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Editorial 
 
A edição n.º 56 dos Cadernos do Mercado de 

Valores Mobiliários inclui cinco textos, três de 

cariz jurídico e dois de natureza económica. 

  

No primeiro artigo é efetuada uma análise críti-

ca do quadro jurídico europeu sobre as opera-

ções de insider trading, designadamente ao abri-

go do Regulamento 596/2014, também conheci-

do por market abuse regulation (MAR). O obje-

tivo principal do artigo é avaliar a lógica subja-

cente à proibição geral de abuso de informação 

privilegiada estabelecida no MAR e verificar se 

aquele regulamento cumpre os objetivos de pro-

teger a integridade do mercado financeiro e de 

aumentar a confiança dos investidores. O autor 

dá especial atenção aos ‘portos de abrigo’ exis-

tentes relativamente à proibição geral de abuso 

de informação privilegiada e às razões subja-

centes à sua criação, principalmente nos casos 

em que o legislador entendeu que a importância 

de uma determinada atividade para o mercado 

no seu conjunto justifica a sua admissibilidade. 

Contudo, a admissibilidade desses portos de 

abrigo está subordinada ao cumprimento de 

alguns requisitos. Uma vez analisados esses 

requisitos, o artigo conclui que existem algumas 

questões que poderiam ser melhoradas. No en-

tanto, o autor é de opinião que o quadro legal de 

proibição do uso de informação privilegiada e 

de obrigatoriedade da sua divulgação 

(sustentado num sistema restrito que penaliza o 

atraso dessa divulgação e permite alguns portos 

de abrigo) promove a transparência do merca-

do, o funcionamento do mercado de controlo 

empresarial, os interesses dos emitentes e a es-

tabilidade do sistema financeiro como um todo. 

Por conseguinte, o regime em vigor é um ins-

trumento eficaz para proteger a integridade do 

mercado financeiro e para reforçar a confiança 

dos investidores. 

 

No segundo texto analisam-se detalhadamente 

os deveres e as responsabilidades dos interme-

diários financeiros no exercício de atividades e 

na prestação de serviços de intermediação fi-

nanceira. O autor começa por enquadrar os con-

ceitos de intermediação financeira e descrever a 

tipologia de intermediários financeiros autoriza-

dos a exercer esta atividade, referindo que estes 

se encontram sujeitos a um conjunto de princí-

pios gerais de atuação e de organização, de que 

se destacam os princípios de proteção dos legí-

timos interesses dos clientes, da atuação de boa-

fé e do conhecimento do cliente. São também 

discutidos criticamente os deveres dos interme-

diários financeiros para com os seus clientes, 

nomeadamente os deveres de informação, de 

categorização dos investidores e de avaliação 

do caráter adequado das operações e serviços de 

investimento, sendo considerado que estes de-

veres legais consubstanciam verdadeiros e pró-

prios deveres jurídicos de conduta profissional 

no exercício das atividades de intermediação 

financeira, cuja violação pode ser fonte de res-

ponsabilidade civil e consequente obrigação de 

indemnização perante os clientes. O autor trata 

ainda a matéria da responsabilidade civil do 

intermediário financeiro, alertando que se deve 

ter presente que o incumprimento ou a violação 

dos princípios e/ou dos deveres relativos ao 

exercício de atividades de intermediação finan-

ceira pode ser fonte de outros tipos de efeitos 

ou consequências jurídicas, como sejam a res-

ponsabilidade contraordenacional, a responsabi-

lidade bancária e a responsabilidade pela obser-

vância das leis das cláusulas contratuais gerais e 

de defesa do consumidor. 

