemanha, Itália e Holanda). 

3.3 Modelos de financiamento 

 

3.3.1 Comissões  

 

As plataformas de crowdfunding aplicam um 

conjunto de comissões pelos serviços que pres-

tam aos investidores, tais como comissão de 

registo, de sucesso, de gestão da campanha ou 

de finalização da campanha (Tabela 5). 

 

Existe alguma heterogeneidade ao nível dos 

modelos de financiamento disponíveis. O mo-

delo de comissionamento difere em função do 

modelo de negócio da plataforma. Algumas 

plataformas só cobram taxas se o projeto tiver 

sucesso em termos de financiamento. Segundo 

um estudo realizado pela ESMA (ESMA, 

2017a) as taxas cobradas pelas plataformas au-

mentaram de 2014 para 2016.  

 

No modelo dominante, apenas o detentor do 

projeto remunera a plataforma. Os investidores 

e detentor do projeto remuneram a plataforma 

em aproximadamente 1/3 das plataformas (a 

remuneração pelos investidores apenas se ob-

serva a título excecional). No caso das platafor-

mas que cobram taxas não só aos empreendedo-

res como também aos investidores não se verifi-

cou uma redução da taxa cobrada aos empreen-

dedores. Exemplos de taxas cobradas aos inves-

tidores pelas plataformas são uma percentagem 

do montante investido (2% a 6%) quando a 

campanha é bem sucedida e uma percentagem 

dos lucros (média de 15%). Tal pode ser consi-

derado justificável atendendo ao facto de que as 

plataformas prestam serviços aos dois lados 

(ESMA, 2017). Na perspetiva do investidor, 

este tipo de financiamento poderá ter vantagens, 

na medida em que há um incentivo para a  

10-   Atendendo ao facto das empresas que operam com uma licença MiFID geral não são identificadas, podendo este crescimento estar 
subestimado  
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plataforma promover projetos que tenham  

sucesso ao longo do tempo, existindo um  

alinhamento forte dos objetivos.    
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Tabela 5- Comissionamento das plataformas 

As plataformas que oferecem projetos de real 

estate tendem a cobrar taxas superiores e fre-

quentemente incluem uma taxa fixa na sua re-

muneração (ESMA, 2017a). 

 

Considerando o modelo de financiamento do-

minante, em que são cobradas taxas de sucesso 

bem como outras taxas de natureza administra-

tiva cobradas na fase inicial do projeto, a receita 

das plataformas está essencialmente ligada à 

mesma fase do projeto (inicial) e não ao desem-

penho do investimento ao longo do tempo.  

 

3.3.2 All-or-Nothing vs Keep-it-all 

 

A escolha de um modelo de negócios (business 

model) sustentável é um dos elementos chave 

para o sucesso das plataformas. As diversas 

plataformas existentes praticam modelos ‘all-or

-nothing’, ‘keep-it-all’ ou modelos mistos, que 

conjugam aquetas duas opções (Tabela 6).  

 

O modelo ‘all-or-nothing’ (AoN) à partida é 

mais transparente e mais seguro para os investi-

dores do que o modelo ‘keep-it-all’. Se o pro-

jeto beneficia de financiamento é porque à par-

tida passou um teste de mercado inicial e rece-

beu a aceitação do público. De acordo com 

Cumming et al. (2014: 17), “AoN fundraising 

campaigns involved substantially larger capital 

goals and were much likely to be successful 

achieved their goals”. 
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Tabela 6-  Modelo all-or-nothing vs keep-ip-all 

3.4 Fatores críticos de sucesso  

para o desenvolvimento das plataformas 

 

Os fatores críticos de sucesso das plataformas 

de crowdfunding possuem uma natureza diver-

sa. A notoriedade da plataforma e a rede de in-

vestidores e promotores é importante para a 

sustentabilidade da plataforma. Atendendo a 

que grande parte das receitas/do comissiona-

mento está associada à mesma fase (inicial) do 

projeto, é necessária uma base regular de novos 

projetos para manter o mesmo padrão de cresci-

mento. Por outro lado, as plataformas necessi-

tam satisfazer simultaneamente os promotores 

do projeto e os investidores. Do ponto de vista 

do ecossistema, a notoriedade e a confiança no 

crowdfunding são determinantes para a evolu-

ção deste segmento (Tabela 7). 
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Tabela 7 - Fatores críticos de sucesso das plataformas 

A internacionalização das plataformas é uma 

tendência emergente no mercado de crowdfun-

ding, que resulta da necessidade de aumentar as 

economias de escala e assim expandir a base de 

investidores e o pipeline de projetos que procu-

ra financiamento. As atividades de crowdfun-

ding cross-border são mais prováveis quando a 

plataforma ou os projetos se encontram em es-

tados membros de menor dimensão, ou em que 

os mercados não possuem dimensão para asse-

gurar as atividades de crowdfunding (CE, 

2016a).  

3.5 Riscos percecionados pelas plataformas 

 

Do estudo realizado sobre o Financiamento Al-

ternativo na Europa em 2016 (CCAF e KPMG, 

2016) as plataformas inquiridas identificam 

como o principal risco da indústria do financia-

mento alternativo (46% avaliações de risco ele-

vado ou muito elevado) ‘o desaparecimento de 

uma ou mais plataformas’ devido a problemas 

de má gestão’11. Efetivamente este tipo de 

eventos pode gerar danos em termos de reputa-

ção e confiança dos agentes. O segundo e  

11- No ano de 2015 assistiu-se à primeira falência de uma plataforma de grande dimensão, designadamente a Trustbuddy.se (P2P lending), 
supervisionada pela Swedish Financial Conduct Authority.  
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Gráfico 2 - Riscos percecionados do crescimento  

do setor de financiamento alternativo, Europa 

terceiro fatores de risco são, respetivamente, o 

aumento das taxas de falência e de não cumpri-

mento (42%) e a existência de fraude numa 

campanha de grande dimensão (40%). É expec-

tável que as plataformas implementem modelos 

de análise de risco para minimizar este risco 

(Gráfico 2). 

4. Fundraisers 
 

As entidades que procuram a obtenção de fun-

dos através do crowdfunding podem ser PMEs, 

empresas em fase de arranque, microempresá-

rios, empresários sociais, trabalhadores por con-

ta própria, entidades do setor cultural e criativo, 

entidades públicas, projetos inovadores ou de 

caracter ambiental, entidades de interesse públi-

co, investigadores, consumidores ou desempre-

gados (CE, 2014). Um estudo realizado (CCAF, 

2017) relevou que 72% do mercado do financi-

amento alternativo (volume) no Reino Unido 

em 2016 foi ocupado por startups e PMEs 

(considerando os vários modelos de debt (88%), 

equity (11%) e non investment (0.4%). 

 

Na presente secção analisam-se as motivações 

para o desenvolvimento de uma campanha de 

crowdfunding para o desenvolvimento de uma 

ideia, projeto ou empresa, as principais etapas 

para o desenvolvimento de uma campanha e os 

fatores críticos de sucesso no financiamento da 

campanha de crowdfunding.  

 

4.1 Motivações para o lançamento  

de uma campanha 
 

As motivações para o lançamento de campa-

nhas possuem natureza diversa, estando associ-

adas a diversos benefícios do financiamento 

alternativo. Refira-se, por um lado, a facilidade 

e rapidez de acesso a financiamento. Por outro 

lado, destaca-se o seu papel como estudo de 

mercado e de teste de produto. O crowdfunding 

é suscetível de permitir criar uma rede de con-

tactos e desenvolvimento de parcerias, através 

da notoriedade do projeto e dos seus promoto-

res (Tabela 8).  
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Tabela 8 - Motivações dos promotores 

4.2 A implementação de uma campanha 

 de crowdfunding 

 

Uma campanha de crowdfunding pode ser des-

crita através de quatro grandes etapas (CE, 

2015c): desenvolvimento da campanha de 

crowdfunding, implementação e gestão da cam-

panha, fundraising a partir dos investidores e 

oferta dos objetivos por parte dos promotores.  

 

Um projeto de crowdfunding inicia-se com o 

planeamento da estratégia para a campanha 

(Gabison, 2015), que se divide em duas compo-

nentes: (i) a parte ‘estática’ inicial’; (ii) a parte 

dinâmica, durante a campanha. A primeira parte 

caracteriza-se por um conjunto de decisões ini-

ciais suscetíveis de influenciar o sucesso da 

campanha, designadamente: o apoio financeiro 

a uma fase do projeto envolvendo uma compo-

nente do produto ou serviço, a um único produ-

to ou serviço a oferecer por uma startup exis-

tente no mercado ou à empresa como um todo; 

a seleção da plataforma atendendo ao modelo 

de crowdfunding selecionado para a campanha, 

a notoriedade da plataforma e a rede da plata-

forma (Agrawal et al., 2014); seleção do mon-

tante de financiamento e a duração da campa-

nha; seleção do esquema de recompensas; de-

senvolvimento do material de comunicação da 

campanha.  

 

Durante a campanha os promotores podem alte-

rar os materiais de comunicação em função das 

respostas da ‘crowd’. Adicionalmente, devem 

procurar motivar o seu público, estar ativos na 

comunicação social, procurando dar visibilida-

de à campanha, bem como responder a questões 

colocadas. 

 

Existem diversos fatores que justificam o suces-

so de uma campanha de crowdfuding na obten-

ção dos fundos pretendidos (e.g., Brochado, 

2017), designadamente associados à comunica-

ção da campanha, ao projeto e às competências 

e rede social do promotor. Algumas das variá-

veis relevantes são o montante financeiro da 

campanha, comunicação na campanha 

(descrição do projeto, instrumentos de comuni-

cação usados), financiamento inicial obtido, 

duração da campanha, competências dos pro-

motores, experiência anterior, o modelo de fi-

nanciamento (‘keep-it-all’ e ‘all-or-nothing’), 

bem como o número de investidores e o contri-

buto financeiro de cada um (Tabela 9). 
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Tabela 9- Determinantes do sucesso de uma campanha de crowdfunding 

No período pós-campanha continua a ser im-

portante o relacionamento com os investidores, 

através de agradecimento e do cumprimento do 

prometido (nomeadamente em modelos de 

 donation based crowdfunding) (CE, 2017d). 

 

5. Investidores 
 

Os projetos de crowdfunding normalmente re-

cebem o apoio de um grande número de 

backers/investidores, com um investimento mé-

dio reduzido. O crescimento do número de pla-

taformas e de projetos apoiados não pode ser 

dissociado do aumento do número de investido-

res e do seu interesse crescente em incluir este 

tipo de projetos na sua carteira de investimen-

tos.  

Na presente secção é descrito o perfil dos inves-

tidores de crowdfunding, as suas motivações, os 

critérios de escolha dos projetos e os riscos per-

cecionados. 

 

5.1 Perfil dos investidores 

 

O número de investidores por modelo de 

crowdfunding apresenta heterogeneidade em 

função do tipo de crowdfunding. De acordo 

com o estudo realizado para a Europa pelo 

CCAF e KPMG (2016), o número de investido-

res médio é mais elevado nos modelos equity-

based, P2P lending e  real estate, relativamente 

aos modelos donation-based e reward-based 

(Gráfico 3). 
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Gráfico 3 - Número médio de investidores por campanha,  

por tipo de crowdfunding, na Europa (2015) 

Os modelos de donation-based crowdfunding e 

de reward-based registam a maior proporção de 

investidores do sexo feminino na Europa, de 

52% e 48%, respetivamente, que compara com 

16% no modelo de equity-based crowdfunding. 

Num estudo mais recente para o Reino Unido 

(CCAF, 2017) concluiu–se que a percentagem 

de investidores com idade inferior a 35 anos era 

de 38% no modelo de equity based e 12% nos 

modelos de P2P business lending e P2P consu-

mer lending. O peso dos investidores com idade 

superior a 55 anos é superior nos modelos de 

P2P business lending (57%) e P2P consumer 

lending (55%), relativamente ao equity-based 

(25%). 

 

Não obstante este perfil geral de financiamento 

dos projetos através da ‘crowd’, uma das ten-

dências recentemente identificadas é a sua insti-

tucionalização em termos de investidores (CE, 

2016a). De facto, os investidores institucionais 

(fundos de pensões, fundos de investimento, 

sociedades de gestão de ativos e bancos12)  

começaram a estar presentes nos segmentos de 

loan-based e equity-based na Europa, sendo o 

envolvimento institucional particularmente for-

te em consumer loans crowdfunding. Esta ten-

dência é suportada pelos resultados do estudo 

desenvolvido pelo CCAF, Nesta e KPMG 

(2016) que concluiu que, em 2015, 45% das 

plataformas no Reino Unido reportaram envol-

vimento institucional, o que compara com 11% 

em 2013. No ano de 2016 (CCAF, 2017) no 

Reino Unido o peso do financiamento do seg-

mento institucional era de 32% no segmento de 

12- Em 2015 o European Investment Bank aprovou um projeto piloto de oferta de financiamento para PMEs no Reino Unido através de 
uma peer-to-peer lending platform. 
(http://www.eib.org/projects/pipelines/pipeline/20140307)  



54 : Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários 

 

P2P consumer lending, 28% no P2P business 

lending, e 25% no segmento de real estate len-

ding, sendo semelhante ao observado no ano 

anterior. No segmento de equity crowdfunding 

o peso do segmento institucional aumentou de 

8% para 25%. 

 

No caso da Europa (CCAF, 2018), o envolvi-

mento institucional aumentou em todas as mo-

dalidades de crowdfunding. No caso do P2P 

consumer lending, aumentou de 26% (2015) 

para 45% (2016). No que diz respeito ao equity 

crowdfunding, passou de 8% para 13%. 

 

A presença de investidores institucionais, como 

instituições financeiras regulamentadas, poderá 

contribuir para uma maior credibilidade da pla-

taforma e dos seus projetos e aumentar a confi-

ança dos investidores (CE, 2014). 

 

A participação dos bancos no mercado de finan-

ciamento alternativo na Europa é bastante hete-

rogénea (CrowdfundingHub, 2016). Observa-se 

o financiamento de estudos académicos sobre o 

tema, revelando interesse em acompanhar os 

respetivos desenvolvimentos, co-investindo em 

projetos, participação no capital das platafor-

mas e, num nível de envolvimento mais eleva-

do, no lançamento das plataformas próprias 

(normalmente de reward-based e donnation-

based). Em algumas jurisdições verifica-se a 

parceria entre plataformas e bancos. Os bancos 

reencaminham para as plataformas de 

crowdfunding projetos de clientes que não pre-

tendem financiar com os produtos existentes. A 

parceria com as plataformas é vantajosa na  

medida em que permite aos bancos beneficiar 

do crescimento destas plataformas e ao mesmo 

tempo manter a lealdade de alguns clientes. 

 

5.2 Motivações 
 

As motivações para o investimento em projetos 

de crowdfunding são complexas, heterogéneas e 

diferenciadas em função do modelo de 

crowdfunding (Mollick, 2014). Este tipo de mo-

tivações está na origem de taxonomias alternati-

vas para o crowdfunding em projetos hedónicos 

(inovadores e criativos), altruístas (projetos de 

caridade) e projetos orientados para o lucro 

(Haas et al., 2014). 

 

Os investidores em equity-based possuem ori-

entações financeiras, sendo motivados pelo in-

teresse na empresa e nos seus projetos, a diver-

sificação da carteira através da nova forma de 

investimento, os retornos esperados elevados e 

a desilusão nas formas tradicionais Oxera 

(2015). Nos investidores em reward-based e 

donation-based predominam as motivações 

pessoais/emocionais. Os investidores em proje-

tos reward-based procuram fazer parte de uma 

comunidade e ajudar os outros nos seus proje-

tos (Cholakova and Clarysse, 2015) e os inves-

tidores em donation-based crowdfunding pro-

curam apoiar causas para as quais possuem in-

teresse e envolvimento pessoal (Mollick, 2014).  

As motivações para o investimento em 

crowdfunding podem ser agrupadas em extrín-

secas (retornos financeiros) e intrínsecas 

(prazer, envolvimento, contributo para a melho-

ria do produto/processo, contribuir para a co-

munidade) (Tabela 10). 
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5.3 Riscos para os investidores  

do financiamento alternativo 

 

O financiamento alternativo apresenta igual-

mente alguns riscos de natureza diversa para os 

investidores. Os riscos associados aos modelos 

de investment-based crowdfuding são os mes-

mos que se relacionam com o investimento em 

ativos de risco como ações e obrigações (CE, 

2016b) e/ou associados à intermediação finan-

ceira. Um dos desafios do crowdfunding é a 

assimetria de informação (Tabela 11). 

Tabela 10 - Motivações dos investidores 
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Tabela 11 - Riscos para os investidores do financiamento alternativo 

6. Síntese Conclusiva 

 

O presente documento apresenta uma síntese 

dos principais desenvolvimentos do crowdfun-

ding na Europa. Em primeiro lugar é descrita a 

evolução do mercado global e para cada uma 

das principais tipologias de crowdfunding exis-

tentes. De seguida, a atividade de crowdfunding 

é analisada na perspetiva da plataforma 

(intermediário), dos fundraisers e dos investi-

dores.  

O mercado do crowdfunding registou um cres-

cimento (em termos de volume e número de 

plataformas) acentuado nos últimos anos. Ob-

serva-se a oferta de um conjunto diverso de mo-

delos de crowdfunding pelas plataformas, que 

podem ser organizados em três categorias: (i) 

crowd lending (e.g. P2P consumer e business 

lending); (ii) crowd investing (e.g. equity 

crowdfunding e real estate crowdfunding); e 

(iii) crowd sponsoring (e.g., reward based e 

donation based crowdfunding).  
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A Europa concentra um grande número de pla-

taformas ao nível global, começando a observar

-se fenómenos de consolidação no Reino Unido 

(o país da Europa que concentra a maior ativi-

dade de crowdfunding). Existe especialização 

por tipo de crowdfunding e setorial.  

 

O sucesso do financiamento de um projeto de 

crowdfunding é influenciado por variáveis liga-

das ao projeto, ao promotor e à sua rede social, 

à duração da campanha, às ferramentas de co-

municação usadas, bem como à reputação e 

atividade da plataforma. Existem modelos de 

crowdfunding adequados às diversas necessida-

des do promotor, antes e após o início da ativi-

dade produtiva. 