 

O terceiro artigo aborda a aparente contradição 

entre o escopo da responsabilidade civil pela 

elaboração de um prospeto e o âmbito subjetivo 

do art.º 149.º/1 do Código dos Valores Mobiliá-

rios, tal como tem sido aplicado na prática. Está 

em causa a delimitação do círculo de responsá-

veis pela informação contida nesse prospeto, o 

que constitui uma questão de legitimidade pas-

siva no quadro da correspondente ação de res-

ponsabilidade civil. O autor defende que se a 
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Editorial 
 
imputação dos danos sofridos pelos investidores 

encontra o seu fundamento na violação dos cri-

térios legais de prestação de informação através 

do prospeto, então a responsabilidade deveria, 

em princípio, ser circunscrita àquele que está 

adstrito ao cumprimento dos mesmos, ou seja, o 

oferente. Admite ainda que, eventualmente, 

essa responsabilidade poderia ser estendida aos 

autores materiais do prospeto, àqueles sobre os 

quais recai um dever de assegurar que a infor-

mação é corretamente prestada e/ou àqueles que 

se declarassem responsáveis pela informação, 

para concluir que, aparentemente, não é isso 

que resulta daquele artigo do Código, cujo texto 

parece determinar a imputação de danos tam-

bém a quem não tem qualquer dever de infor-

mar através do prospeto ou de assegurar a qua-

lidade dessa mesma informação, nem assumiu a 

responsabilidade pelo seu conteúdo. 

 

O quarto texto lida com a temática do tick size 

das ações e o seu efeito na microestrutura, liqui-

dez e volatilidade dos mercados acionistas. A 

dimensão do tick size representa o menor incre-

mento de preço permitido a um título, limitando 

assim o melhor spread bid-ask a ser pelo menos 

tão grande quanto esse valor. A magnitude des-

te incremento mínimo de preços pode ter impli-

cações relevantes na qualidade e na liquidez dos 

mercados de ações, pois afeta tanto as receitas 

dos agentes que proporcionam liquidez aos 

mercados quanto os custos de negociação dos 

investidores em geral. O autor conclui que a 

redução do tick size não tem efeito nos spreads 

de oferta e de venda nem tem impacto nos pre-

ços. Todavia, aumentos repentinos do tick size 

têm impacto no spread bid-ask, impacto que é 

devido a fatores não observáveis que explicam, 

simultaneamente, o padrão de liquidez das 

ações que registaram modificações no tick size 

e das em que tal não ocorreu. O autor obtém 

também evidência de que o aumento do tick 

size contribui para o incremento da volatilida-

de. Contudo, quando a dimensão do tick size 

diminui, a volatilidade geralmente não acompa-

nha essa diminuição.  

 

No último artigo procura-se analisar de que ma-

neira se altera a configuração da curva de rendi-

mentos (yield curve) em resultado do comporta-

mento e das perspetivas individuais, e muitas 

vezes opostas, dos agentes de mercado. Apesar 

das muitas explicações que têm sido sugeridas 

para a configuração da curva de rendimentos, o 

autor restringe-se neste estudo a três determi-

nantes (as expectativas dos participantes do 

mercado sobre o futuro, o prémio para compen-

sar a perda de liquidez durante um empréstimo 

de longo prazo e o prémio de volatilidade para 

pagar o risco - e a ‘dor psicológica’ - decorrente 

da fixação de uma taxa de juro para toda a ma-

turidade de um empréstimo ou depósito, em 

alternativa a permitir que a rentabilidade desse 

passivo ou ativo seja permanentemente ajustada 

às taxas de juro de mercado), e conclui que es-

tes três fatores parecem fornecer uma explica-

ção razoável para a configuração atual e futura 

da curva de rendimentos publicada diariamente 

pelo BCE. Adicionalmente, no caso de o merca-

do ser dominado por tomadores de crédito, é 

referido que o prémio de volatilidade pode 

apresentar um sinal negativo e contraintuitivo, 

determinando uma taxa de juro de longo prazo 

abaixo da evolução esperada/média da taxa de 

curto prazo. 

 

Apresenta-se, assim, nesta edição dos Cadernos 

do Mercado de Valores Mobiliários, um con-

junto de textos cuja qualidade e diversidade 

seguramente aconselham uma leitura cuidada e 

atenta. 
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Prohibition of Insider Dealing in the EU:  
An Effective Tool to Protect the Integrity  
of the Financial Markets?        
  
 
Miguel Stokes (*) 

 

(*)Advogado, Uría Menendez Proença de Carvalho 
 

1. Introduction  

 

This article offers a critical analysis of the  

European legal framework on insider dealing, 

as it is currently treated under Regulation 

596/2014, of the European Parliament and the 

Council of 16 April 2014 (MAR), which en-

tered into force on 3 July 2016. 

 

The MAR, as the successor to Directive 2003/6/

EC of the European Parliament and of the 

Council of January 2003 on insider dealing and 

market manipulation (MAD), in addition to ful-

ly harmonising the provisions on market abuse 

throughout the European Union, repealing na-

tional frameworks formed on the basis of the 

MAD, also includes various amendments to the 

previous framework, including the following: 
 

 Expanded scope of financial instruments 

subject to regulations on insider dealing —

now includes those traded on MTFs and 

OTFs (see section 3.1.1); 

 Expanded definition of insider dealing, in-

cluding attempted insider dealing as well as 

the cancellation of orders upon acknowledg-

ment of inside information (see section 4.1); 

 Creation of new safe harbours for takeovers 

and mergers (see section 5.7) and market 

soundings (see section 5.8). 

 

2. Scope 
 

The main purpose of this article is to assess the 

rationale underlying the general prohibition 

against insider dealing set out in the MAR and 

to verify whether the current Regulation fulfills 

the purpose of protecting the integrity of the 

financial market and boosting investor confi-

dence. 

 

Given its relevance and interest, this article 

pays special attention to (i) the existing safe 

harbours regarding the general prohibition 

against insider dealing; and (ii) the reasons un-

derlying the creation of safe harbours. 

 

This article does not purport to (i) exhaustively 

analyse the prohibition against insider dealing, 

and instead only addresses the matters consid-

ered most relevant; (ii) address the legal frame-

work on market manipulation under the MAR; 

or (iii) discuss the penalties applicable to abuse 

of information under Directive 2014/57/EU, of 

the European Parliament and the Council, of 16 

April 2014. 
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3. inside information 

 

3.1 Definition 

 

The concept of inside information is established 

in Article 7(1)(a) of the MAR, defining “inside 

information” as information of a precise nature 

which has not been made public, relating direct-

ly or indirectly, to one or more issuers of finan-

cial instruments1 or to one or more financial 

instruments which, if made public, would be 

likely to have a significant effect on the prices 

of those financial instruments or on the price of 

the related derivative financial instruments. 

 

Additionally, pursuant to Article 7(4) of the 

MAR, the definition of inside information also 

comprises, in the case of persons charged with 

the execution of orders concerning financial 

instruments, information conveyed by a client 

and related to the client’s pending orders, which 

is of a precise nature, which relates directly or 

indirectly to one or more issuers of financial 

instruments or to one or more financial instru-

ments, and which, if it were made public, would 

be likely to have a significant effect on the pric-

es of those financial instruments or on the price 

of related derivative financial instruments.2 

3.1.1 Scope of insider dealing framework 

 

Pursuant to the MAR, the insider dealing 

framework applies to3:  

(i) financial instruments admitted to trading on 

a regulated market or for which a request 

for admission to trading on a regulated mar-

ket has been made; 

(ii) financial instruments traded on an MTF, 

admitted to trading on an MTF or for which 

a request for admission to trading on an 

MTF has been made; 

(iii) financial instruments traded on an OTF; 

and 

(iv) financial instruments not covered by any of 

the previous items, the price or value of 

which depends on, or has an effect on, the 

price or value of a financial instrument re-

ferred to in the previous items, including, 

but not limited to, credit default swaps and 

contracts for difference. 