 

O perfil demográfico dos investidores varia em 

função do modelo de crowdfunding. As motiva-

ções para o investimento em projetos de 

crowdfunding podem ser financeiras/ extrínse-

cas (modelos investment based) e emocionais/ 

intrínsecas (modelos non-investment based). 

Observa-se na Europa a tendência de institucio-

nalização dos investidores nalguns segmentos 

do mercado.  

 

Os riscos para os investidores podem estar liga-

dos ao projeto (projetos mais publicitados cap-

tam mais atenção), ao fundraiser (falta de expe-

riência e conhecimentos de gestão), ao investi-

dor (assimetria de informação) e ao ecossistema 

(possível desalinhamento de interesses entre a 

plataforma, fundraisers e investidores, cyber 

attacks, riscos de falência e reputacionais e au-

sência de regulação para conflitos potenciais 

em atividades transfronteiriças). 
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O Swap de Taxas de Juro:  

Uma Análise Retrospetiva e Atualista* 

 

Sandra Arsénio** 

 

1. Introdução  

 

O presente texto tem por finalidade a breve aná-

lise de um tipo específico do contrato de swap: 

interessa-nos apenas a forma simples do contra-

to de swap, o swap de taxas de juro, também 

conhecido por plain vanilla swap. 

 

Importa ter em consideração que vivemos numa 

época de permanentes alterações económicas 

que determinam a adoção de mecanismos de 

adaptação contínua. Na verdade, assistimos a 

um progresso técnico e económico muito maior 

nas últimas décadas do que em qualquer  

período anterior da História, sendo este período 

denominado por muitos como revolução  

financeira 1.  

 

Os instrumentos financeiros, com especial acer-

vo para os derivados – nos quais se enquadram 

os contratos de swap –  são vetores da econo-

mia e, com momentos mais ou menos felizes, 

como o que nos traz aqui este tema, estes ins-

trumentos são, indubitavelmente, impulsionado-

res de negócio e gestores de risco indispensá-

veis ao mercado.  

Aliás, nas últimas décadas foi possível assistir a 

uma crescente generalização do recurso aos 

instrumentos financeiros derivados em setores, 

que se diria, estarem tradicionalmente alheios a 

estes2. Assistimos, ainda, à celebração destes 

contratos com contrapartes pouco familiariza-

das com a lógica complexa de negociação asso-

ciada, desconhecendo os efeitos negativos que 

possam advir na gestão daquele risco.  

 

Nesta análise tomamos fundamentalmente por 

observação que a crise económica e financeira 

de 2007-2014, na perceção de que esta modifi-

cou a realidade vivida pelos mercados financei-

ros e, consequentemente, produziu efeitos nos 

contratos financeiros, nomeadamente nos con-

tratos de swap de taxas de juro.  

 

Desse modo, em virtude da crise económica e 

financeira suscitar uma especial apetência e 

discussão, como se verificou nos últimos anos, 

da aplicação do instituto da alteração das cir-

cunstâncias a este tipo contratual, propomo-nos 

à análise do mencionado instituto, bem como a 

* O presente artigo corresponde, no essencial, à dissertação de mestrado em Direito Empresarial apresentada em outubro de 2017 na  

Faculdade de Direito, Escola de Lisboa, da Universidade Católica Portuguesa, ressalvando-se que o capítulo 6. beneficiou de reflexões 

adicionais e posteriores. O referido trabalho foi orientado pela Senhora Professora Doutora Fátima Gomes, atual Juiz Conselheira do  

Supremo Tribunal de Justiça.  

 

** Mestre em Direito pela Universidade Católica Portuguesa. Advogada na CTSU – Sociedade de Advogados SP, RL, S.A.  

sarsenio@ctsu.pt.  
 

1– Refere Maria Clara Calheiros que «A criatividade e rapidez com que o sistema financeiro, nomeadamente a banca, encontrou solu-

ções para ultrapassar o clima de incerteza gerado pela volatilidade das taxas de juro e de câmbio, à época, justificou plenamente a gene-

ralização da expressão “revolução financeira” que os economistas utilizam para designar um processo de inovação do sistema financeiro  

nunca antes registado», cfr. Maria Clara Calheiros, O contrato de swap, Coimbra, Coimbra Editora, 2000, p. 7.  

 

2– Tal como refere Paulo Mota Pinto, «Desde os anos 80 do século passado, os contratos de swap impuseram-se de forma imparável no 

mercado», cfr. Paulo Mota Pinto, “Contrato de swap de taxas de juro, jogo e aposta e alteração das circunstâncias que fundaram a  

decisão de contratar”, Revista de Legislação e de Jurisprudência, Ano 143.º, n.º 3987, Coimbra, Coimbra Editora, 2014, p. 391. 

mailto:sarsenio@ctsu.pt
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outras formas de resolução deste contrato, equa-

cionado a sua aplicação ao contrato de swap de 

taxas de juro, compreendendo-se, designada-

mente, se a crise económica e financeira é causa 

bastante para a resolução do contrato.  

 

2. O instituto da alteração  

das circunstâncias no direito  

português 

 

2.1. Enquadramento  

 

O instituto da alteração das circunstâncias, ci-

tando Vaz Serra, «satisfaz uma exigência de 

justiça e, contida dentro de certos limites, não 

tem inconvenientes que superem as suas vanta-

gens»3. Nesse âmbito, carateriza António  

Menezes Cordeiro, que «diz-se alteração das 

circunstâncias a situação na qual um contrato 

regulamente celebrado venha a ser colocado 

numa situação superveniente de grave desequi-

líbrio, por se ter modificado o circunstancialis-

mo existente à data da sua conclusão»4.  

 

Importa conhecer as raízes do atual artigo 

437.º do CC. Assim, importa atender ao ante-

projeto do CC de Vaz Serra onde se previa o 

seguinte:  

 

1. Se se alterarem as circunstâncias em que 

as partes fundaram a sua decisão de con-

tratar, e daí resulta o desaparecimento 

da base do contrato, em tais condições 

que seria gravemente contrário à boa fé, 

vista, no seu conjunto, a situação do caso 

e tidos em conta os usos de negócios, 

exigir o cumprimento dele, pode a parte, 

que é vítima da alteração das circunstân-

cias, obter a resolução ou modificação 

do mesmo contrato. 

2. A parte, contra a qual se pretende a re-

solução do contrato, pode requerer que, 

em vez dela, o contrato seja modificado. 

3. A modificação do contrato só é admissí-

vel quando for conforme com a presumí-

vel intenção das partes ou com a boa fé. 

4. O disposto neste artigo não se aplica se 

o devedor estava em mora quando a alte-

ração se produziu, mas sim se o cumpri-

mento foi retardado devido a impossibili-

dade temporária da prestação, não im-

putável ao devedor. No caso de prorro-

gação do prazo por decisão das partes, 

depende da finalidade dessa prorroga-

ção a aplicação do preceituado no pre-

sente artigo às alterações posteriores a 

ela. 

5. Se a alteração das circunstâncias estiver 

compreendida nas flutuações normais do 

contrato ou for abrangida pela finali-

dade dele, não se admite a resolução 

ou modificação, de que trata o presente 

artigo. Os contratos aleatórios podem 

ser resolvidos ou modificados quando a 

alteração das circunstâncias exceder 

apreciavelmente todas as flutuações pre-

visíveis na data do contrato; mas a reso-

lução ou modificação não se admitem 

por uma causa quando as partes sujeita-

rem a efeitos análogos aos desta, resul-

tantes de outras causas. O contrato de 

seguro de vida pode ser resolvido ou mo-

dificado de acordo com legislação espe-

cial. (sublinhado nosso) 

6. À alteração superveniente das circuns-

tâncias equipara-se, para os efeitos de-

clarados neste artigo, a inexistência, na 

data do contrato, das circunstâncias que 

lhe serviram de base, se essa inexistência 

só mais tarde se tornou conhecida e a 

3- Vaz Serra, “Resolução ou Modificação dos Contratos por alteração das circunstâncias”, BMJ, n.º 68, 1957, p. 296.  

 

4- António Menezes Cordeiro, “A crise e a alteração das circunstâncias”, Revista de Direito Civil, n.º 1, Coimbra, Almedina, 2016,  

p. 11. 
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parte, que dela quer prevalecer-se, não era 

obrigada a conhecê-la na data do mesmo 

contrato.5 
 

A proposta de Vaz Serra não vingou no senti-

do de consagrar a previsão legal supra citada 

relativamente aos contratos aleatórios no artigo 

437.º do CC. – «Os contratos aleatórios podem 

ser resolvidos ou modificados quando a altera-

ção das circunstâncias exceder apreciavelmen-

te todas as flutuações previsíveis na data do 

contrato». Não obstante, entendemos que daqui 

não se deverá depreender que se optou por ne-

gar a possibilidade de verificação de uma modi-

ficação ou resolução por alteração das circuns-

tâncias nos contratos aleatórios6.  

 

Atualmente, o instituto da alteração das cir-

cunstâncias encontra-se previsto no n.º 1, do 

artigo 437.º, do CC7, sob a epígrafe Condições 

de admissibilidade. O legislador nacional aco-

lheu o denominado instituto seguindo a doutri-

na da base do negócio, ou seja, «sendo sensível 

a uma exigência de justiça, que aponta no sen-

tido de às partes ser facultada a possibilidade 

de extinção ou modificação das suas vincula-

ções em certos casos de alteração das circuns-

tâncias, a nossa lei civil, em nome da estabili-

dade contratual, pôs a possibilidade de resolu-

ção ou modificação do contrato (…)»8. 

 

Por outras palavas, «o legislador nacional  

estabeleceu no artigo 437.º do Código Civil as 

condições de admissibilidade da resolução ou 

modificação do contrato por alteração das  

circunstâncias»9, sendo, também, notória a  

tentativa de conciliação do legislador entre a 

autonomia privada10 e o princípio pacta sunt 

servanda. 

 

 A possibilidade de aplicação do artigo 437.º do 

CC tem por necessária verificação os seguintes 

pressupostos legais:  
 

i) Que em causa estejam as circunstâncias 

em que as partes fundaram a decisão de 

contratar, i.e. as bases do negócio11 (em 

que as partes fundaram a decisão de 

contratar, vide o citado artigo)12; 

ii) Que as referidas circunstâncias tenham 
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5– Em nota refira-se que Vaz Serra colocou no mesmo articulado duas hipóteses distintas: a alteração das circunstâncias e a sua  

inexistência ab initio. A esse respeito a nossa lei prevê no artigo n.º 2, do 252.º, do CC, que «Se, porém, recair sobre as circunstâncias que 

constituem a base do negócio, é aplicável ao erro do declarante o disposto sobre a resolução ou modificação do contrato por alteração 

das circunstâncias vigentes no momento e que o negócio foi concluído». 

 

6- Relativamente ao contributo de Vaz Serra, refere António Menezes Cordeiro que «De relevo foi, em especial, a posição de Vaz 

Serra. Este autor está sabiamente na origem de boa parte os anteprojetos relativos ao Direito das Obrigações, tenho acompanhado a 

apresentação dos diversos articulados por estudos e política legislativa, de teor monográfico, que, em conjunto, constituem uma obra 

considerável. O pensamento de Vaz Serra, fortemente apoiado no de Antunes Varela, foi, de algum modo, favorável à ideia da base do 

negócio. Tal pensamento transitaria para o projecto, onde não deixou de ser criticado e, daí para o Código Civil.», cfr. “Da alteração das 

circunstâncias”, AA.VV., Estudos em Memória do Professor Doutor Paulo Cunha, Lisboa, AAFDL, 1989, cit., p. 312.  

 

7- () Refira-se ainda, quanto à evolução legislativa, que o Código de Seabra, acompanhando os seus códigos contemporâneos, não continha 

uma regulamentação geral quanto ao tema, sendo este uma novidade do Código Civil de 1966.  

 

8– Paulo Mota Pinto, “Contrato de swap de taxas de juro, jogo e aposta e alteração das circunstâncias que fundaram a decisão de  

contratar (Cont. do n.º 3987, p. 413)”, Revista de Legislação e de Jurisprudência, Ano 144.º, n.º 3988, Coimbra, Coimbra Editora, 2014,  

p. 32.  

 

9– Henrique Sousa Antunes, “A alteração das circunstâncias no direito europeu dos contratos, Cadernos de Direito Privado, n.º 47, 

Braga, Centro de Estudos Jurídicos do Minho (CEJUR), 2014, p. 4.  

 

10– Cfr. artigo 405.º do CC.   
 

11– Seguindo José de Oliveira Ascensão, note-se que «Apesar da diferença de formulação “base do negócio” e “circunstâncias em que 

as partes fundaram a decisão de contratar” (ou de negociar) são exactamente o mesmo. Ambas correspondem à expressão alemã  

Geschaftsgrundlage. São aquelas circunstâncias que comummente levaram as partes a contratar, e a contratar assim. Fazem com que o 

contrato seja o que é, de modo que seria injusto manter as partes vinculadas se essas circunstâncias sofressem uma modificação essenci-

al», Cfr. José de Oliveira Ascensão, “Alteração das Circunstâncias e justiça contratual no novo código civil”, disponível em 

www.fd.ulisboa.pt e em www.oa.pt, cit., p. 2-3.  

 

12– Registe-se ainda que tais circunstâncias têm de ser por um lado, exteriores e, por outro, comuns às partes. 

http://www.fd.ulisboa.pt
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sofrido uma alteração anormal após con-

clusão do contrato. Note-se que esta exi-

gência – alteração anormal – respeita à 

imprevisibilidade e não à dimensão da 

mesma; 

iii) Que se verifique a lesão grave para uma 

das partes, uma vez que, ainda que verifi-

cada a alteração anormal das circunstân-

cias, a não verificação desse dano, culmi-

naria no não interesse em despoletar a 

aplicação do instituto. Evidenciando-se, 

como explica António Menezes  

Cordeiro, «que o dano deve ter certa 

envergadura»13; 

iv) Que a alteração verificada não esteja co-

berta pelos riscos próprios do contrato. 

Ou seja, a alteração não pode incluir-se 

na álea de risco presente no contrato; 

v) Que a alteração assumida afete grave-

mente os princípios da boa fé; 

vi)  Que o devedor não se encontre em mora, 

nos termos do disposto no artigo 438.º do 

CC.  

 

Ora, para desencadear a aplicação do instituto 

da alteração das circunstâncias em que as partes 

fundaram a decisão de contratar ter-se-á por 

necessário «uma alteração anormal e com  

consequências tais que a exigência do cumpri-

mento inalterado implicaria, cumulativamente, 

ofensa aos princípios da boa fé, sem estar  

coberta pelos riscos próprios do contrato»14. 

Pergunta-se, não deverá a crise económico-

financeira ser assim equacionada?  

 

Por último, deverá ainda ter-se em consideração 

que o próprio instituto da alteração das circuns-

tâncias reconhece a sua natureza supletiva.  

 

Concretizando, o referido instituto não é mais 

senão a resposta do ordenamento jurídico à re-

flexão e ponderação entre a força obrigatória do 

contrato e da justiça contatual15. No fundo é a 

consideração de que a «vontade contatual não 

existe em estado puro nem é uma enteléquia 

abstrata. Ela constitui-se e está invariavelmen-

te associada a um determinado contexto social, 

económico, político, etc., no qual surgem os 

diversos interesses e motivações contratuais e 

com base no qual as partes se determinam em 

certo sentido»16.  

 

Desse modo, da leitura e análise do referido 

regime jurídico, verificamos que caem na pre-

visão do artigo 437.º do CC «os casos de alte-

ração das circunstâncias que, fora da base ne-

gocial, impõem ao devedor um sacrifício que 

exceda a razoabilidade da manutenção da sua 

vinculação nos termos acordados».17 Por con-

seguinte, citando Amadeu José Ferreira, «face 

aos requisitos enunciados, por um lado, e aos 

riscos próprios do contrato, por outro, sem es-

quecer a eventual afectação dos princípios da 

boa-fé com a manutenção do contrato ou dos 

seus termos, perguntar-se-á se o contrato de 

swap que as partes celebraram se poderá in-

cluir no n.º 1 do artigo 437.º»18.  

 

Embora requeria especial cuidado equacionar a 

aplicação deste instituto de direito civil ao caso 

em análise como adiante melhor trataremos, 

podemos, desde já, concluir com as palavras de 

13- António Menezes Cordeiro, “Da alteração das circunstâncias”, cit., p. 355.   
 

14– Paulo Mota Pinto, “Contrato de swap de taxas de juro, jogo e aposta e alteração das circunstâncias que fundaram a decisão de  

contratar (Cont. do n.º 3987, p. 413)”, cit., p. 29-30.  

 

15– Para melhor desenvolvimento relativamente aos requisitos de aplicação do artigo 437.º do CC vide, António Menezes Cordeiro,  

“Da alteração das circunstâncias”, cit., p. 353-359.  

 

16– Manuel Carneiro da Frada, “Crise financeira Mundial e Alteração das Circunstâncias: Contratos de Depósito vs. Contratos de  

Gestão de Carteiras”, Revista da Ordem dos Advogados, Ano 69.º, Vol. III/IV, 2009, p. 92.  

 

17– Henrique Sousa Antunes, A alteração das circunstâncias no direito europeu dos contratos, Cadernos de Direito Privado, n.º 47, 

Braga, Centro de Estudos Jurídicos do Minho (CEJUR), 2014, p. 7. 

 

18– Amadeu José Ferreira, “Instrumentos financeiros derivados. Notas mínimas sobre o seu regime jurídico”, Direito Bancário, Centro 

de Estudos Judiciários, E-book, 2015, p. 39, disponível em http://www.cej.mj.pt.    

http://www.cej.mj.pt
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António Menezes Cordeiro que a «alteração 

das circunstâncias (…) é um remédio de  

equidade, de concretização difícil e de saída 

imprevisível»19.  

 

2.2. A jurisprudência da alteração  

das circunstâncias: paralelismo  

de ciclos históricos e as denominadas  

grandes alterações das circunstâncias  

 

Uma análise quanto à forma como os nossos 

tribunais têm aplicado o instituto da alteração 

das circunstâncias, desde a sua consagração em 

1966, revela que estes têm preferido uma apli-

cação assumidamente cautelosa e criteriosa.  