 

It is noteworthy that the scope of application of 

the MAR has expanded substantially in com-

parison with the MAD, by including financial 

instruments traded on MTFs and OTFs. Indeed, 

this may lead to the application of the MAR  

to financial instruments listed on regulated  

1- According to Article 3(1) of the MAR, ex-vi Article 4(1) of Directive 2014/65/EU, financial instruments mean (i) transferable securities; 
(ii) money-market instruments; (iii) units in collective investment undertakings; (iv) derivative contracts relating to securities, currencies, 
interest rates or yields, emission allowances or other derivatives instruments, financial indices or financial measures which may be settled 
physically or in cash; (v) derivative contracts relating to commodities that must be settled in cash or may be settled in cash at the option of 
one of the parties other than by reason of default or other termination event; (vi) derivative contracts relating to commodities that can be 
physically settled provided that they are traded on a regulated market, an MTF, or an OTF, except for wholesale energy products traded on 
an OTF that must be physically settled; (vii) derivative contracts relating to commodities, that can be physically settled not otherwise men-
tioned in item (vi) above and not being for commercial purposes, which have the characteristics of other derivative financial instruments; 
(viii) derivative instruments for the transfer of credit risk; (ix) financial contracts for differences; (x) derivative contracts relating to climat-
ic variables, freight rates or inflation rates or other official economic statistics that must be settled in cash or may be settled in cash at the 
option of one of the parties other than by reason of default or other termination event, as well as any other derivative contracts relating to 
assets, rights, obligations, indices and measures not otherwise mentioned in this section, which have the characteristics of other derivative 
financial instruments, having regard to whether, inter alia, they are traded on a regulated market, OTF, or an MTF and (xi) emission allow-
ances consisting of any units recognised for compliance with the requirements of Directive 2003/87/EC (Emissions Trading Scheme).   
 

2- This essay analyses inside information in the terms defined in Articles 7(1) and 7(4) only, therefore excluding Articles 7(2) and 7(3), on 
commodity derivatives and emission allowances, respectively. 

3- The MAR also applies to behaviour or transactions, including bids, relating to the auctioning on an auction platform authorised as a 
regulated market of emission allowances or other auctioned products based thereon, including when auctioned products are not financial 
instruments, pursuant to Regulation (EU) No 1031/2010. This notwithstanding, the scope of this essay will only comprise the financial 
instruments described in sub-paragraphs a), b), c) and d) of Article 2(1) of the MAR. 

 Prohibition of Insider Dealing in the EU... : 09 
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markets located overseas – e.g. in Hong Kong, 

New York, Singapore or São Paulo – if they are 

also be traded on MTFs or OTFs located in the 

EU.  

 

3.1.2 Precise nature of information 

 

As regards the requirement of the precise nature 

of the information, Article 7(2) of the MAR 

provides that information is of precise nature if 

it indicates a set of circumstances which exists, 

or which may reasonably be expected to come 

into existence, or an event which has occurred, 

or which may reasonably be expected to occur, 

where it is specific enough to enable a conclu-

sion to be drawn as to the possible effect of that 

set of circumstances or events on the prices of 

the financial instruments or the related deriva-

tive financial instrument.  

 

Furthermore, according to previous guidelines 

of the CESR4, the precise nature of the relevant 

information shall be assessed on a case-by-case 

basis5. The need for a specific analysis confirms 

that it is not possible to establish a common set 

of boundaries for an a priori qualification of a 

certain circumstance or event as precise. 

 

According to the guidelines from the CESR, the 

preciseness of information should be deter-

mined on the grounds of the information availa-

ble at the time, with two possible interpreta-

tions: 
 

(i) one that requires a predominant probabil-

ity (+50% chances) of the circumstance 

or event occurring; or 

(ii) another that balances the probability of 

an event or circumstance occurring 

against the magnitude of its potential ef-

fects on the price. Thus, an event with a 

rather low probability of occurrence – let 

us say, 30% – but with a high magnitude 

for its effects – e.g. an 70% fall in price – 

would also be deemed to be precise infor-

mation. This probability/magnitude for-

mula would be applied in such cases.6 

 

In this regard, we note that in Case C-19/11 

(Markus Geltl vs Daimler AG)7 the ECJ8 stated 

that the expression “may reasonably be ex-

pected” refers to future circumstances or events 

from which it appears, on the basis of an overall 

assessment of the factors existing at the rele-

vant time, that there is a realistic prospect that 

they will come into existence or occur.  

 

The ECJ then rejected the applicability of the 

probability/magnitude formula to insider deal-

ing, on which it stated “an interpretation to that 

effect that, the greater the magnitude of the 

possible effect of a future event on the prices or 

the financial instruments concerned may be, the 

lower the degree of probability required in or-

der for the information in question to be held to 

be precise, would imply that the two elements 

required for information to be inside infor-

mation (…) namely the information must be 

precise and must be likely to have a significant 

effect on the process of the financial instru-

ments concerned, are co-dependent.9  

 

The ECJ10 further determined that, when there 

is a multi-stage process ending with a certain 

4- The CESR has been replaced on 1 January 2011 by the European Securities Market Authority (ESMA) in the role of supra-national 
securities authority. This interpretation should remain up-to-date pursuant to the MAR given the absence of change implemented by the 
latter on this subject. 
 
5- CESR, Level 3 – second set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive to the market, ESMA/06-
562b, July 2007, No. 1.5. https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/08_717.pdf 
 
6- VEIL, Rüdiger, in European Capital Markets Law, pp.145, Hart Publishing, Oregon, 2013. 
 
7- Available at: http://curia.europa.eu.  
 
8- European Court of Case C-19/11 (Markus Geltl vs Daimler AG), pp. 6. 
 
9- European Court of Justice - Case C-19/11 (Markus Geltl vs Daimler AG), pp. 6. 
 
10– Idem 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/08_717.pdf
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event or circumstance deemed as inside infor-

mation, the definition of precise is interpreted 

as “meaning that, in the case of a protracted 

process intended to bring about a particular 

circumstance or to generate a particular event, 

not only may that future circumstance or future 

event be regarded as precise information within 

the meaning of those provisions, but also the 

intermediate steps of that process which are 

connected with bringing about that future cir-

cumstance or event”.11 This interpretation of 

the ECJ has been reflected in the MAR as Arti-

cle 7(2), and therefore has become law across 

the EU on 3 July 2016.The ECJ10 further deter-

mined that, when there is a multi-stage process 

ending with a certain event or circumstance 

deemed as inside information, the definition of 

precise is interpreted as “meaning that, in the 

case of a protracted process intended to bring 

about a particular circumstance or to generate 

a particular event, not only may that future cir-

cumstance or future event be regarded as pre-

cise information within the meaning of those 

provisions, but also the intermediate steps of 

that process which are connected with bringing 

about that future circumstance or event”.11 This 

interpretation of the ECJ has been reflected in 

the MAR as Article 7(2), and therefore has be-

come law across the EU on 3 July 2016. 

 

In light of the currently established legal frame-

work, our understanding is that for a piece of 

information to be deemed precise, it should be 

able to occur with a predominant probability. 

This means that the event is more likely to oc-

cur than not (the requirement of qualification). 

The price-sensitivity of the event should then be 

irrelevant for the assessment of the requirement 

of preciseness (the requirement of independ-

ence).  

 

Finally, as regards multi-stage processes, they 

are assessed as to the preciseness of information 

in the same way as one-stage events. For exam-

ple, one must verify whether the preliminary 

stage of a merger is, in the specific case, more 

likely that not to generate the price-sensitive 

event. If the answer is positive, it is deemed as 

a precise piece of information, if the answer is 

negative, that piece of information shall not 

qualify as inside information (because the pre-

ciseness criteria will not have been met). 