 

Explica a esse respeito, Paulo Mota Pinto, 

que tal «aplicação cautelosa tem-se feito sentir, 

sobretudo, perante a invocação de “grandes 

alterações das circunstâncias”», realçando que 

«nos primeiros anos após a entrada em vigor 

do Código Civil quase não se encontram casos 

em que os tribunais tenham feito aplicação  

do artigo 437.º para resolver ou modificar  

contratos»20.   

 

Após a revolução de 25 de abril de 1974, pode-

mos equacionar distintos momentos históricos 

que poderão ser classificados como grandes 

alterações das circunstâncias. Para além destas, 

outras situações, tais como a acentuada queda 

do preço da cortiça, foram anteriormente anali-

sadas pelo Supremo Tribunal de Justiça sob a 

perspetiva de aplicação do instituto da alteração 

das circunstâncias.  

 

Chegados a este ponto, será nosso desiderato 

analisar, ainda que sucintamente, algumas das 

decisões proferidas pelo Supremo Tribunal de 

Justiça face aos termos supra enunciados: (i) 

Fecho da bolsa; (ii) «Saneamentos» e 

«Ocupações»; (iii) Nacionalizações; (iv) Des-

colonização; e (v) Outras situações.  
 

2.2.1. Fecho da bolsa  
 

No acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 

13.05.198021, relativo à exigibilidade do paga-

mento de letra de câmbio emitida para regulari-

zar dívidas a instituição bancária, o tribunal 

decidiu pela não aplicação do artigo 437.º do 

CC. Cite-se, aliás, o seguinte trecho, «Alude-se, 

também, à alteração anormal das circunstân-

cias resultantes dos acontecimentos de 25 de 

Abril de 1974, com encerramento da bolsa e 

diminuição acentuada das cotações dos títulos 

adquiridos. (…) Para poder funcionar o artigo 

437.º do Código Civil é necessário que as cir-

cunstâncias que estiveram na base do negócio 

tenham sofrido uma alteração anormal e que a 

exigência das obrigações assumidas pela parte 

lesada afecte gravemente os princípios da boa 

fé e não esteja coberta pelos riscos específicos 

do contrato. Esses requisitos não se verificam 

no caso dos autos».  
 

Veja-se também o acórdão do Supremo Tribu-

nal de Justiça de 20.04.1982,22 onde fora deci-

dido rever a decisão recorrida «que assentava 

no pressuposto de que a nacionalização dos 

títulos projetara os seus efeitos no contrato de 

abertura de crédito, alterando as respetivas 

circunstâncias de base negocial; ora, como se 

mostrou, a aquisição de títulos foi negócio dife-

rente do de abertura de crédito e só as circuns-

tâncias relativas a este podiam ser atendidas 

para os efeitos do artigo 437.º, n.º 1 do Código 

Civil».  

  

Ainda relativo à não resolução ou modificação 

do contrato são várias as decisões dos nossos 
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19- António Menezes Cordeiro, “Da alteração das circunstâncias”, cit., p. 332.  

 

20– Paulo Mota Pinto, “Contrato de swap de taxas de juro, jogo e aposta e alteração das circunstâncias que fundaram a decisão de  

contratar (Cont. do n.º 3987, p. 413)”, cit., p. 47. 

 

21– Cfr. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, proc. n.º 68 534, de 13.05.1980, Relator Oliveira Carvalho, in BMJ n.º 297, junho, 

1980, p. 302-309. 
 

22– Cfr. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, proc. n.º 69 468, de 20.04.1982, Relator Augusto Victor Coelho, in BMJ n.º 316, 

maio, 1982, p. 255-259. 
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tribunais superiores em que a decisão proferida 

fundamenta-se pelo não preenchimento dos  

requisitos do artigo 437.º do CC, não sendo, 

nomeadamente, causa bastante para a sua  

aplicação o encerramento da Bolsa de Valores, 

com a consequente proibição de transações no 

mercado, após a revolução do 25 de abril de 

197423.  

 

2.2.2. «Saneamentos» e «Ocupações» 

 

A título de exemplo note-se o proferido no 

acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 

13.12.197724, no qual se refere que a «alteração 

da ordem política, jurídica, social e económica, 

com usurpação de administração pelos empre-

gados, não constitui causa liberatória da res-

ponsabilidade do devedor». Ora, sobre os 

«saneamentos» e «ocupações» ocorridos, tam-

bém aqui o Supremo Tribunal de Justiça nega a 

verificação dos requisitos exigidos para a rele-

vância da alteração das circunstâncias25. 

 

2.2.3. Nacionalizações 

 

Quanto ao evento em epígrafe, decisões idênti-

cas foram proferidas, fundamentando-se, nome-

adamente, nos seguintes termos, «a anormali-

dade que se invoca para a não exigibilidade 

por ora da aforada obrigação, é a da naciona-

lização de empresas de que os recorrentes 

eram accionistas, no curso de um processo po-

lítico revolucionário (…) Não adianta ladear a 

questão transferindo para o auto, recorrido, 

uma violação dos princípios da boa fé por acto, 

as nacionalizações que lhe não é imputável e a 

que toda a defesa se reconduz»26.  

 

2.2.4. Descolonização  

 

Outro tanto sucedeu com a descolonização. 

Nesse sentido, o acórdão do Supremo Tribunal 

de Justiça, de 13.02.198627, «O facto de o con-

trato ter sido celebrado em Moçambique, onde 

ao tempo as partes viviam, sendo as prestações 

realizadas em escudos moçambicanos – moeda 

que deixou de ter curso legal após a descoloni-

zação – não significa, em temos económicos ou 

outros, maior onerosidade para os réus». 

 

Ainda, e também referente à independência de 

Angola e impossibilidade de exploração de uma 

fazenda em virtude desse acontecimento, refe-

riu o Supremo Tribunal de Justiça, em 

29.03.197928 que «a fazenda onde a sociedade 

em causa explorava a cultura de bananas e que 

era, como atrás se disse, o escopo da socieda-

de, na altura da independência de Angola, em 

11 de Novembro de 1975, foi ocupada e, assim, 

perdeu-se qualquer futura possibilidade de  

23– Quanto ao fecho da bolsa, veja-se, os acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça, recurso n.º 175/76, de 10.03.1977, Relator Manuel 

Baptista Dias da Fonseca, in BMJ n.º 268, julho, 1977, p. 276-277; recurso n.º 174/76, de 14.04.1977, Relator José Alfredo Soares 

Manso Preto, in BMJ n.º 269, outubro, 1977, p. 218-219; proc. n.º 67 768, de 10.05.1979 Relator Miguel Caeiro, in BMJ n.º 287, junho, 

1979, p. 262-269; proc. n.º 68 310, de 17.01.1980, Relator Jacinto Rodrigues Bastos, in BMJ n.º 293, fevereiro, 1980, p. 323-326; e 

acórdão do Tribunal da Relação do Porto, de 21.01.1982, Relator Júlio Santos, in CJ, Ano VII, Tomo I, 1982, p. 261-264. 

 

24– Cfr. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, proc. n.º 66 907, de 13.12.1977, Relator Oliveira Carvalho, in BMJ n.º 272, janeiro, 

1978, p. 193-195. 

 

25– Ainda sobre os «saneamentos» e «ocupações», veja-se os acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça, proc. n.º 67 164, de 06.06.1978, 

Relator Manuel dos Santos Vítor, in BMJ n.º 278, julho, 1978, p. 110-114 e proc. n.º 70 073, de 25.01.1983, Relator Aníbal Aquilino 

Ribeiro, in BMJ n.º 323, fevereiro, 1983, p. 415-420. 

 

26- Cfr. acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, proc. n.º 67 934, de 19.06.1979, Relator Hernâni de Lencastre, in BMJ n.º 288, julho, 

1979, p. 369-372. Ainda sobre o mesmo tema, veja-se o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, proc. n.º 67 334, de 08.02.1979, Relator 

Costa Soares, in BMJ n.º 284, março, 1979, p. 221-229. 

 

27– Cfr. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, proc. n.º 72 777, de 13.02.1986, Relator Serra Malgueiro, in BMJ n.º 354, março, 

1986, p. 514-520. 
 

28- Cfr. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, proc. n.º 67 609, de 29.03.1979, Relator Costa Soares, in BMJ n.º 285, abril, 1979,  

p. 262-268. 
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exploração pelos sócios da referida socieda-

de».  

 

2.2.5. Outras situações  

 

Para além dos acontecimentos históricos supra 

referidos, outras situações onde se discutia a 

aplicação do artigo 437.º do CC passaram pelo 

crivo da análise do nosso tribunal superior.  

 

Entendeu o Supremo Tribunal de Justiça que a 

baixa de 34% no preço da cortiça é um evento 

insuficiente para desencadear a aplicação do 

instituto em análise29. 

 

Relativamente à desvalorização do escudo e 

agravação do imposto de transações30, também 

tal situação não mereceu acolhimento.    

 

Por outro lado, o acórdão do Supremo Tribunal 

de Justiça, de 06.04.197831, tendo por base a 

resolução de um contrato promessa de compra e 

venda de um prédio para demolição e constru-

ção posterior, tendo nesse período sobrevindo 

uma lei que suspendia a ocorrência de demoli-

ções, entendeu o Tribunal que «é resolúvel nos 

termos do artigos 437.º do Código Civil por 

alteração anormal das circunstâncias em que 

as partes fundaram a decisão de contratar, 

constituída pela publicação ulterior e imprevis-

ta de uma lei que declarou suspenso o exercício 

do direito de demolição, assim ficando os pro-

mitentes compradores impossibilitados de da-

rem concretização a fum a que obedeceu a rea-

lização do contrato».  

Também decidindo pela aplicação do artigo 

437.º do CC, veja-se o acórdão do Supremo 

Tribunal de Justiça, de 20.01.197732, em que na 

sequência de encerramento de uma fábrica e 

falta de matéria prima para a laboração, se pe-

dia a resolução do contrato de fornecimento e 

restituição à então autora da «quantia que vier a 

ser apurada em execução de sentença como 

correspondente às aquisições de «vazio» nos 

anos a que respeita o contrato que a mesma ré 

deixou de fazer por falta anormal de peixe e 

consequente cessão da actividade (…)».  

 

Podemos assim concluir que o Supremo Tribu-

nal de Justiça evitou aplicar o instituto da alte-

ração das circunstâncias previsto no artigo 437.º 

do CC àquelas situações denominadas pela dou-

trina como grandes alterações das circunstân-

cias (tais como acontecimentos ocorridos du-

rante a revolução de 1974 ou desta derivados), 

apenas concedendo a sua aplicação, após a veri-

ficação dos critérios objetivos exigidos, verifi-

cando-se que a opção pela aplicação do instituto 

reserva-se para «circunstâncias próximas do 

contrato»33 que afetem a «a base do negócio 

subjetiva»34, que dificultem, ou até impossibili-

tem, a concretização do negócio jurídico ideali-

zado pelas partes. 

 

2.3. A jurisprudência da alteração  

das circunstâncias e do contrato  

de swap de taxas de juro 

 

Nos últimos anos, a nossa jurisprudência  

tem sido largamente confrontada com a  

 O Swap de Taxas de Juro... : 67 

29- fr. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, proc. n.º 65 588, de 18.03.1975, Relator José António Fernandes, in BMJ n.º 245, abril, 

1975, p. 490-494. 

 

30– Cfr. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, proc. n.º 70 271, de 22.02.1983. Relator João Fernando Lopes Neves, in BMJ, n.º 324, 

março, 1983, p. 545-551. 

 

31– Cfr. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, proc. n.º 66 996, de 06.04.1978, Relator Costa Soares, in BMJ, n.º 276, maio, 1978, p. 

253-264. 

 

32– Cfr. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, proc. n.º 66 462, de 20.01.1977, Relator Eduardo Arala Chaves, in BMJ n.º 263, 

fevereiro, 1977, p. 257-264. 

 

33– Expressão de Paulo Mota Pinto, “Contrato de swap de taxas de juro, jogo e aposta e alteração das circunstâncias que fundaram a 

decisão de contratar (Cont. do n.º 3987, p. 413)”, cit., p. 48.  

 

34- Cfr. Idem ibidem.   
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problemática da resolução do contrato de swap 

de taxas de juro em razão, nomeadamente, mas 

não só, pelo suscitar da problemática da aplica-

ção do instituto da alteração das circunstâncias 

em que as partes fundaram a decisão de contra-

tar, verificando-se, assim, uma crescente litigio-

sidade que, em larga medida, fora despertada 

pela crise económica e financeira iniciada em 

2007 e respetivas consequências associadas. 

 

Identificamos infra alguns dos acórdãos proferi-

dos em Portugal35 que tiveram por análise a 

figura do contrato de swap de taxas de juro e 

nos quais a discussão de Direito teve por base a 

aplicação do instituto da alteração das circuns-

tâncias.   

 

2.3.1 Acórdãos que decidiram pela a resolução 

do contrato por alteração das circunstâncias  

 

• Acórdão do Tribunal da Relação de  

Guimarães, de 31.01.2013, proc. n.º 

1387/11.5TBBCL-B.G1 (Relatora Con-

ceição Bucho) – resolvido o contrato  

por alteração anormal das circunstâncias. 

Aplicação do artigo 437.º do CC. 

• Acórdão do Supremo Tribunal de  

Justiça, de 10.10.2013, proc. n.º 

1387/11.5TBBCL.G1.S1 (Relator Granja 

da Fonseca) – resolvido o contrato por 

alteração anormal das circunstâncias. 

Aplicação do artigo 437.º do CC. 

• Acórdão do Tribunal da Relação de  

Lisboa, de 08.05.2014, de 

531/11.7TVLSB.L1-8 (Relator Ilídio  

Sacarrão Martins) – resolvido o contrato 

por alteração anormal das circunstâncias. 

Aplicação do artigo 437.º do CC. 

• Acórdão do Tribunal da Relação de  

Lisboa, de 28.04.2015, proc. n.º 

540/11.6TVLSB.L2-1 (Relator João  

Ramos de Sousa) – a ação foi julgada 

parcialmente procedente. Decidiu-se pela 

resolução do contrato nos termos do arti-

go 437.º do CC.  

 

2.3.2 Acórdãos que decidiram pela não  

resolução do contrato por alteração  

das circunstâncias  

 

• Acórdão do Tribunal da Relação de  

Lisboa, de 15.01.2015, proc. n.º 

876/12.9TVLSB.L1-6 (Relatora Maria 

Manuela Gomes) – julgada não verifica-

da a alteração anormal das circunstâncias 

que justificasse resolução ou modificação 

do contrato. 

• Acórdão do Tribunal da Relação de  

Lisboa, de 28.04.2015, proc. n.º 

540/11.6TVLSB.L2-1 (Relator João Ra-

mos de Sousa) – a ação foi julgada parci-

almente procedente. Decidiu-se pela re-

solução do contrato nos termos do artigo 

437.º do CC. 

• Acórdão do Tribunal da Relação de  

Lisboa, de 02.07.2015, proc. n.º 2118-

10.2TVLSB.L1.-2 (Relatora Maria José 

Mouro) – ação foi julgada improcedente, 

tendo sido julgada não verificada a alte-

ração anormal das circunstâncias. 

• Acórdão do Supremo Tribunal de  

Justiça, de 26.01.2016, proc. n.º 

876/12.9TVLSB.L1.S1(Relator Gabriel 

Catarino) – a ação foi julgada  

35– Para melhor aprofundamento da jurisprudência dos swaps veja-se João Calvão da Silva, “Swap de taxa de juro: sua legalidade e 

autonomia e inaplicabilidade da excepção do jogo e aposta”, Revista de Legislação e Jurisprudência, Ano 142.º, n.º 3979, Coimbra,  

Coimbra Editora, 2013, p. 238-269; Pedro Gonzalez e João Ventura “Contrato de Swap e Alteração de Circunstâncias - Anotação ao 

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, processo n.º 1387/11.5TBBCL.G1.S1”, Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, n.º 48, 

2014, p. 63-87; Tiago Manuel Sousa Freitas e Costa, “Resolução do contrato de swap de taxa de juro – anotação jurisprudencial”,  

O Direito, Ano 146.º, n.º 2, Lisboa, 2014, p. 515-542; Hugo Luz dos Santos, “O contrato swap de taxas de juro e os instrumentos derivados 

financeiros à luz do recente acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 10 de Outubro, de 2013: a “alteração anormal das circunstâncias” 

e as categorias doutrinais norte-americanas da “unconscionability” e da “bounded rationality”: um “estranho caso” de aliança  

luso-americana?”, Revista de Direito das Sociedades, Ano VI, n.º 2, Coimbra, Almedina, 2014, p. 411-443; Diogo Pereira Duarte,  

“A regulação contratual do risco e a alteração das circunstâncias, a propósito dos swaps”, Revista de Direito das Sociedades, Ano VII,  

n.º 1, Coimbra, Almedina, 2015, p. 189-235; António Menezes Cordeiro, “A crise e a alteração das circunstâncias”, cit., p. 39-44;  

e Higina Orvalho Castelo, “O contrato de swap de taxa de juro – Cinco anos na jurisprudência portuguesa”, Julgar Online, 2016,  

disponível em www.julgar.pt.  

http://www.julgar.pt
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improcedente, tendo sido julgada não 

verificada a alteração anormal das  

circunstâncias. 

• Acórdão do Tribunal da Relação de  

Lisboa, de 10.05.2016, proc. n.º 

1246/14.0T8PDL.L1-7 (Relator Luís Es-

pírito Santo) – a ação foi julgada impro-

cedente, tendo sido julgada não verifica-

da a alteração anormal das circunstân-

cias. 

• Acórdão do Supremo Tribunal de  

Justiça, de 22.06.2017, proc. n.º 

540/11.6TVLSB.L2.S1 (Relator Tomé 

Gomes) – embora equacionada a aplica-

ção do artigo 437.º o mesmo não se veri-

ficou por se entende que o Autor não ale-

gou em juízo os factos essenciais para 

demonstrar o prejuízo grave de que so-

freu, pelo que a pretensão não mereceu 

procedência36.  