 

In this regard, Recital 17 of the MAR establish-

es that information which relates to an event or 

set of circumstances which is an intermediate 

step in a protracted process may relate, for ex-

ample, to (i) the state of contract negotiations; 

(ii) terms provisionally agreed in contract nego-

tiations; (iii) the possibility of the placement of 

financial instruments; (iv) conditions under 

which financial instruments will be marketed; 

(v) provisional terms for the placement of fi-

nancial instruments; or (vi) the consideration of 

the inclusion of a financial instrument in a ma-

jor index or the deletion of a financial instru-

ment from such an index. 

 

3.1.3 Likelihood of the information to have a 

significant effect on prices of financial  

instruments 

 

As regards the likelihood of information to 

have a significant effect on the price, Article 7

(4) of the MAR establishes that information 

which, if it were made public, would be likely 

to have a significant effect on the prices shall 

mean information that a reasonable investor 

would be likely to use as part of the basis of his 

or her investment decision. 

 

In this regard, the CESR12 considered in the 

past that those with potential inside information 

need to assess on an ex ante basis whether or 

not such information is likely to have a signifi-

cant effect on the price. It would then be a ques-

tion of determining the degree with which such 

an effect could reasonably have been expected 

11- Ibidem. 
 
12- CESR, Level 3 – second set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive to the market, CESR/06-
562b, July 2007, No.1.12.  

 Prohibition of Insider Dealing in the EU... : 11 
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at that point in time. The understanding above 

should remain up-to-date pursuant to the MAR 

given the absence of changes implemented by it 

on this subject. 

 

According to the CESR, to verify whether a 

significant effect would be produced on the 

price of the financial instrument concerned, a 

“plausibility” test shall be performed under 

such terms that (i) on the one hand, the mere 

possibility that a piece of information may have 

a significant price effect is not enough to trigger 

a disclosure requirement; but, on the other 

hand, (ii) it is not necessary that there should be 

a degree of probability close to certainty13. 

 

The CESR has provided the following factors 

for determining whether an event or circum-

stance is likely to have a significant effect on 

the price of a specific financial instrument:14 
 

(i) the anticipated magnitude of the matter or 

event in question in the context of the 

whole activity of the issuer; 

(ii) the relevance of the information as re-

gards the main determinants of the finan-

cial instrument’s price; 

(iii) the reliability of the source of the infor-

mation; and 

(iv) market variables that affect the price of 

the financial instrument in question 

(these variables could include, inter alia, 

price, returns, volatilities, liquidity, corre-

lation among financial instruments, vol-

ume, supply or demand). 

 

Furthermore, the following are deemed useful 

indicators of whether information is likely to 

have a significant price effect15: 

(i) the type of information is the same which 

has, in the past, had a significant effect 

on prices; 

(ii) pre-existing analysts research16 reports 

and opinions indicate that the type of in-

formation in question is price sensitive; 

and 

(iii) the issuer itself has already treated simi-

lar events as inside information. 

 

In our understanding, the European legislator 

adopted the correct wording for the purpose of 

requiring that a given circumstance or event 

should be able to have a significant effect on 

the market price of the relevant financial instru-

ment, in order to fall within the concept of in-

side information. 

 

This notwithstanding, and conversely to the 

conclusion of the CESR, we believe that the 

establishment of an indicative threshold – e.g. 

2%, 5% or even 10% variation in the market 

price of the financial instrument immediately 

after disclosure – would have been a better so-

lution, as that would have provided a quantita-

tive measure to verify the requirement. 

 

Indeed, if the legislator assumed that one will 

be able to ascertain, ex ante, if a given event or 

circumstance is likely to generate a significant 

change in the price of the relevant financial in-

strument, it could also have assumed that one 

will be able to ascertain, whether or not that 

circumstance is able to generate a variation 

higher than a given threshold. Although the es-

tablishment of a rigid threshold could not adapt 

to the different sorts of issuers at stake, it would 

provide more certainty to the market as whole, 

the protection of which is the main purpose of 

13- Idem. 
 
14- Ibidem. 
 
15- CESR, Level 3 – second set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive to the market, CESR/06-
562b, July 2007, No.1.12. 
 
16- In this regard, Recital 28 of the MAR establishes that research and estimates developed from publicly available data should not be 
regarded as inside information and, therefore, any transaction carried out on the basis of such research or estimates should not be deemed in 
itself to constitute insider dealing. However, it is also stated that where the publication or distribution of information is routinely expected 
by the market and where such publication or distribution contributes to the price-formation process of financial instruments, or the infor-
mation provides views from a recognized market commentator or institution which may inform the prices of related financial instruments, 
the information may constitute inside information. 
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the European legal framework on market abuse.  

 

Concerning the position of the CESR estab-

lished in footnote17, our understanding is that 

regardless of the market value or volatility of 

the issuer or the financial instrument concerned, 

respectively, the inclusion of a percentage 

threshold allows identification of a common 

ground which targets the most relevant issue at 

stake: the variation in the valuation of the finan-

cial instruments concerned as a result of a given 

event or circumstance and the correlated varia-

tion of the net worth of the holders of such fi-

nancial instruments, regardless of (i) the type of 

financial instruments (e.g. equity securities, 

debt securities, or any sort of hybrid securities), 

(ii) the market capitalisation of the issuer, or 

(iii) the volatility of the relevant financial in-

struments. This notwithstanding, the asymmetry 

in the volatility of securities – from equity to 

debt, or from blue-chip to non-blue-chip – 

could be addressed by establishing different 

price-variation percentage thresholds for those 

(e.g. higher for equity than debt securities and 

higher for non-blue-chip than for blue-chips). 

 

Furthermore, if the solution we propose were 

applied, past experience concerning the effects 

of certain events on prices of financial instru-

ments could play an important role in determin-

ing ex-ante whether or not some information 

would be able to have a significant effect (i.e. 

increasing or decreasing above a certain thresh-

old) on the price of the financial instruments. 

 

3.2 Obligation to disclose inside information 

 

3.2.1 General disclosure obligation 

 

Bearing in mind the significance of inside infor-

mation for the price formation of the financial 

instruments concerned, Article 17 of the MAR 

prescribes that an issuer shall inform the public 

as soon as possible of inside information which 

directly concerns the issuer. 

 

Moreover, Article 17 MAR establishes that the 

issuer shall not combine the disclosure of inside 

information to the public with the marketing of 

its activities and shall post and maintain on its 

website for a period of at least five years all 

inside information it is required to disclose pub-

licly. 

 

In addition to this general rule, the MAR estab-

lishes a common set of additional provisions 

aimed at enhancing market transparency, from 

which we highlight the (i) insiders lists (see 

section 3.2.2); (ii) disclosure by persons dis-

charging managerial responsibilities (see sec-

tion 3.2.3); and (iii) persons who produce or 

disseminate investment recommendations (see 

section 3.2.4).  

 

3.2.2 Insiders lists 
 

Pursuant to Article 18 of the MAR, issuers or 

any person acting on their behalf or on their 

account, shall: (a) draw up a list of all persons 

who have access to inside information and who 

are working for them under a contract of em-

ployment, or otherwise performing tasks 

through which they have access to inside infor-

mation, such as advisers, accountants, or credit 

rating agencies (insiders list); (b) promptly up-

date the insiders list in accordance with (a) 

above; (c) provide the insiders list to the com-

petent authority as soon as possible upon its 

request. 

 

Issuers or any person acting on their behalf or 

on their account, shall take all reasonable steps 

to ensure that any person on the insider list 

acknowledges the legal and regulatory duties 

entailed in writing and is aware of the sanctions 

applicable to insider dealing and unlawful dis-

closure of inside information. 