3. A crise económico-financeira  

em retrospetiva enquanto  

uma grande alteração  

das circunstâncias 

 

Importa-nos saber se a crise económica e finan-

ceira de 2007-2014 e a oscilação da Euribor, 

enquanto efeito da crise, são suficientes para 

caracterizar uma alteração anormal das circuns-

tâncias. Neste ponto, questionamo-nos: terá a 

crise económica e financeira consubstancia-

do um evento imprevisível? 

 

Os anos que precederam à crise mundial, que 

teve início em 2007, «caracterizaram-se por 

um forte crescimento mundial e uma inflação 

relativamente estável e baixa, na maioria dos 

países»37e 38. Por tais circunstâncias, e ainda 

que argumentando que a economia é  

uma realidade cíclica, temos dúvidas em  

 O Swap de Taxas de Juro... : 69 

36- Note-se que no citado acórdão é referido que “Os contratos de swap, nas suas diversas variantes, não estão imunes aos efeitos que 

podem emergir da aplicação do art.º 437.º do CC, embora o fator aleatório seja neles mais visível do que noutras operações financeiras, 

atenta a maior dificuldade de prever os fenómenos suscetíveis de se repercutirem nos efeitos decorrentes da sua execução, nem assim se 

justifica que sejam excluídos do âmbito de proteção dessa norma, como se se tratasse de um contrato puramente aleatório como é o  

contrato de jogo.” 

 

37- Conferência sobre Crise Financeira e Económica Mundial e seu Impacto no Desenvolvimento Conferência das Nações Unidas sobre a 

Crise Financeira e Económica Mundial e o seu Impacto no Desenvolvimento Anatomia da Crise, publicado pelo Departamento de  

Informação das Nações Unidas – DPI/2635B – maio de 2008, disponível em www.unric.org.  

 

38– Na referida conferência sobre Crise Financeira e Económica Mundial e seu Impacto no Desenvolvimento Conferência das Nações 

Unidas sobre a Crise Financeira e Económica Mundial e o seu Impacto no Desenvolvimento, é ainda explicado que «As taxas de juro  

persistentemente baixas levaram os investidores a tentar obter rendimentos cada vez mais elevados das acções, do sector imobiliário e dos 

produtos de base bem como de instrumentos financeiros de risco acrescido. Os preços dos activos subiram num amplo conjunto de países 

industrializados e de economias emergentes e muitos países em desenvolvimento beneficiaram dos custos elevados dos produtos de base. 

Em publicações como World Economic Situation and Prospects e Trade and Development Report, a ONU expressou a sua preocupação 

com o crescente endividamento das famílias, do sector público e do sector financeiro nos Estados Unidos e noutras partes do mundo». 

http://www.unric.org
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considerar que o despoletar da crise econó-

mica e financeira possa ser caracterizado 

como previsível, não obstante alguma doutri-

na o entender39. Vejamos os seguintes argu-

mentos da nossa doutrina e jurisprudência.  

 

Em análise ao acórdão do Supremo Tribunal  

de Justiça, de 10.10.2013, refere Amadeu  

Ferreira que «importará realçar que a descida 

da taxa de juros nos mercados internacionais, 

em consequência da crise económica e finan-

ceira, que se instalou a partir de Setembro de 

2008, que não era de algum modo previsível, 

não foi uma qualquer descida. Foi uma descida 

repentina e acentuada (…)»40.  

 

Adverte Manuel Carneiro da Frada que «a 

forma inopinada e profunda, como a actual 

crise eclodiu, com a surpresa de muitos ou de 

quase todos, mesmo especialistas, parece apon-

tar nesse sentido. Entre os factores a ponderar, 

há que considerar a dimensão da sua ocorrên-

cia, a sua não antecipabilidade generalizada e 

o facto de radicar em causas interdependentes 

múltiplas que ultrapassam o poder de actuação 

e influência dos actores económicos singulares 

(…).» Seguidamente, afirma o mesmo autor 

que «é já opinião comum, largamente difundida 

em diversíssimos meios, que a crise económica 

e financeira que actualmente se vive constitui 

um acidente anormal, estrutural e grave na 

evolução que a economia mundial vinha experi-

mentando»41.  

 

Entendeu-se, aliás, no acórdão do Tribunal da 

Relação de Lisboa, de 19.02.2015, «que a crise 

financeira constituiu também para o nosso pa-

ís, as nossas empresas, e as nossas famílias 

uma imprevisível e anormal alteração de cir-

cunstâncias o que leva a concluir pela aplicabi-

lidade em concreto aos contratos dos autos do 

regime constante do art.º 437.º do CC»42.   

 

Ora, não obstante os entendimentos diversos, 

cremos que a crise económica e financeira que 

eclodiu, fundamentalmente desencadeada pela 

aplicação de políticas de correção monetária na 

Europa, foi um evento imprevisível e suficiente 

para representar uma grande alteração das  

circunstâncias43.  

 

4. A aplicação do instituto  

da alteração das circunstâncias  

ao contrato de swap de taxas de juro  
 

Na celebração de um negócio jurídico, a discre-

pância entre o equacionado e pretendido pelas 

partes com a realidade poderá ser originária ou 

subsequente. No primeiro, estarão em causa os 

vícios da vontade e a problemática do erro so-

bre o negócio. No segundo – as alterações sub-

sequentes – é onde se poderá verificar a altera-

ção da base do negócio e a consequente aplica-

ção do instituto em apreço.  

39– Contrariamente, a respeito da não impressibilidade da ocorrência da crise económica e financeira, refere João Calvão da Silva, 

“Contratos Bancários e Alteração das Circunstâncias”, Contratos Bancários e Alteração das Circunstâncias”, Direito Bancário, Centro de 

Estudos Judiciários, E-book, 2015, p. 179-203, disponível em www.cej.mj.pt, p. 198, que «Acresce que numa economia de mercado – 

lugar de encontro da oferta e da procura –, como é a economia capitalista, a subida e a descida da taxa de juros são o pão nosso de cada 

dia. E as crises do capitalismo são sistemáticas e sistémicas, com ciclos económicos de contracção (stop) e expansão (go). Nos ciclos de 

contracção da economia, com destruição de riqueza e desemprego em massa, os governos e os Bancos Centrais usam a política monetária 

em ordem a aumentar o investimento e o consumo, baixando as taxas de juro para favorecer o crédito e relançar a economia; nos ciclos 

de expansão e sobreaquecimento da economia, sobem as taxas de juro e dificultam o crédito, para controlar a inflação e prevenir a  

hiperinflacção. Não são, pois, de todo imprevisíveis as crises financeiras, dada a sua natureza cíclica na dinâmica do capitalismo, sendo 

visível o encurtamento dos ciclos nos últimos anos, com recessões sucessivas: nos EUA em Outubro de 1987 (a New York Stock Exchange 

caiu numa segunda feira negra cerca de 22%, mais do que em 1929); na Asia em 1997 (crise financeira asiática); na União Europeia em 

2001/02; nos EUA em 2002/03». 

 

40– Amadeu José Ferreira, “Instrumentos financeiros derivados. Notas mínimas sobre o seu regime jurídico”, cit., p. 94. 
 

41– Manuel Carneiro da Frada, op. cit., p. 683. 
 

42– Cfr. Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, processo n.º 1320/11.4TVLSB.L1-8, de 19.02.2015, disponível em www.dgsi.pt.  
 

43– Seguimos aqui o entendimento de Manuel Carneiro da Frada, op. cit., p. 682 e ss.  

http://www.dgsi.pt
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Face às finalidades subjacentes a um contrato 

de swap de taxas de juro e aos interesses das 

partes envolvidas, estamos em posição de con-

cretizar se a verificação da crise económica e 

financeira poderá consubstanciar um evento 

perante uma situação concreta (que sempre 

carecia de análise ao caso concreto, a fim de 

estabelecer qual a base do negócio) que torne 

inexigível, à parte lesada, que continue a supor-

tar as obrigações resultantes desse vínculo con-

tratual, após a verificação desse evento não 

equacionado por nenhuma das partes aquando a 

celebração do contrato44. Aliás, e ainda que tal 

seja referido por muitos, a descida das taxas de 

juros não resultou de um comportamento nor-

mal, ou natural, da taxa Euribor, nem tão-pouco 

de um comportamento cíclico do mercado. A 

oscilação das taxas de juro teve causa direta na 

intervenção estatal, à escala Europeia, concreti-

zada pelo Banco Central Europeu.  

 

Sabemos já que o contrato de swap se caracteri-

za por, ao abrigo deste, as partes se obrigarem 

ao pagamento de determinadas quantias. Essas 

quantias devidas definem-se pela aplicação da

(s) taxa(s) de juro acordada(s) sob determinado 

montante nocional.  

 

Ainda relativamente às taxas de juro, considera-

mos que a evolução desta(s) taxa(s) caracteriza-

se por uma circunstância exógena ao contrato e, 

é essa exclusiva circunstância, que poderá des-

poletar a resolução ou modificação do contrato, 

se consideramos a mesma enquanto alteração 

suficiente quando ultrapasse o chamado risco 

tolerável e seja desencadeado por um evento 

anormal cuja previsão do mesmo não se afigu-

rasse possível às partes.  

 

Consequentemente, cremos que, analisados os 

pressupostos e atenta as considerações acima 

mencionadas, podemos equacionar a resolução 

o contrato de swap de taxas de juro por altera-

ção de circunstâncias.  

 

Seguindo a orientação de Manuel Carneiro 

da Frada, «a possibilidade de resolver ou mo-

dificar um contrato por alteração de circuns-

tâncias abrange, segundo o art. 437.º/ 1 do CC, 

qualquer tipo de contrato. Inclusivamente 

aqueles, por conseguinte, que apresentam uma 

forte exposição a riscos ou, mesmo, os que têm 

o risco por objecto, podem estar sujeitos a à 

resolução ou à modificação previstas nesse 

preceito. Os próprios contratos aleatórios são 

revisíveis ex vi do art. 437.º/ 1, se se ultrapassa 

a margem da álea em causa»45. Esclarecendo 

ainda que «nada legitima que se exclua aprio-

risticamente qualquer classe de contratos da 

incidência do art. 437.º/1»46.  Além disso, sob 

esse pressuposto, defende o mesmo autor que 

«o cumprimento exacto do contrato – que, nor-

malmente corresponderia a um acto de justiça 

(desde logo na medida em que o devedor, ao 

cumprir a prestação, atribui ao credor aquilo 

que lhe é devido) – poderá revelar-se uma 

grande injustiça (para o devedor)»47.  
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44– Quanto à situação que possa ser suficiente para preencher o critério de inexigibilidade, explica Fernando A. Ferreira Pinto que «só 

satisfaz quele critério uma situação que, tendo em conta as características e finalidades dessa relação e ponderando os interesses por ela 

envolvidos, possua dignidade suficiente para, em face da sua ocorrência, não se poder reclamar do contraente afectado que continue a 

cumprir as respetivas obrigações pelo período remanescente da duração convencionada (…)», Fernando A. Ferreira Pinto – Contratos 

de Distribuição - Da tutela do distribuidor integrado em face da cessação do vínculo, Lisboa, Universidade Católica Portuguesa, 2013,  

p. 396.  

   

45– Manuel Carneiro da Frada, op. cit., p. 668.   
 

46– Cfr. Idem ibidem.  
 

47– Note-se que Manuel Carneiro da Frada esclarece ainda que “Com os pós-glossadores, a fundamentação procurada conheceu uma 

síntese na fórmula que se segue e que ainda hoje marca o espaço do instituto da alteração das circunstâncias: contractus qui habent  

tractum sucessivum et dependentiam de futuro, rebus sic statibus eintelliguntur. Ou seja, naqueles contratos de execução diferida ou  

continuada deve considerar-se que se encontra compreendido um entendimento – ainda que não expressamente formulado – segundo o 

qual as partes apenas se vinculam àquele contrato enquanto persista a realidade objectiva vigente ao tempo da sua celebração”, cfr.  

Manuel Carneiro da Frada, op. cit., p. 670.  
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A nossa doutrina e jurisprudência48 divergem 

nesta análise, sendo por mais esta uma discus-

são especialmente acesa, uma vez que nos últi-

mos anos muitas foram as decisões proferidas 

nos nossos tribunais tendo por análise os con-

tratos de swap.  

 

Tomaremos de seguida algumas das posições 

defendidas na nossa doutrina, procedendo-se a 

uma divisão em dois grupos: (i) pela exclusão 

da aplicação do regime de alteração das  

circunstâncias e, (ii) pela admissão excecional, 

(ainda que) sob determinadas reservas e condi-

cionalismos, do regime de alteração das  

circunstâncias. 

 

4.1. Pela exclusão da aplicação  

do regime da alteração das circunstâncias 

 

Defende Maria Clara Calheiros que «(…) 

não deverá ser considerada como alteração de 

circunstâncias para efeitos do artigo 437.º do 

Código Civil uma qualquer e inesperada revi-

ravolta nas taxas de juro ou de câmbio do mer-

cado, pois neste caso a alteração verificada 

encontra-se abrangida pelo risco inerente e 

pela própria finalidade do negócio»49. 

 

 Mais tarde, em 2013, a referida autora apresen-

ta o seguinte entendimento, «não é o facto do 

contrato ser aleatório que preclude a possibili-

dade de se lhe aplicar o art. 437.º do CC. Ima-

ginemos que, no decurso da execução de um 

contrato de swap entre uma empresa portugue-

sa e uma instituição financeira, Portugal sai do 

Euro, adotando-se nova moeda altamente des-

valorizada em relação àquela. Esta circunstân-

cia – a saída do Euro – não se poderia configu-

rar como algo previsível, ou como risco pró-

prio do contrato (…)50. 

 

Com todo o devido respeito, entende a autora 

que a saída de Portugal do Euro seria algo im-

previsível, em contrapartida, a crise económica 

e financeira verificada, com os efeitos nefastos 

conhecidos, já seria um evento previsível. A 

primeira não caberia no que são os riscos pró-

prios do contrato, a segunda, independentemen-

te da imprevisibilidade apontada pelos especia-

listas económicos, caberia nesses riscos. Tal 

entendimento não nos se afigura razoável. Se 

nesse risco não cabem decisões económico-

políticas, como seria a saída de um país do  

Euro, também não poderá sustentar-se que no 

mesmo cabe a verificação de uma crise finan-

ceira com todas as consequências que da sua 

imprevisibilidade advêm. 

 

Cabe aqui esclarecer que a descida abruta das 

taxas de juros não resultou de um comporta-

mento normal, ou natural, da taxa Euribor, mas 

antes da intervenção estatal, à escala Europeia, 

cite-se, «os reflexos internacionais da crise le-

varam o Banco Central Europeu a modificar a 

política de juros, aproximando-os das baixas 

cifras praticadas pela Reserva Federal Norte-

Americana»51, ou seja, uma intervenção de ca-

ráter económico e político direta, o que seria 

impossível de perspetivar. 

48– Nos últimos anos a nossa jurisprudência tem sido largamente confrontada com a problemática da resolução do contrato de swap de 

taxas de juro em razão da alteração das circunstâncias que fundaram a decisão de contratar das partes, verificando-se, assim, uma crescente 

litigiosidade que, em larga medida, fora despertada pela crise financeira iniciada 200-2014 e respetivas consequências associadas. Como 

refere Hélder M. Mourato, «só a partir do momento em que se começou a observar um certo fenómeno de “popularização” dos  

contratos de swap, e em particular do swap de taxa de juro, é que este deixou de ser um contrato feliz: os problemas começam agora a 

surgir e os tribunais são chamados a intervir, um pouco por toda a parte», cfr. Hélder M. Mourato “Swap de Taxa de Juro: A Primeira 

Jurisprudência”, Cadernos de Mercado de Valores Mobiliários, n.º 44, 2013, p. 29.  

 

49– Maria Clara Calheiros, O contrato de swap, cit., p. 189.   
 

50– Maria Clara Calheiros, “O contrato de swap no contexto da actual crise financeira global”, Cadernos de Direito Privado, n.º 42, 

Braga, Centro de Estudos Jurídicos do Minho (CEJUR), 2013, p. 12-13. 

 

51– António Menezes Cordeiro, “A crise e a alteração das circunstâncias”, cit., p. 39.  
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Face ao supra exposto, somos levados aqui a 

equacionar que o modo como se tendo vindo a 

analisar a aplicação do artigo 437.º do CC ao 

contrato swap de taxas de juro não tem, salvo o 

devido respeito, sido completa. Por outras pala-

vras, entendemos que a “grande alteração das 

circunstâncias” não foi, em si, a crise financeira 

e a oscilação das taxas de juro, mas antes a in-

tervenção estatal, à escala Europeia, com a apli-

cação de políticas de correção monetária toma-

das em reação face ao cenário económico que 

se vinha a conhecer.  

 

Neste âmbito, António Menezes Cordeiro 

conclui que «nos contratos de risco, que exem-

plificamos com os swap (…) a alteração das 

circunstâncias é inaplicável. Na verdade, as 

partes contrataram tendo justamente em vista a 

gestão das alterações»52. 

 

Ainda, João Calvão da Silva, entende que 

«tendo as partes aceitado de modo inequívoco 

correr o risco de oscilação das taxas de juro e 

a sua repartição nos termos concretos por elas 

acordados, não pode considerar-se o contrato 

resolúvel por excessiva onerosidade decorrente 

da alteração superveniente das circunstâncias. 

É que o risco da apreciação ou da depreciação 

futura (durante o prazo do contrato) das taxas 

de juro, tendo por referência a Euribor (a três 

meses), constitui a medula do swap (…)»53. 

Também no sentido de não admitir a aplicação 

deste instituto, Catarina Monteiro Pires rela-

cionando que «(…) a natureza dos contratos de 

swap de taxa de juro54, bem como o fundamento 

e os requisitos do art. 437.º do CC levantam 

dificuldades na aplicação deste instituto  

àqueles contratos nas situações em que a cir-

cunstância que se alterou diga respeito a varia-

ções da taxa de juro semelhantes às verificadas 

no caso julgado pelo Supremo Tribunal de  

Justiça»55. 

 

4.2. Pela admissão excecional,  

sob determinadas reservas  

e condicionalismos, do regime  

de alteração das circunstâncias 

 

Em análise, Manuel Carneiro da Frada ad-

mite que «Os próprios contratos aleatórios são 

revisíveis ex vi do art. 437.º/1, se se ultrapassa 

a margem da álea em causa (…) nada legitima 

que se exclua aprioristicamente qualquer clas-

se de contratos da incidência do art. 437.º/1»56. 

 

Defende Paulo Mota Pinto que «Não colhe, 

assim a ideia de que crise económica financei-

ra constitui, sempre, alteração anormal das 

“circunstâncias em que as partes fundaram a 

decisão de contratar”. Antes é necessário, para 

determinar, quais são estas circunstâncias,  

alegar e provar em concreto, perante cada  

 O Swap de Taxas de Juro... : 73 

52– Cfr. Idem, p. 63. 

 

53– João Calvão da Silva, “Contratos Bancários e Alteração das Circunstâncias”, cit., p. 190.  

 

54– Explicando melhor o pensamento de Catarina Monteiro Pires, «(…) se não temos objeções de princípio à possibilidade de  

aplicação do art. 437.º do CC a contratos aleatórios, nem, em abstrato, ao swap, suscita-nos alguma dúvida a resolução de um contrato 

de swap de taxa de juro com fundamento na imprevisibilidade da evolução da taxa de juro. O motivo essencial que preside à contratação 

de contratos de swap, é precisamente, a cobertura de gestão do risco associado à volatilidade das taxas de juro. (…) Será, porém,  

de considerar que a descida da taxa de juro se verificou além do risco contratualmente assumido e da álea intrínseca a este negócio  

a justificar a intervenção corretiva do art. 437.º do CC?», cfr. Catarina Monteiro Pires, “Entre um modelo corretivo e um modelo  

informacional do direito bancário e financeiro”, Cadernos de Direito Privado, n.º 44, Braga, Centro de Estudos Jurídicos do Minho 

(CEJUR), 2013, p. 13.  

  

55– O acórdão a que a autora se refere é o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, proc. n.º 1387/11.5TBBCL.G1.S1, de 10.10.2013, em 

que a taxa de juro ficou abaixo dos 3,95% com grande divergência da taxa superior que as partes representaram como possível e que o 

contrato pretendia assegurar (in casu 5,15%), cfr. Catarina Monteiro Pires, op. cit., p. 14. 

 

56– Manuel Carneiro da Frada, op. cit., p. 668.  
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contrato, quais eram as representações comuns 

às partes – ou de uma delas, mas notórias ou 

conhecidas da outra –, sobre a base das quais 

edificariam a sua vontade comum de celebrar o 

contrato, ou, pelo menos, qual era concreta-

mente a base do negócio objetiva em que este 

assentou, que é afetada pela crise económica e 

financeira»57. 

 

De um modo bastante restrito, Simão Mendes 

de Sousa referindo que «Para que seja válido o 

recurso ao instituto da alteração anormal das 

circunstâncias é necessário que exista uma al-

teração anormal do quadro factual existente à 

data da celebração, que se situe fora dos riscos 

próprios do contrato, de forma contrária à boa 

fé (…)»58.  

 

Num sentido diferente dos entendimentos ante-

riores, aplicando o instituto também nos casos 

em que a alteração se encontra dentro dos  

riscos próprios do contrato, José Lebre de 

Freitas, referindo que ainda na própria álea do 

contrato se podem verificar «variações de cir-

cunstâncias tal modo consideráveis que exce-

dem a margem razoável de risco próprio do 

contrato, em medida que as partes não repre-

sentaram e ponha gravemente em causa o equi-

líbrio contratual»59. 

5. Apontamentos e considerações 
 

5.1. Os riscos próprios do contrato de swap 

de taxas de juro  
 

Antes de avançarmos, importa ainda ter em 

consideração que subjacente a toda discussão, 

está ainda a análise do que são os riscos pró-

prios do contrato. Quanto a este aspeto é neces-

sário considerar que o contrato de swap tem por 

subjacente à sua conclusão o risco de variação 

das taxas de juro.  
 

Sucede que, por circunstância do despoletar da 

crise económica e financeira, nos últimos anos, 

o contrato de swap que até então havia sido um 

contrato feliz60,  tem vindo a ser alvo de uma 

desenfreada litigiosidade, com especial relevân-

cia para a invocação da aplicação do instituto 

da alteração das circunstâncias na finalidade de 

resolver este contrato. Ora, importa aqui com-

preender duas questões que consideramos es-

senciais à nossa análise: (i) se o risco de varia-

ção das taxas de juro está compreendido nos 

ricos próprios do contrato e (ii) se, em qualquer 

medida, a oscilação das taxas de juro esta com-

preendida nos riscos próprios do contrato.  

 

Sobre os riscos próprios do contrato entende 

parte da nossa doutrina, porventura maioritária, 

57– Paulo Mota Pinto, “Contrato de swap de taxas de juro, jogo e aposta e alteração das circunstâncias que fundaram a decisão de  

contratar (Cont. do n.º 3987, pág. 413)”, op. cit., p. 51.  

 

58– Para melhor compreensão, refere ainda Simão Mendes de Sousa que «Não se entenda, das nossas palavras, que somos favoráveis a 

um recurso constante à alteração das circunstâncias em todo e qualquer caso de variação da taxa de juro, porque esse entendimento não 

corresponde à verdade, aliás, a própria legalidade de tal recurso é bastante duvidosa. Entendemos, isso, sim, que o recurso deve ser feito, 

apenas em casos excecionais, mediante a verificação de todos os requisitos legais e de um último teste, concernente a uma modificação da 

base negocial em que as partes assentaram.», Cfr. Simão Mendes de Sousa, “Contrato de Swap de Taxa de Juro: validade ou invalidade 

do contrato no ordenamento jurídico nacional”, Revista da Ordem dos Advogados, Ano 75, Vol. III/IV, Lisboa, 2015, pp. 697-744, p. 742.  

  

59– José Lebre de Freitas, O contrato de swap meramente especulativo. Regimes de validade e de alteração das circunstâncias”, Revista 

da Ordem dos Advogados, Ano 72.º, Vol. IV, 2012, p. 962.  

  

60– Maria Clara Calheiros, O contrato de swap, cit., p. 207.  
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que o risco de variação das taxas de juro corres-

ponde a um risco próprio do contrato de swap 

de taxas de juro e, como tal, a sua verificação 

não será suscetível de desencadear a aplicação 

do artigo 437.º do CC. Seguindo-se este enten-

dimento, não será possível recorrer ao instituto 

da alteração das circunstâncias quando o risco 

em causa, concretizado na alteração é, justa-

mente, aquele a que a álea intencional se repor-

ta. Por outras palavras, se entendermos que a 

alteração verificada – que é a variação da taxa 

de juro – está coberta pelos riscos próprios do 

contrato de swap, essa referida alteração torna-

se irrelevante. Este é o entendimento prolifera-

do por parte da nossa doutrina e jurisprudência. 

 

Em sentido diverso, defende José Lebre de 

Freitas que independentemente do evento 

compreender a álea contratada, caso a alteração 

seja de tal ordem que imponha a qualificação de 

anormal, o instituto deve ser aplicado61.  Neste 

âmbito, acresce ainda o argumento de que «o 

facto de as taxas de juro terem descido tão 

drástica e brutalmente não resultou de um com-

portamento normal, ou natural, da taxa Euri-

bor, mas, como é sabido, da intervenção esta-

tal, à escala Europeia, nomeadamente através 

das políticas de correcção monetária tomadas 

em reacção à crise consubstanciada na desci-

da, igualmente "drástica e brutal" das taxas de 

referência do Banco Central Europeu que op-

tou, para salvar os Bancos, como o recorrente, 

por "embaratecer' o dinheiro que emprestam 

aos bancos dele necessitados, e, consequente-

mente, o preço que o dinheiro que os bancos 

cobram uns aos outros (expresso precisamente 

pela na Euribor) igualmente desceu»62. 
 

Contrariamente, alguma doutrina defende ainda 

que a descida das taxas de juros não poderá ser 

entendida como uma alteração com que as  

partes não tenham contado ou não pudessem 

contar63. Não podemos deixar de discordar. Pa-

ra melhor entendimento, veja-se o voto de ven-

cida da Juiz Conselheira Maria Clara Sotto-

mayor, do Supremo Tribunal  de Justiça, no 

acórdão datado de 26.01.201664, pautando que 

«O facto de o contrato dos autos ter sido assi-

nado em Abril de 2008 e confirmado em Julho 

de 2008, e de nestas datas haver já alguns si-

nais de instabilidade das instituições financei-

ras, não significa que fosse previsível a dimen-

são da crise e o seu impacto global, que muitos 

autores identificam com a falência do Lehman 

Brothers, em Setembro de 2008. Deve ainda ter

-se em conta, no contexto económico-social 

português, que os empresários não dispõem, 

nos seus quadros, de profissionais especializa-

dos em questões financeiras, tal como dispõem 

os bancos, e portanto, de acordo com regras de 

experiência, não é razoável nem justo imputar-

lhes auto-responsabilidade na previsão da crise 

e do seu impacto nas taxas de juro, a qual, mes-

mo para muitos especialistas foi imprevisível. A 

ser previsível a crise para estes pequenos em-

presários, então teria, por maioria de razão, de 

ser previsível para os bancos, o que dada a 

enorme assimetria informativa e o facto de es-

tes contratos serem redigidos unilateralmente 

pelo Banco, através da técnica do contrato de 

adesão, teria que ser considerado dolo ou má 

fé do Banco… Julgamos, no entanto, que antes 

de Setembro de 2008, mesmo para muitos espe-

cialistas, não foi previsível esta crise com a 

dimensão e o impacto global que veio a ter, 

pelo que estão preenchidos os requisitos do art. 
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61– É necessário que a alteração exceda a margem razoável do risco próprio do contrato, colocando as partes numa situação que nunca 

representaram, pondo gravemente e causa o equilíbrio contratual. Este raciocínio aplica-se ao caso contrato dos swaps de taxas de juro, 

pois, segundo José Lebre de Freitas, as partes não representaram, no inicio do ano de 2008, a possibilidade da taxa Euribor descer tão 

significativamente. Cfr. José Lebre de Freitas, op.cit., p. 959.  

 

62– Cfr. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, proc. n.º 876/12.9TVLSB.L1.S1, cit.   
 

63– Nesse sentido, nomeadamente, João Calvão da Silva, “Swap de taxa de juro: inaplicabilidade do regime da alteração das  

circunstâncias,” Resista de Legislação e Jurisprudência, Ano 143.º, n.º 3986, Coimbra, Coimbra Editora, 2014, p, p. 348-373 e Maria 

Clara Calheiros, “O contrato de swap no contexto da actual crise financeira global”, cit., p. 3-13. 

 

64– Cfr. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, proc. n.º 876/12.9TVLSB.L1.S1, cit.  
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437.º: a alteração diz respeito às circunstân-

cias em que as partes fundaram a decisão de 

contratar; essas circunstâncias sofreram uma 

alteração anormal; a manutenção do contrato 

afeta gravemente o princípio da boa fé e provo-

ca um desequilíbrio agravado entre as presta-

ções das partes; esta situação não está abran-

gida pelos riscos próprios do contrato».   

 

Por sua vez, na opinião de João Calvão da 

Silva, «a oscilação da Euribor a 3 meses, na 

sua pequena história de vida, apresenta volati-

lidade significativa (cerca de 3,4% de 24 de 

Julho de 2003 a 9 de Outubro de 2008, um ano 

depois da crise do sub-prime). Não pode, pois, 

ter-se por anormal e imprevisível a descida da 

Euribor verificada desde 9 de Outubro de 2008, 

olhando à experiência da Libor – 1,01% em  

24 de Junho de 2004, sem crise financeira  

global»65.  

 

Entendemos que a variação das taxas de juro é 

um risco compreendido pelo contrato, até por-

que a própria natureza de swap de taxas de juro 

o impõe. Consideração diversa será entender-

mos que toda e qualquer variação da taxa de 

juro aplicável ao contrato, por consequência de 

um evento exterior às partes, estará invariavel-

mente compreendida nesse risco. Cremos, as-

sim, que o risco projetado pelas partes na cele-

bração do contrato, bem como que o risco que-

rido pelo Direito é o risco tolerável66 e não o 

desmesurável risco para uma das partes. 

 

Acresce ainda que, na nossa humilde opinião, 

não logra o argumento de que «tem, pois, de ser 

vista como normal e previsível – e não anormal 

e imprevisível – a volatilidade dos juros no 

capitalismo»67. Por mais, não concordamos ain-

da com o argumento de que a descida da Euri-

bor também deveria ser facto suficiente para os 

bancos resolverem os contratos de credito à 

habitação a taxa variável (e.g. Euribor a 3 me-

ses e um spread reduzido)68, por duas ordens de 

razão, senão vejamos. 

 

 Primeiro, caso a crise económica e financeira 

fosse um evento previsível e, assim previsível 

para os pequenos empresários que se viram le-

sados, então também esta seria inteiramente 

previsível para os bancos, o que dada a enorme 

assimetria informativa, obrigaria os bancos a 

informar o cliente dessa factualidade e, faria, 

certamente, com que não tivessem celebrado 

contratos em que antevissem a ocorrência de 

perdas69. 

65- João Calvão da Silva, “Swap de taxa de juro: inaplicabilidade do regime da alteração das circunstâncias,” cit., p. 371. 

 

66– Cfr. Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, proc. n.º 531/11.7TVLSB.L1-8, cit., «O risco previsto é o risco tolerável, isto é, o 

risco razoável e de algum modo previsível na conjuntura económica e financeira vigente à data da celebração do contrato, altura em que 

a autora e também o réu podiam valorar, como conhecimento de causa, se a proposta do banco satisfazia ou não os seus interesses.» 

 

67– Nesse sentido, nomeadamente, João Calvão da Silva, “Swap de taxa de juro: inaplicabilidade do regime da alteração das circunstân-

cias”, cit., p. 371. 

 

68– Cfr. Idem Ibidem.  

 

69– Embora sendo uma questão com pressupostos de análise distintos, veja-se, a respeito da alteração unilateral das taxas de juro, a Carta-

Circular n.º 32/2011/DSC do Banco de Portugal, onde, nomeadamente se prevê o seguinte: «1. Apenas os factos externos ou alheios à 

instituição de crédito que sejam relevantes, excepcionais e tenham subjacente um motivo ponderoso fundado em juízo ou critério objectivo 

devem ser considerados “razão atendível”, ou ser indicados como correspondendo a “variações de mercado”, para os efeitos previstos na 

alínea c) do n.º 1 e na alínea a) do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 446/85, de 25 de Outubro, devendo os mesmos ser convenientemente 

detalhados nas cláusulas; 2. Os consumidores devem dispor de pelo menos 90 dias para, após a comunicação das alterações por parte da 

instituição de crédito, ponderar o exercício do seu direito de resolução do contrato; 3. Deve ser especificado o momento a partir do qual 

as alterações introduzidas unilateralmente pela instituição de crédito produzem efeitos, entendendo este Banco que essas alterações  

apenas deverão produzir efeitos no período de contagem de juro imediatamente seguinte ao termo do prazo de exercício do direi to de 

resolução do consumidor; 4. Deve ser prevista a reversão das alterações introduzidas quando e na medida em que os factos que as tenham 

justificado deixem de se verificar e estabelecidos os procedimentos necessários para a respectiva produção de efeitos», disponível em 

www.dgsi.pt.  

http://www.dgsi.pt
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Segundo, os bancos realizam diversas opera-

ções bancárias, de natureza diversa, sendo estas 

classificadas como operações bancárias ativas 

quando o banco surge como credor (sendo a 

este tipo de posição jurídica a que nos reporta-

mos, não obstante o banco poder assumir uma 

posição neutral, ou seja, quando a operação não 

implique a concessão de crédito). Os bancos, 

pela sua natureza, assumem uma posição jurídi-

ca forte na relação contratual, sendo dotados de 

mecanismos, conhecimentos e informação su-

periores aos clientes que consigo celebram este 

tipo de contratos – os swaps de taxas de juro – 

(maioritariamente, pequenas e médias empre-

sas).  

 

Por último, e no que respeita aos contratos de 

crédito à habitação, importa referir que estes 

são contratos de empréstimo celebrados com 

instituições financeiras, por um período de tem-

po previamente estabelecido, com a finalidade 

de aquisição, construção e ou realização de 

obras num imóvel que se destine à habitação 

própria permanente ou secundária, para arren-

damento, ou ainda para a aquisição de terrenos 

para construção de habitação própria.  

 

Caracterizando-se, muito brevemente, este con-

trato, diga-se que o mútuo bancário é definido 

como sendo o contrato pelo qual o banco 

(designado como mutuante) entrega uma deter-

minada quantia, em dinheiro, ao cliente 

(designado como mutuário), ficando este obri-

gado a restituir, por um determinado prazo, a 

quantia mutuada (no mesmo género e quantida-

de), acrescida dos correspondentes juros calcu-

lados à taxa convencionada pelas partes70. Este 

contrato em nada se confunde com a natureza 

jurídica do contrato de swap de taxas de juro: 

não está aqui em causa a gestão do risco, nem 

tão pouco a especulação, mas tão-só a conces-

são de crédito. Caso o contrário se entendesse, 

todos os contratos em que quantias mutuadas 

estivessem associados à Euribor, independente 

do seu escopo contratual, poderiam ser resolvi-

dos em virtude da oscilação das taxas de juro.  

 

5.2 O princípio da boa fé 

 

A boa fé enquanto princípio basilar do nosso 

ordenamento jurídico, é um conceito polissémi-

co, ou seja, várias são as formulações em que 

este princípio se concretiza. O referido princí-

pio poderá, nomeadamente, ser apreciado como 

um padrão de conduta, num sentido objetivo, 

vide os artigos 227.º, 239.º, 334.º, 437.º e 762.º, 

n.º 2 todos do CC71. 

 

Para o que nos interessa, verificando-se uma 

alteração das circunstâncias que justifique a 

resolução ou a modificação do contrato, tere-

mos que apreciar não só as expectativas da par-

te lesada, mas também a confiança da contra-

parte no que se concretiza a solidez das obriga-

ções assumidas pelas partes na negociação do 

contrato.  

 

A boa fé preconiza o princípio orientador do 

ordenamento jurídico de chegar a uma solução 

justa que permita alcançar a harmonia e o equi-

líbrio do contrato celebrado. Também aqui, na 

nossa análise, este princípio toma um lugar de 

relevo. Seguindo-se Manuel Carneiro da 

Frada, entendemos que «a boa fé a que apela o 

artigo 437.º/1 opera assim uma forma de sindi-

cância intra-sistemática sobe as instituições de 

facto contratuais objetivamente injustas. Há-de 

ser, portanto, à concepção material de justiça – 

ao suum cuique tibuere – que o intérprete-

aplicador deve recorrer para concretizar o cri-

tério apontado pelo legislador quando manda 

atender aos princípios da boa fé»72. 
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70- José Engrácia Antunes, Direito dos Contratos Comerciais, Coimbra, Almedina, 2017, pp. 497-501. 
 
71- Existem muitas outras formulações e concretizações do princípio da boa fé a título de exemplo refira-se que o princípio da boa fé, 
poderá ainda ser concretizado como o desconhecimento ou ignorância de qualquer vício ou circunstância anterior, isto é num sentido subje-
tivo, vide o artigo 243.º do CC. Verificando-se a presença deste princípio em vários institutos de Direito, tais como no instituto do abuso de 
direito, vide artigo 334.º do CC, nos prazos de usucapião, vide os artigos 1294.º a 1296.º, 1298.º e 1299.º todos do CC, e ainda na formação, 
integração e execução do negócio jurídico, vide os artigos 227.º, 239.º e 762.º, n.º 2 todos do CC.  
 
72- Manuel Carneiro da Frada, op. cit., p. 680.  
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Também para a problemática em análise, a apli-

cação do princípio da boa fé assume relevância 

para a concretização de uma solução que se 

quer equitativa, uma vez que a admissibilidade 

da resolução ou modificação do contrato por 

alteração das circunstâncias encontra-se condi-

cionada a este princípio, vide o n.º 1, do 437.º, 

do CC.  

 

5.3. Consequências da aplicação   

 

A questão em estudo radica em saber se a crise 

financeira e económica corresponde a uma alte-

ração anormal e imprevisível das circunstâncias 

suficiente para (i) resolver o contrato através do 

instituto da alteração das circunstâncias ou (ii) 

para dar corpo a uma causa justificativa para 

resolver o contrato de swap de taxas de juro. 

 

Chegados a este ponto, conhecidas que estão as 

orientações da nossa jurisprudência e as posi-

ções da doutrina, cumpre-nos ainda conhecer as 

consequências da sua aplicação. 

 

Ora, verificados os requisitos do artigo 437.º do 

CC supra descritos, a parte lesada tem direito à 

resolução do contrato segundo juízos de equida-

de. Pelo que, quanto aos seus efeitos, importa 

sumariar o seguinte:  

vii) Resolvido o contrato, serão aplicáveis à 

resolução as disposições previstas nos arti-

gos 432.º a 436.º do CC, de acordo com os 

termos no disposto no artigo 439.º do CC; 

viii) Note-se que o contrato swap de taxas de 

juro é um contrato a prazo, onde as presta-

ções das partes são, em regra, diferidas 

para futuro, podendo existir momentos 

regulares de troca de fluxos financeiros ou 

apenas o pagamento do diferencial no ter-

mo do prazo. É, assim, aqui de referir que 

não se aplica a este contrato o disposto no 

artigo 432.º do CC.  

6. A resolução por justa causa  

do contrato de swap – breves  

considerações  
 

A resolução, de um modo abstrato, é o remédio 

e solução necessária para as situações de crise 

no relacionamento sinalagmático, apresentando 

particularidades e limitações no caso de contra-

tos duradouros, ora, entre os contratos de exe-

cução duradora enquadram-se, também, os con-

tratos de swap de taxas de juro.  

 

Como demonstrado no Acórdão do Supremo 

Tribunal de Justiça de 18.11.199973, “a resolu-

ção é uma declaração de vontade motivada por 

incumprimento ou alteração anormal da base 

negocial que atinge o equilíbrio das presta-

ções”. Acrescentado ainda o citado acórdão que 

“a resolução ocorre nos contratos bilaterais 

quando uma das partes o não cumpre, justifi-

cando-se, assim, que a contraparte o rompa 

(art. 432 do C. Civil) ou quando há uma altera-

ção anormal da base negocial que atinge o 

equilíbrio das prestações (art. 437 do C. Civil 

que traz uma nova visão da antiga teoria da 

imprevisão elaborada na sequência das profun-

das mutações sócio-económicas ocorridas após 

a guerra de 1914-1918)”. 

 

Ora, verifica-se assim uma especial qualifica-

ção do contrato a tomar em consideração:  

o contrato de swap é um contrato duradouro. 

Assim, no caso particular do contrato de swap 

de taxas de juro, importa atender que este é um 

contrato de natureza duradoura, característica 

especialmente relevante para esta análise. Es-

clarece Fernando Ferreira Pinto, pese embo-

ra pensando nos contratos de distribuição e nas 

respetivas características de relacionamento 

global74 e de negócio de confiança75 que estes 

tipos contratuais apresentam, que «(…) a reso-

lução de um contrato duradouro implica um 

73- Cfr. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, proc. n.º 99B852, de 16.03.1999, disponível em  www.dgsi.pt.   
 
74- Fernando A. Ferreira Pinto, op. cit., p. 397. 
 
75- Cfr. Idem, p. 399. 
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juízo mais global, que atenda à inteira relação 

existente entre as partes e aos interesses de am-

bos os contraentes, postulando, além disso, a 

realização de um prognóstico sobre a viabilida-

de futura dessa mesma relação».  

 

A resolução de um contrato duradouro terá ne-

cessariamente por pressuposto uma razão séria, 

ao que a doutrina apelida de justa causa.  Quan-

to a este conceito – a justa causa – explica tam-

bém o autor supra citado que «A justa causa 

constitui, por conseguinte, uma cláusula geral 

que remete para o juiz a questão de determinar, 

em cada situação concreta, até que ponto a 

prossecução da relação em curso é exigível. E 

isso transforma o conceito de inexigibilidade 

na pedra-de-toque de todo o sistema de resolu-

ção entre as partes o ponto focal do juízo impli-

cado por aquele conceito»76. 

 

Quanto ao conceito de resolução cumpre referir 

que este «traduz antes um “querer vinculado” 

à vinculação de um fundamento, legal ou con-

vencional (art. 432/1 do Código Civil). Consti-

tui assim, requisito essencial da resolução a 

existência de um motivo que, aos olhos da lei 

ou do negócio em curso, seja considerado ra-

zão suficiente para justificar a atribuição de um 

poder exoneratório a quem a profere»77. 

 

Entendemos que também aqui – no contrato 

swap de taxas de juro –  se verifica uma relação 

de confiança78, uma vez que o contrato é cele-

brado no seio de uma relação bancária79, deven-

do considerar-se que existe um relacionamento 

global entre as partes80.  

Ora, se até então equacionámos a resolução do 

contrato de swap de taxas de juro por aplicação 

do instituto de direito civil de alteração das cir-

cunstâncias, consideramos também que não se 

poderá não equacionar e analisar a possibilida-

de de a parte resolver o contrato de swap de 

taxas de juro por justa causa, tendo por análise 

as considerações que infra se enunciam.   

 

Este tipo de relacionamento contratual – uma 

relação duradora – implica uma forma de com-

promisso particularmente sensível a contingên-

cias futuras, até mesmo incertas, em consequên-

cia do contrato celebrado ficar exposto a riscos 

exógenos suficientes para perturbar o equilíbrio 

sinalagmático original do contrato. 

 

Ora, o equilíbrio sinalagmático original deverá 

ter como limite a inexigibilidade do cumpri-

mento da parte lesada.  Desse modo, a parte 

lesada no contrato de swap de taxa de juro de-

verá encontrar-se vinculada ao cumprimento 

das prestações até que tal se torne um cumpri-

mento desmesurável, contrário ao equilíbrio 

contratual e ao princípio da boa fé, tornando-se 

a mesma inexigível.  

 

Como acima referido, a resolução do contrato 

assim compreendida, deverá fundamentar-se na 

verificação de justa causa. Este entendimento 

tem por subjacente a seguinte razão: se tais  

contratos dão origem a um relacionamento en-

tre as partes de duração prolongada no tempo,  

caraterizando-se esse relacionamento na assun-

ção e cumprimento de obrigações diversas  

que se protelam no tempo e, sendo que o  
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76- Cfr. Idem, p. 397. 
 
77- Cfr. Idem, p. 393.   
 
78- Sabemos que o contrato de swap se caracteriza ainda por existirem deveres acrescidos de informação e de lealdade por parte do  
intermediário financeiro, tanto na fase pré-contratual como durante a execução do contrato. Porém, a nossa análise não irá debruçar-se 
sobre a referida matéria.  
 
79- Quanto a esse aspeto, refere Jean-Pierre Mattout que as operações bancárias, nomeadamente as operações de crédito são marcadas 
por pelas mesmas se estabelecer uma relação intuitu personae. Cfr. Jean-Pierre Mattout, Droit Bancaire International, Paris, Banque 
Editeur, 1998, p. 350. 
 
80- Fernando A. Ferreira Pinto, op. cit., p. 397. 
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desvirtuamento do equilíbrio contratual não 

extingue, por si só, a relação contratual, a or-

dem jurídica deverá promover a possibilidade 

de se por termo a tal relação contratual quando 

ocorram circunstâncias – como a crise econó-

mica financeira – que tornem inexigível a conti-

nuidade da sua vinculação.  

 

Cremos, assim, que o principal critério para esta 

discussão é o critério da inexigibilidade. Note-

se que, se por um lado o artigo 437.º do CC se 

concretiza mediante o preenchimento dos diver-

sos requisitos aí previstos (já analisados no pon-

to 2.1. supra) que, invariavelmente, se conside-

ra não suscetível de aplicação ao caso concreto, 

seja por se considerar que não estão em causa 

“as bases do negócio”, que a alteração não era 

“imprevisível” ou, por sua vez, que a alteração 

se inclui na álea do contrato. Por outro, o crité-

rio da inexigibilidade que enunciámos, deverá 

ser o critério essencial a ser tomado em consi-

deração na verificação da possibilidade de reso-

lução destes contratos, sendo este avaliado e 

verificado através de um exercício de pondera-

ção, prudencial e casuística que terá por neces-

sário a análise da proporcionalidade e adequa-

ção da consequência pretendida pelo resolvente. 

Ademais, tal pretensão só poderá ser atendida 

se, e quando, de acordo com o princípio da boa 

fé se torne insustentável – um esforço desmesu-

rável –, face ao impacto e abalo sentido na rela-

ção contratual concreta, continuar a exigir-se o 

cumprimento do programa negocial.  

  

Ou seja, por um lado consideramos que os re-

quisitos de aplicação previstos no artigo 437.º 

do CC são, em demasia, limitativos nas preten-

sões jurídicas reais que emergem no quotidiano 

contratual, por outro, consideramos ainda que a 

nossa jurisprudência, como anteriormente refe-

rido, prefere assumir uma análise criteriosa e 

extremamente limitativa no preenchimento de 

tais requisitos, o que mais dificulta o sucesso 

das pretensões dos resolventes. Na nossa opini-

ão, se tal atitude numa primeira análise parece 

assumir um caráter protetor na estabilização da 

relação contratual, máxime do mercado dos 

negócios, num segundo momento de análise 

consideramos que esta atitude desprotege nos 

tempos de crise da relação contratual aqueles 

que, nomeadamente por fatores exógenos, so-

frem a consequência do extremo desequilíbrio 

contratual com que nunca poderiam ter contado. 

Assim, face às características e finalidades do 

contrato de swap, ponderados os interesses en-

volvidos, considerando à partida que a crise 

económica e financeira é um evento com digni-

dade suficiente para o efeito em análise, não se 

poderá, sem a devida análise do contrato e da 

sua base subjetiva, bem como das alterações 

verificadas e respetivo impacto, reclamar da 

parte lesada o cumprimento das obrigações as-

sumidas no âmbito desse contrato pelo período 

remanescente da respetiva relação.  

 

7. Conclusões  

 

Da nossa análise releva em grande medida que 

a crise financeira de 2007-2014, analisadas as 

suas respetivas causas, induziu a uma profunda 

crise económica e financeira de cariz global e 

com grande foco na Europa e, como tivemos já 

oportunidade de referir, entendemos que o mo-

do como se tem vindo a analisar a aplicação do 

artigo 437.º do CC ao contrato swap de taxas de 

juro não tem, salvo o devido respeito, sido com-

pleta.  

 

Consideramos que a grande alteração das cir-

cunstâncias não foi, em si, a crise financeira e a 

oscilação das taxas de juro, mas antes a inter-

venção estatal, à escala Europeia, com a aplica-

ção de políticas de correção monetária tomadas 

em reação ao cenário económico que se vinha a 

conhecer. Face a tal, entendemos, antes de 

mais, que o pressuposto objetivo de análise da 

aplicação do instituto da alteração das circuns-

tâncias não se encontrou devidamente concreti-

zado. 

 

Por conseguinte, considerando os efeitos da 

crise económica e financeira, em concreto a 

oscilação abruta das taxas de juro, atento um 

contrato de swap de taxas de juro, diremos que 
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ao desvirtuamento da realidade equacionada 

pelas partes e a produção de danos gravosos 

para uma destas, continuar a exigir-se as presta-

ções assumidas, será um total desmembramento 

da realidade ao Direito. Ter-se-á sempre como 

necessidade, e assim o entendemos, que o  

Direito acompanha a realidade e, afinal, o negó-

cio jurídico tem pés de terra.  

 

Somos assim levados a considerar a análise do 

instituto da alteração das circunstâncias consa-

grado no nosso ordenamento jurídico para a 

resolução ou modificação deste tipo contratual.  

Atento o fundamento axiológico do instituto da 

alteração das circunstâncias em que as partes 

fundaram a decisão de contratar, bem como a 

natureza do direito potestativo de resolução, 

consideramos que o evento verificado – a apli-

cação de políticas de correção monetária e con-

sequente oscilação abruta das taxas de juro – 

não tendo sido previsível nem equacionado pe-

las partes, este evento, na nossa humilde opini-

ão, não será inserível naquilo que foram as  

bases do negócio que despoletou a vontade de 

contratar e, de assim contratar, sendo alheio à 

vontade das partes. Este é um facto superveni-

ente, de natureza objetiva, que afeta o equilíbrio 

contratual de modo não querido pelo contrato 

celebrado, nem pelo Direito. Esse evento, na 

nossa opinião, analisado o caso em concreto, 

poderá revelar-se suficiente para provocar a 

destruição da relação contratual tomando sem-

pre por referência um juízo de inexigibilidade.  

 

Porém, irrealista seria se considerássemos sem-

pre que a crise económica e financeira, valendo 

por si só, enquanto facto, culminaria numa alte-

ração anormal das circunstâncias em que as 

partes fundaram a decisão de contratar. Consi-

deramos que uma análise casuística será sempre 

a base de qualquer juízo, porém, a aplicação de 

políticas de correção monetária tal como se ve-

rificou, corresponde, na nossa humilde opinião, 

a uma grande alteração das circunstâncias.  

 

Não podemos deixar de referir, que o nosso 

tribunal superior desde a década de 70 evita 

aplicar o instituto da alteração das circunstân-

cias previsto no artigo 437.º do CC às situações 

denominadas como grandes alterações das cir-

cunstâncias. Nessa aceção cabem os aconteci-

mentos ocorridos durante a revolução de 1974 e 

desta derivados como os «saneamentos» e 

«ocupações», as nacionalizações e a descoloni-

zação.   

 

Dessa análise resulta que a prática do Supremo 

Tribunal de Justiça tem sido a de apenas conce-

der a aplicação do instituto da alteração das cir-

cunstâncias, após a verificação dos critérios 

objetivos exigidos pelo mesmo, relevando que a 

opção pela aplicação do instituto reserva-se pa-

ra aquilo que serão as circunstâncias próximas 

do contrato que afetem a base do negócio sub-

jetiva e não circunstâncias alteradoras, embora 

profundas, de caráter genérico, ou seja, que afe-

tem uma realidade contratual tão vasta como o 

verificado nos contratos de swap de taxas de 

juro.   

 

Deverá aqui realçar-se que o Supremo Tribunal 

de Justiça começou por se pronunciar em 2013 

(em 10 de outubro de 2013), que a crise de 

2007-2014 consubstancia uma alteração rele-

vante das circunstâncias, fundamentadora do 

direito do lesado à extinção do contrato de 

swap.  

 

O referido acórdão tratou-se de uma decisão 

revolucionária face à tradicional postura juris-

prudencial de cautela em matéria de força vin-

culativa dos contratos, advinda, como anterior-

mente dito, de um percurso histórico desde a 

revolução de 1974, tornando-se o mote para a 

discussão doutrinal e jurisprudencial a que as-

sistimos ao longo dos últimos anos.  

 

Tal entendimento do Supremo Tribunal e Justi-

ça foi posteriormente reafirmando, em 2015, no 

sentido de considerar que os efeitos da crise 

económica e financeira consubstanciavam uma 

alteração superveniente e anormal das circuns-

tâncias, sendo esta suficiente para fundamentar 

a resolução do contrato de swap de taxas de 
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juro. Nessa argumentação é, nomeadamente, 

realçado a importância de existir um equilíbrio 

contratual entre as partes contratantes desse 

instrumento financeiro. 

 

Podemos assim concretizar que face ao circuns-

tancialismo objetivo de cada contrato de swap 

de taxas de juros, com especial relevância para 

quais eram as representações das partes – a ba-

se do negócio –  ou seja, a motivação das partes 

subjacente à celebração do contrato, sendo esta 

imprevisivelmente afetada pela crise económica 

e financeira e efeitos daí resultantes (primeiro 

requisito), causando uma alteração anormal 

(segundo requisito) e produzindo danos graves 

para uma das partes (terceiro requisito). Por sua 

vez, entendendo que a queda de um indexante 

em três ou quatro pontos percentuais, tal como 

se verificou, poderá não estar coberta pelos ris-

cos próprios do contrato (quarto requisito), de 

modo a que, provando-se que as obrigações 

assumidas, assumiriam um caráter verdadeira-

mente penoso para a parte lesada, capazes de 

afetar o princípio de direito da boa fé (quinto 

requisito), entendemos que a aplicação de polí-

ticas de correção monetária na Europa e conse-

quente indução na profunda crise económica e 

financeira de 2007-2014 deverá ser equaciona-

da como uma grande alteração das circunstân-

cias, suficiente para desencadear a aplicação do 

instituto previsto no artigo 437.º do CC.  

 

Não obstante, e caso assim não se entenda pela 

aplicação do instituto da alteração das circuns-

tâncias, deverá ser equacionada também na nos-

sa opinião a resolução do contrato por justa 

causa. Aliás, cremos até que esta análise deverá 

anteceder a análise que comporta aplicação do 

instituto da alteração das circunstâncias, por 

este ter natureza supletiva.  

 

Desse modo e salvaguardando a análise do caso 

concreto deverá ser feito um juízo de inexigibi-

lidade cuja finalidade é a aferição da resolução 

do contrato por justa causa, devendo o mesmo 

ter por subjacente o seguinte: (i) a verificação 

de um motivo importante ou de uma razão séria 

(uma justa causa) que justifique a resolução do 

contrato; (ii) verificação da violação do princí-

pio da boa fé em virtude da parte lesada  

continuar adstrita ao cumprimento de obriga-

ções resultantes de um evento exógeno, (iii) a 

inexigibilidade da manutenção do vínculo con-

tratual81.  

 

Considerando o risco projetado pelas partes na 

celebração do contrato, bem como o risco que-

rido pelo Direito é um risco tolerável, cremos, 

assim, que na resolução do contrato de swap de 

taxas de juro estes conceitos deverão ser apreci-

ados para alcançar uma justa e equitativa reso-

lução do contrato. 

 

Face a todo o supra exposto, julgamos que o 

desmesurável risco a suportar por uma das par-

tes num exemplo de um contrato de swap que 

tenha chegado aos nossos tribunais, face às con-

sequências associadas, após os efeitos, diretos e 

indiretos, da crise económica e financeira, de-

verão ser considerados enquanto critérios obje-

tivos neste tipo contratual, uma vez que tais 

circunstâncias modificam violentamente a base 

subjetiva do contrato. 

81- Face a esta análise e conclusões avançadas, veja-se as considerações que tivemos oportunidade de enunciar no capítulo 6 supra.    
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Snapshot da Indústria das Criptomoedas 

 

Ana Brochado* 

 

1. Introdução 

 

As criptomoedas registaram um crescimento 

expressivo quer em termos de volume, quer de 

notoriedade, desde a introdução das bitcoins em 

2009 (Nakamoto, 2008).  

 

Não obstante a crescente popularidade e inte-

resse nas criptomoedas, apenas recentemente a 

literatura da economia e das finanças tem publi-

cado trabalhos sobre este mercado (Li e Wang, 

2017). Rogojanu e Badea (2014), por exemplo, 

estudaram as vantagens e as desvantagens rela-

tivas das bitcoins face a outras moedas. Katsi-

ampa (2017) reconhece que o aparecimento das 

criptomoedas coloca desafios aos governos, 

reguladores, consumidores, economistas e em-

preendedores. 

 

O aumento do valor do mercado das criptomoe-

das e o crescente interesse da população em 

geral e dos reguladores tem motivado a realiza-

ção de diversos estudos na área da economia e 

finanças (Baur et al., 2017), para identificar se o 

seu comportamento se aproxima de um ativo 

financeiro, de uma moeda ou de um ativo de 

reserva (e.g. ouro). As criptomoedas partilham 

as características-chave do ouro (mineração, 

descentralização, transação 24 horas por dia 7 

dias por semana), das moedas (meio de troca) e 

de outros ativos financeiros (volatilidade) 

(Dwyer, 2015). 

 

Se as criptomoedas têm o potencial de se torna-

rem meios de pagamento globais equivalentes 

às restantes moedas legais, então podem criar 

alterações profundas nos sistemas de pagamen-

tos, no valor das moedas tradicionais, nos ban-

cos centrais e na política monetária (Baur et al., 

2017). No entanto, atendendo a que os investi-

mentos e as transações com criptomoedas regis-

tam valores reduzidos quando comparados com 

outros ativos, Baur et al., (2018) consideram 

que não existem riscos ou ameaças para a esta-

bilidade financeira.  

 

Tal como outros segmentos do mercado Fin-

tech, o mercado das criptomoedas está sujeito a 

quebras de segurança. Por outro lado, o carácter 

anónimo do sistema (Li e Wang, 2017) levan-

tou preocupações quanto aos riscos de branque-

amento de capitais e financiamento de transa-

ções ilegais (Brühl, 2017; Blau, 2018). Tam-

bém os reguladores do setor financeiro têm ex-

pressado a sua preocupação sobre as criptomoe-

das junto dos consumidores (ver, por exemplo, 

EBA, 2013; BdP, 2014). 

 

As criptomoedas introduzem nos mercados fi-

nanceiros novas necessidades, nomeadamente 

em termos de gestão do risco, análise de portfó-

lio e sentimento de mercado. 

 

O presente artigo tem como objetivos: sintetizar 

os principais temas abordados na literatura eco-

nómica e financeira sobre as criptomoedas; des-

crever a evolução do mercado e efetuar uma 

discussão dos desenvolvimentos nos principais 

segmentos da indústria das criptomoedas: ex-

changes, wallets, mining e payments. 

* Centre for Socioeconomic and Territorial Studies (DINÂMIA’CET – IUL), Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL). 
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2. A Literatura sobre Criptomoedas  

 

2.1 As Criptomoedas 

 

O surgimento das criptomoedas tornou-se pos-

sível devido a desenvolvimentos em diversas 

áreas científicas, nomeadamente a criptografia 

(funções hash criptográficas, assinaturas digi-

tais), economia (teoria dos jogos) e ciências da 

computação (redes Peer-to-Peer - P2P) (Li e 

Wang, 2017).  

 

Uma criptomoeda consiste num token digital 

que existe num determinado sistema de cripto-

moeda e normalmente assenta nas seguintes 

componentes: (i) rede P2P; (ii) mecanismo de 

consenso; e (iii) chave para uma infraestrutura 

pública. Não existe nenhuma entidade central 

que governa o sistema. Em alternativa, as regras 

que governam o sistema (e.g., definição de tran-

sação válida, a oferta total de token digital) são 

asseguradas pelos participantes na rede 

(também designados por ‘nodes’). A história 

das transações pode ser verificada de forma 

independente em cada ‘node’, existindo acesso 

ao ‘ledger’ partilhado. Este ‘ledger’ partilhado, 

que normalmente tem a forma de cadeias de 

blocos que compreendem as transações 

(blockchain), é constantemente atualizado atra-

vés de um processo que se designa por minera-

ção (mining), a partir do qual novas unidades no 

token nativo (a criptomoeda) são criadas 

(Gandal et al., 2018). Qualquer pessoa pode 

entrar e sair do sistema a qualquer momento já 

que não há identidades associadas aos utilizado-

res (Blau, 2018).  

 

Podem ser associadas às criptomoedas três pro-

priedades (CCAF, 2017): (i) ativo digital ao 

portador (digital bearer asset); (ii) sistema inte-

grado de pagamento (integrated payment 

network); (iii) outras utilizações não monetárias 

(non-monetary use cases). O token nativo cons-

titui um ativo ao portador, na medida em que o 

individuo que controla a respetiva chave priva-

da (private key) controla o montante de cripto-

moeda a ela associado, que pode ser usado co-

mo uma moeda ou um ativo financeiro. Quando 

as criptomoedas são usadas como moeda preen-

chem os requisitos de meio de troca, unidade de 

conta e reserva de valor (Baur et al., 2018). No 

caso de utilização como ativo financeiro nor-

malmente as duas primeiras propriedades não 

estão presentes. A literatura tem discutido a 

possível classificação das criptomoedas como 

moeda ou como ativo financeiro com base na 

evolução das suas cotações e de outras moedas/ 

ativos (Dwyer, 2015). 

 

Adicionalmente, trata-se de um ativo cen-

sorship-resistant na medida em que nenhuma 

entidade do sistema pode confiscar os montan-

tes de criptomoedas detidas nem censurar tran-

sações. As criptomoedas estão integradas numa 

rede integrada de pagamentos, que oferece uma 

forma rápida, económica e de alcance global de 

pagamentos (não estando circunscritos a uma 

determinada localização ou jurisdição). Como 

resultado da desintermediação, as taxas de tran-

sação são, em termos gerais, substancialmente 

inferiores às cobradas pelos operadores de siste-

mas de pagamento tradicionais (Kim, 2017; 

Baur et al., 2018), tanto para micro pagamentos 

como para transferências de valores mais eleva-

dos. As taxas não são baseadas no montante 

transferido, mas na dimensão da transação tra-

duzida em bytes (CCAF, 2017). 

 

Os pagamentos tornam-se irreversíveis logo que 

os montantes são transferidos e se recebem as 

confirmações do sistema. Para as empresas que 

operam no setor do retalho, a utilização de crip-

tomoedas apresenta como vantagem adicional a 

não necessidade de armazenamento de informa-

ção sobre os consumidores (e.g., contactos, da-

dos do cartão de crédito), atendendo a que os 

utilizadores são identificados pela sua morada 

de criptomoedas que resulta da chave pública. 

 

2.2 Os preços das Criptomoedas 

 

Atendendo a que a bitcoin foi a primeira cripto-

moeda com sucesso, é também a criptomoeda 

relativamente à qual são efetuados mais estudos 
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académicos (Gandal et al., 2018). Algumas ex-

ceções são o trabalho de Ciaian et al., (2018), 

que estudou o preço de 17 criptomoedas, as 

bitcoins e outras 16 altcoins, e o estudo de Cor-

bet et al. (2017), que analisa os preços da 

bitcoin e da ethereum. Li e Wang (2017) estu-

daram empiricamente o valor da bitcoin e Bolt 

e van Oordt (2016) desenvolveram um modelo 

teórico para a determinação da cotação das crip-

tomoedas. Hayes (2017) desenvolveu um mo-

delo para a determinação do valor das bitcoins 

com base nos custos de produção.  

 

Ciaian et al. (2016) concluíram que a atrativida-

de de uma criptomoeda para o investidor exerce 

um papel importante no seu preço. Katsiampa 

(2017) estudou a volatilidade das criptomoedas 

e concluiu que as bitcoins têm sido utilizadas 

mais como um ativo do que como uma moeda, 

atendendo à sua natureza especulativa e à sua 

volatilidade.  

 

Um conjunto de estudos compararam o valor 

das criptomoedas com o valor de outros ativos. 

Dyhrberg (2016) concluiu que o comportamen-

to das séries de preços das bitcoins apresenta 

semelhanças tanto ao comportamento do ouro 

como ao do dólar americano. Baur et al. (2017) 

concluiu que a volatilidade das bitcoins é 10 

vezes superior à do ouro, do USD e dos merca-

dos financeiros (índice MSCI) e que o seu com-

portamento em termos de retornos, volatilidade 

e grau de correlação, é diferente do de outros 

ativos. Baur et al. (2018) analisou os preços das 

bitcoins, ações, obrigações e commodities, ten-

do concluído que as criptomoedas são usadas 

com mais frequência como ativo financeiro do 

que como moeda. 

 

Bariviera (2017) e Tiwari et al. (2018) estuda-

ram a eficiência do mercado das bitcoins. Xie et 

al. (2017) analisaram a relação entre as co-

tações das bitcoins e o sentimento de mercado, 

medido através de informação de social media. 

Os resultados revelaram que a informação gera-

da pelo utilizador permite prever a evolução das 

cotações no curto e no longo prazo.  

 

Li e Wang (2017) concluíram que as bitcoins 

têm gradualmente evoluído para um estado de 

maturidade, em que os fatores de ordem econó-

mica começam a ter maior impacto na determi-

nação do preço das bitcoins no longo prazo do 

que fatores tecnológicos ou de atividade do 

mercado das criptomoedas. 

 

A título de síntese, diversas variáveis têm sido 

usadas na literatura para explicar o comporta-

mento do preço das bitcoins, como sejam: 

i) fatores tecnológicos - dificuldade de mi-

neração e hash rate (Kristoufek, 2015; 

Corbet et al., 2017) e reconhecimento 

público nas redes sociais (Ciaian et al., 

2016);  

ii) fatores económicos - inflação, taxa de 

juro, PIB, oferta de moeda (Li e Wang, 

2017);  

iii) economia bitcoin (oferta de bitcoin, tran-

sações, valor e volume de bitcoins) (Li e 

Wang, 2017); 

iv) atividade de mercado (volume transacio-

nado e volatilidade (Ciaian et al., 2016) e 

custos de transação em mercado secundá-

rio (Kim, 2017); 

v) preço de outros ativos (Dyhrberg, 2016); 

e 

vi) preço de outras criptomoedas/ altcoins 

(Ciaian et al., 2018). 

 

3. As Criptomoedas 
 

3.1 Notoriedade  
 

A criptomoeda com maior notoriedade, medida 

pelo volume mundial de pesquisas no Google1, 

é a bitcoin (BTC). Verifica-se um aumento da 

atenção nas criptomoedas e da tecnologia 

blockchain no ano de 2017, que se intensificou 

no último trimestre do ano. O índice máximo de 

pesquisas do termo bitcoin ocorreu em dezem-

bro de 2017. 
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1- O Índice de pesquisas de um determinado termo no Google tem sido utilizado na área das finanças como um indicador da atenção do 
investidor.  
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3.2 O mercado em valor 

 

Observou-se um crescimento exponencial na 

capitalização bolsista, no volume transacionado 

e na volatilidade das criptomoedas no último 

ano. Considerando as 75 criptomoedas, o 

CRyptocurrency IndeX - CRIX (Trimborn e 

Härdle, 2015) registou um crescimento expo-

nencial no ano de 2017, passando de 1.688,62 

(31 de dezembro de 2016) para 48.365,44 (31 

de dezembro de 2017), correspondendo a um 

aumento no índice de 2.764%. Após atingir um 

máximo de 62.895,26 pontos em 6 de janeiro de 

2018, o índice desceu para 24.039,07 em 6 de 

fevereiro (-61,8%) e subiu para 34.946,61 em 6 

de março de 2018 (+45,4%).  

Gráfico 1 - Volume de pesquisas no Google de criptomoedas (média semestral)  

Gráfico 2-  Volume de pesquisas semanal do termo “bitcoins”  
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O ano de 2017 ficou marcado por um cresci-

mento na generalidade das criptomoedas. Efeti-

vamente, das 30 principais criptomoedas (de 

acordo com a capitalização bolsista), 27 regista-

ram um crescimento de pelo menos três dígitos. 
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Gráfico 3 -  CRIX Index  
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Em termos de capitalização bolsista, tem-se 

assistido a um aumento da expressão de outras 

moedas que não a bitcoin (i.e., as altcoins). Efe-

tivamente, desde a introdução da bitcoin, o mer-

cado tem assistido ao lançamento de diversas 

criptomoedas, observando-se no final de 2017 a 

existência de mais de 1500 criptomoedas. Um 

dos motivos para o surgimento de um grande 

número de altcoins está relacionado com as 

reduzidas barreiras à entrada, apenas sendo ne-

cessário um algoritmo criptográfico, um proces-

so de mining e um algoritmo de consenso 

(Brühl, 2017). 

 

Não obstante, continua a observar-se uma ele-

vada concentração, com três moedas (bitcoin, 

ethereum e ripple) a representarem 66% do 

mercado. 

Tabela 1 - Crescimento y-o-y das 30 principais criptomoedas (2017) 
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Gráfico 4- Capitalização bolsista 

Gráfico 5- Quota de mercado das criptomoedas (capitalização bolsista), 31 janeiro de 2018 
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O crescimento do mercado das criptomoedas 

tem sido acompanhado do surgimento de novos 

fundos de investimento, constituídos por cartei-

ras de criptomoedas, entre 6 e 100 moedas, com 

ou sem ponderação pela capitalização bolsista, 

a saber: CRYPTO202, Bitwise HOLD103, 

Aggregated Coin4 (AGRE), UpStart1K5, Bit206, 

Pantera BitCoin Fund7, Crescent Crypto Asset 

Management8, Bletchley 10 Index9. 

 

3.3 Perfil dos utilizadores 
 

3.3.1 Perfil demográfico 
 

Os utilizadores de bitcoins são maioritariamente 

do sexo masculino (94,7%), com idades com-

preendidas entre 25-34 e 35-44 anos (76,3%), 

possuem como principais afinidades as catego-

rias ‘Avid investors’ (7,3%) e 

‘Technophiles’ (7,0%) e como interesses de 

comunidades online de serviços e investimentos 

financeiros (8,1%)10. 

2- https://static.crypto20.com  
3- https://www.bitwiseinvestments.com/fund 
4- http://www.combined-coins.com/  
5- Ibidem. 
6- http://www.bittwenty.com/ 
7- https://www.panteracapital.com/about/ 
8- https://www.crescentcrypto.com/ 
9- https://www.crescentcrypto.com/  
10- A definição exata do perfil dos utilizadores de criptomoedas é uma tarefa complexa, na medida em que as plataformas e empresas que 
operam no setor normalmente não divulgam este tipo de informação. 

https://static.crypto20.com
https://www.bitwiseinvestments.com/fund
http://www.combined-coins.com/
http://www.bittwenty.com/
https://www.panteracapital.com/about/
https://www.crescentcrypto.com/
https://www.crescentcrypto.com/


91 : Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários 

 

Um estudo realizado na plataforma Reddit 

(N=331) revelou que 65,3% dos respondentes 

(utilizadores da plataforma que visitam tópicos 

sobre criptomoedas) possuem pelo menos o 

grau de licenciatura e 15% são estudantes12. 

3.3.2 Perfil geográfico 

 

A distribuição geográfica das ATMs de bitcoin 

e de outras criptomoedas revela uma grande 

concentração na América do Norte e Canadá, 
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Tabela 2 - Perfil demográfico e psicográfico dos utilizadores de bitcoin* 

Fonte: CoinDance11, Google Analytics statistics,  

acedido a 12 de março de 2018 

11- https://coin.dance/stats#demographics  
 
12- The Reddit cryptocurrency survey, disponível a partir de: https://docs.google.com/document/
d/1Y2fKK1cJla7r14lPz3y7w7AlkYgg_AM46_RkB-tggEM/edit (acesso 13 de março de 2018) 
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que em conjunto possuem 97% das máquinas 

existentes. As ATMs existem em 29 países da 

Europa, destacando-se o Reino Unido, a Áustria 

e a Espanha (CoinATMRadar). Das 2.098 

ATMs existentes em janeiro de 2018, 100% 

suportavam bitcoins, 36,7% (770) altcoins, 35% 

(735) litecoin, 8,1% (170) ether e 5,4% (114) 

dash.  

Gráfico 6- Distribuição das ATM bitcoin 

13- Disponível a partir de https://coinatmradar.com/charts/#by-continent (acesso 31 de janeiro 2018) 

A execução de um nó completo fornece tam-

bém indicação do local em que a atividade 

ocorre. A distribuição dos nodes de bitcoin re-

vela que existe uma concentração de atividade 

nos EUA, seguindo-se a Europa, com alguma 

atividade a ser observada noutras regiões. 

Figura 1- Bitcoin nodes 

Fonte: https://bitnodes.earn.com/ (acesso 23 de janeiro de 2018) 

https://bitnodes.earn.com/
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3.3.3 Perfil comportamental 

 

Um inquérito realizado no quarto trimestre de 

2017 (N=3.000) revelou que 94% dos investi-

dores em bitcoins consultam os preços diaria-

mente e 37% fazem-no mesmo de forma com-

pulsiva (todas as horas). Cerca de 27% dos in-

vestidores possuía carteiras entre 10.000 e 

50.000 USD, enquanto 86% dos inquiridos pos-

suíam mais de 3 ativos digitais.  
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Gráfico 7- Frequência de consulta de preços de criptomoedas  

14- Disponível a parte de https://www.coindesk.com/research/state-blockchain-2018/ (acesso 13 de março de 2018).  

Gráfico 8- Valor da carteira 

Os critérios mais importantes na escolha de 

uma criptomoeda são a capitalização bolsista 

(5,73), o volume transacionado (5,63) e o nú-

mero de bolsas que a listam (5,60). As expetati-

vas de valorização das criptomoedas são ex-

pressivas, com 38,8% dos respondentes afir-

mando que esperam tornar-se ‘crypto-

millionaires’ no ano de 2018. 
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Gráfico 9- Critérios de escolha de uma criptomoeda   

15- Disponível a parte de https://www.coindesk.com/research/state-blockchain-2018/ (acesso 13 de março de 2018).  

Gráfico 10- Sentimento de mercado em relação à valorização das criptomoedas 

3.4 O ecossistema financeiro 

 

Um conjunto diverso de agentes económicos 

oferecem serviços que, simultaneamente, apro-

veitam as vantagens dos sistemas de criptomoe-

das e acrescentam valor aos utilizadores (ECB, 

2015). O ecossistema financeiro da indústria de 

criptomoedas inclui agentes económicos que 

oferecem produtos, serviços e aplicações que 

envolvem o uso de criptomoedas.  

 

Os principais setores desta indústria são 

(Gandal et al., 2018; CCAF, 2017):  

i) Exchanges (bolsas): compra, venda e tro-

ca de criptomoedas (por outras criptomo-

edas ou moedas ‘fiat’ nacionais); 

ii) Wallets (carteiras): armazenagem de 

criptomoedas (handling key manage-

ment);  

iii) Payments (pagamentos): facilitação dos 

pagamentos usando criptomoedas; e   

iv) Mining (mineração): assegurar o funcio-

namento do ledger global (blockain); 

responsabilidade por confirmar as transa-

ções e a segurança do registo de todas as 

transações. 

 

4. Exchanges 

 

Uma bolsa (exchange) de criptomoedas é uma 

plataforma online que oferece serviços de com-

pra e venda de criptomoedas e de outros ativos 
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digitais, em troca de outras criptomoedas ou de 

moedas nacionais (fiat currency). As bolsas são 

um elemento importante deste ecossistema fi-

nanceiro. Nomeadamente, permitem a ligação 

das criptomoedas com a economia real, em que 

as transações são denominadas nas moedas lo-

cais (Li e Wang, 2017). 

 

As bolsas de criptomoedas oferecem três tipos 

de atividades principais (CCAF, 2017): (i) or-

der-book exchange: a plataforma utiliza um 

sistema de negociação que recebe ordens de 

compra e de venda dos utilizadores; (ii) bro-

kerage services: serviço que permite aos utiliza-

dores adquirir ou vender criptomoedas de forma 

conveniente a um dado preço; (iii) plataforma 

de negociação: plataforma que permite uma 

única interface na ligação de diversos sistemas 

de negociação e/ou ofertas permitindo a alavan-

cagem e a oferta de derivados de criptomoedas. 

As bolsas desempenham um papel importante 

na indústria, constituindo um mercado para a 

transação, liquidez e formação do preço das 

criptomoedas.  

 

As bitcoins são transacionadas por todas as bol-

sas (CCAF, 2017), sendo seguidas da ether e 

litecoin. No ano de 2017, 39% das bolsas ape-

nas transacionavam bitcoins, 25% transaciona-

vam 2 moedas e 36% três ou mais moedas, 6% 

ofereciam produtos derivados e 16% ofereciam 

serviços de margin trading (CCAF, 2017).  

No caso das bitcoins, apesar de existirem cerca 

de 110 bolsas que transacionam este tipo de 

ativo16, o mercado tem apresentado uma eleva-

da concentração.  
 

De acordo com CCAF (2017), aproximadamen-

te 72% das bolsas de menor dimensão especiali-

zam-se num tipo de serviço (i.e., brokerage ser-

vices), enquanto as bolsas de maior dimensão 

oferecem diversos serviços. 

 

As principais bolsas em termos de quota de 

mercado têm registado alguma variação ao lon-

go do tempo. A primeira bolsa que transacionou 

bitcoins, com inicio de atividade em 2010, a 

Mt. Gox, suspendeu todas as transações em fe-

vereiro de 2014 no seguimento de quebras de 

segurança.  
 

Em dezembro de 2015 a huobi detinha uma 

quota de mercado de aproximadamente 52%, 

em janeiro de 2016 a btchina (36,1%), a okcoin 

(32,2%) e a huobi (29,6%) representavam em 

conjunto aproximadamente 98% do mercado. 

Em dezembro de 2017 a bitfinex (34,6%), bi-

tstamp (11,2%) e bitFlyer (10,9%) representa-

vam 56,7% do mercado. 

Gráfico 11- Evolução da quota de mercado das bolsas, por volume transacionado  

16- http://bitcoinity.org/ acesso a 17 de janeiro de 2018.  

http://bitcoinity.org/
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Em termos de volume por moedas nacionais, 

verifica-se que as transações com bitcoins são 

efetuadas com mais de 40 moedas. No período 

de 2014 a 2016 grande parte das transações fo-

ram efetuadas em CNY e no ano de 2017 as 

principais moedas foram o USD, o EUR e a 

GBP. A redução da importância do CNY está 

associada à legislação do People’s Bank of  

China. 

Gráfico 12- Percentagem transacionada, por moeda  

Os principais riscos operacionais percecionados 

pelas bolsas de criptomoedas estão relacionados 

com a segurança tecnológica (hacking), a dete-

rioração das relações com os bancos, a regula-

ção e o risco de fraude (CCAF, 2017). 

Gráfico 13- Riscos operacionais percecionados pelas bolsas, N=51 
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5. Wallets 

 

A wallet é um software usado para, de forma 

segura, armazenar, enviar e receber criptomoe-

das através da gestão de chaves públicas e pri-

vadas criptográficas, por um prestador de servi-

ços. As entidades que prestam este tipo de ser-

viço estão concentradas (CCAF, 2017) nos  

Estados Unidos (34%) e na Europa, nomeada-

mente no Reino Unido (15%), na Alemanha 

(8%) e na Suíça (8%).  

 

A percentagem de carteiras ativas num mesmo 

prestador do serviço pode variar entre 7,5% e 

30,9%. O número de carteiras tem aumentado 

de forma expressiva (+93% de janeiro de 2017 

para janeiro de 2018). 

Gráfico 14- Evolução do número de carteiras  

Os utilizadores de wallets localizados na Amé-

rica do Norte e na Europa possuem preferência 

pelos fornecedores localizados nessas reuniões. 

Na região da Ásia Pacífico apenas 26% da base 

de clientes é proveniente da mesma região.  

Gráfico 15 - Domicílio das wallets, por região de residência do consumidor  
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Grande parte das wallets são open sources (o 

que significa que o código base está disponível 

para externos e permite o diagnóstico de even-

tuais vulnerabilidades) e oferecem diversos for-

matos, permitindo a interação com os utilizado-

res em diferentes contextos. O formato mais 

frequente permite o acesso conveniente através 

de um smartphone, existindo diversas apps  

disponíveis (i.e., formato mobile). 

 

As wallets são atualmente programas sofistica-

dos que suportam um grande número de fun-

ções. Aproximadamente 56% das wallets ofere-

ce serviços para além da armazenagem de crip-

tomoedas. A tabela que se segue apresenta uma 

listagem desses serviços. 

Tabela 3- Serviços oferecidos pelas wallets 

6. Payments 

 

O sistema de criptomoedas possui uma rede 

integrada de pagamentos para proceder às tran-

sações denominadas no native token.  

O setor de pagamentos das criptomoedas pode 

ser organizado em quatro categorias de sistemas 

de pagamento (CCAF, 2017). 
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As empresas de pagamentos localizadas na re-

gião Ásia Pacifico e América Latina possuem 

essencialmente consumidores locais. As empre-

sas de pagamentos localizadas na Europa e na 

América do Norte possuem uma maior diversi-

dade de clientes em termos geográficos. 

Figura 2- Sistema de pagamentos das criptomoedas  
e serviços oferecidos pelas plataformas de pagamento  

Gráfico 16- Localização das empresas de pagamentos vs localização dos consumidores   
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Gráfico 17- Principais desafios das empresas de pagamentos de criptomoedas 

Relativamente ao montante das transações, os 

pagamentos nacionais assumem em geral mon-

tantes mais reduzidos (44% das transações en-

volvem menos de $100) e as transações interna-

cionais estão associadas a valores mais eleva-

dos (34% assumem valores superiores a $1.000) 

(CCAF, 2017).  

 

Em termos de canal de pagamento, os paga-

mentos no segmento business-to-business 

(B2B) assumem valores médios de $1.878, no 

segmento consumer-to-consumer (C2C) $351 e 

no segmento consumer-to-business (C2B) 

$210. 

 

As empresas de pagamentos operam como por-

tas de acesso entre as empresas, as finanças tra-

dicionais e o sistema de criptomoedas.  

 

Em termos gerais, a dificuldade no estabeleci-

mento de parcerias com o setor bancário é con-

siderado o principal desafio para as empresas 

que operam no segmento de pagamentos. 

7. Mining 

 

Os miners desempenham um papel fundamental 

no sistema de criptomoedas na medida em que 

são responsáveis por agrupar transações não 

confirmadas em novos blocos e de as adicionar 

ao ledger global (blockchain). Os miners ofere-

cem os recursos computacionais (computing 

power) para assegurar a validade da blockchain, 

calculando um vasto número de hashers para 

descobrir um bloco válido. Cada bloco válido é 

adicionado pelo miner ao blockchain em troca 

de uma recompensa. 
 

O mining evoluiu de um simples hobby pelos 

early adopters nos computadores pessoais, para 

uma indústria intensiva que usa equipamento de 

hardware especializado. Podem ser identifica-

dos cinco tipos de intervenientes na atividade 

de mining, descritos na Figura 3 (CCAF, 2017): 

(i) produtores de hardware de mining; (ii) pool 

operators; (iii) self-mining; (iv) serviços de 

cloud mining (v) e remote hosting services. 
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Figura 3 - Cadeia de valor da atividade de mining 

A atividade de mining pode ser efetuada por 

indivíduos ou por organizações, que usam o seu 

próprio equipamento para processar transações. 

Em troca, recebem uma recompensa pelo mi-

ning (reward mining) e comissões de transação 

(transaction fees).  

 

As principais empresas de mining desenvolvem 

e mantêm centros de dados e de mining por to-

do o mundo. As mining pools combinam os 

recursos computacionais (hashing power) de 

diversos miners (indivíduos ou organizações) 

para aumentar a probabilidade e a frequência de 

identificação de um novo bloco. As mining 

pools tornaram-se atividades profissionalizadas, 

oferecendo diversos serviços para os consumi-

dores. As recompensas são partilhadas pelos 

participantes, com base na proporção dos recur-

sos computacionais partilhados. 

 

Um conjunto reduzido de empresas dedicaram-

se à conceção de equipamento de mining espe-

cializado. 

 

Os serviços de cloud mining oferecem hashing 

power permitindo aos indivíduos participarem 

no processo de mineração sem terem necessida-

de de executar o equipamento eles próprios. 

Por fim, os remote hosting services oferecem o 

armazenamento e manutenção do equipamento 

de mining detido por indivíduos. 

 

A taxa de hash (hash rate) é uma unidade de 

medida da potência de processamento usada 

para resolver as operações matemáticas compu-

tacionalmente intensivas para a rede bitcoin 

(atuação coletiva dos mineradores de bitcoin). 

Esta taxa é assim definida como o número 

estimado de terahashes por segundo (trilhões 

de hashes por segundo) que a rede bitcoin é 

capaz de desempenhar.  

 

A dificuldade de mineração mede o grau de 

dificuldade para decifrar um código para 

descobrir um hash abaixo ou acima de um valor 

esperado, i.e., para encontrar um dado bloco. 

 

Para além da dificuldade de mineração, o custo 

computacional de mineração depende da 

tecnologia usada. Desde a introdução da 

bitcoin, terão sido usados pelo menos quatro 

gerações de equipamento de mineração: Central 

Processing Units (CPUs), Graphics Processing 

Units (GPUs), Field Programmable Gate Arrays 

(FPGAs) e ASIC – Aplication-Specific 

Integrated Circuits (Li e Wang, 2017).  

https://guiadobitcoin.com.br/glossario/hash/
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Gráfico 18- Evolução da taxa de hash e da dificuldade da mineração,  
de janeiro de 2014 a janeiro de 2018  

Em termos de mining blocks, em janeiro de 

2018 destacavam-se os seguintes miners: Ant 

Pool (China), BTC.com (China, USA, Europe), 

Via BTC, BTC.TOP e Slush.com (Global). No 

ano de 2017 mais de metade das pools de 

mineração estavam localizadas na China (58%), 

seguidas dos USA (16%) - (CCAF, 2017). 

Fonte: Blockchain.info 

Gráfico 19 - Quota de mercado das pools de mineração,  
de janeiro de 2016 a dezembro de 2017     
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Apenas com a mineração de bitcoins, os miners 

terão recebido no período de janeiro de 2013 a 

dezembro de 2018 aproximadamente 3x10^9 

USD. No entanto, estima-se que as receitas 

totais da indústria de mining sejam superiores 

(incluindo as receitas dos produtores de 

hardware e da oferta de serviços de mining e 

cloud remotos).  

 

O ano de 2017 ficou marcado por um aumento 

das receitas por transação e globais. Não 

obstante, a receita da mineração como 

percentagem do volume transacionado tem 

diminuído.  

Gráfico 20- Evolução da receita total da mineração e da receita por transação  

Gráfico 21- Receita da mineração (% do volume transacionado)  



104 : Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários 

 

A tabela que se segue apresenta o protocolo do algoritmo hash das principais criptomoedas, 
bem como a velocidade e a capacidade. 

Tabela 4- Algoritmo hash das principais criptomoedas 

Nota: As 20 criptomoedas foram selecionadas com base na 
respetiva capitalização bolsista 
Fonte: https://www.crunchbase.com/  
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tributação da atividade de mining.     Em termos 

de riscos operacionais, destaca-se a quebra re-

pentina e acentuada de preços e as pressões 

concorrenciais entre os miners. 

Os principais riscos legislativos percecionados 

pelos miners são o surgimento de legislação 

restritiva sobre a mineração de criptomoedas e a 

  Snapshot da Indústria das Criptomoedas : 105 

Gráfico 22- Riscos legislativos percecionados pelos miners  

Gráfico 23- Riscos operacionais percecionados pelos miners  
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8. Conclusões 

 

O mercado das criptomoedas registou no  

ano de 2017 um crescimento exponencial  

em termos de notoriedade, volume 

transacionado, capitalização bolsista e número 

de criptomoedas oferecidas.  

 

Paralelamente, assistiu-se a um interesse da 

comunidade académica sobre o comportamento 

do preço das criptomoedas (e das bitcoins em 

particular). O preço das criptomoedas tem sido 

associado a fatores tecnológicos, variáveis 

macro-económicas, indicadores de atividade do 

mercado das bitcoins, preço de outros ativos e 

preço de outras criptomoedas.  

 

Os utilizadores de criptomoedas são 

maioritáriamente do sexo masculino e situam-se 

na faixa etária 25-34 anos, consultam o preço 

das criptomoedas frequentemente (todos os 

dias) e têm expetativas de retornos elevados no 

curto prazo. Os principais segmentos da 

indústria das criptomoedas são as exchanges, as 

wallets, os payments e o mining. De forma 

integrada, acrescentam valor ao mercado. 

 

Os reguladores do setor financeiro têm emitido 

alertas aos utilizadores de criptomoedas aten-

dendo, nomeadamente à sua volatilidade. Le-

vantaram igualmente preocupações quanto aos 

riscos de branqueamento de capitais e de finan-

ciamento de transações ilegais. Atendendo ao 

volume transacionado, comparativamente ao de 

outros ativos, ser ainda reduzido, não existirão 

atualmente riscos para a estabilidade financeira 

(Baur et al., 2018). 
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