17- We note that the CESR considered that “fixed thresholds of price movements or quantitative criteria alone are not a suitable means of 
determining the significance of a price movement. For example, the volatility of “blue-chip” securities is typically less that of smaller, less 
liquid stocks. Large absolute percentage rises in a big company stocks are likely to be rare events and do not mean that smaller percentage 
share price changes should not be seen as significant. CESR, Level 3 – second set of CESR guidance and information on the common  
operation of the Directive to the market, CESR/06-562b, July 2007, No.1.12. 
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3.2.3 Persons discharging managerial  

responsibilities 

 

(A) Notification of transactions 

 

Pursuant to Article 19(1) of the MAR, persons 

discharging managerial responsibilities18, as 

well as persons closely associated19 with them, 

shall notify the issuer and the competent author-

ity, promptly and no later than three business 

days after the date of the transaction, of every 

transaction conducted on their own account re-

lating to the shares or debt instruments of that 

issuer or to derivatives or other financial instru-

ments linked thereto. The issuer shall also en-

sure that the information above is made public 

promptly and no later than three business days 

after the transaction20.  

 

According to Article 19(7) of the MAR, trans-

actions that must be notified shall include, in 

addition to acquisition and disposal of the fi-

nancial instruments concerned: (i) the pledging 

or lending of financial instruments by or on be-

half of a person discharging managerial respon-

sibilities or a person closely associated with 

such a person; (ii) transactions undertaken by 

persons professionally arranging or executing 

transactions or by another person on behalf of a 

person discharging managerial responsibilities 

or a person closely associated with such a per-

son, including where discretion is exercised; 

(iii) transactions made under a life insurance 

policy where (a) the policyholder is a person 

discharging managerial responsibilities or a 

person closely associated with such a person; 

(b) the investment risk is borne by the policy-

holder; and (c) the policyholder has the power 

or discretion to make investment decisions  

regarding specific instruments in that life insur-

ance policy or to execute transactions regarding 

specific instruments for that life insurance  

policy.   

 

(B) Closed period 

 

Pursuant to Article 19(11) of the MAR, persons 

discharging managerial responsibilities within 

an issuer shall not conduct any transactions on 

their own account or for the account of a third 

party, directly or indirectly, relating to the 

shares or debt instruments of the issuer or to 

derivatives or other financial instruments linked 

to them during a closed period of 30 calendar 

days before the announcement of an interim 

financial report or a year-end report which the 

issuer is obliged to make public. 

 

According to the ESMA21, the term 

“announcement” of an interim or a year-end 

financial report used in Article 19(1) of MAR is 

the public statement whereby the issuer  

announces the information included in an inter-

im or a year-end financial report that the issuer 

is obliged to make public according to the rules 

of the trading venue where the issuer’s shares 

are admitted to trading or national law. The date 

when the “announcement” is made is the end 

date of the thirty-day closed period. With  

particular reference to the year-end financial 

report, the ESMA understands that the 

“announcement” is the public statement where-

by the issuer announces, in advance of the  

publication of the final year-end report, the  

18- Pursuant to Article 3(25) of the MAR, “persons discharging managerial responsibilities” means a person within an issuer, an emission 
allowance market participant or another entity who is (a) a member of the administrative, management or supervisory body of that entity; 
or (b) a senior executive who is not a member of the bodies referred to in point (a), who has regular access to inside information relating 
directly or indirectly to that entity and power to take managerial decisions affecting the future developments and business prospects of that 
entity. 
 
19- According to Article 3(26) of the MAR, “person closely associated” means (a) a spouse, or a partner considered to be equivalent to a 
spouse in accordance with national law; (b) a dependent child, in accordance with national law; (c) a relative who has shared the same 
household for at least one year on the date of the transaction concerned; or (d) a legal person, trust of partnership, the managerial responsi-
bilities of which are discharged by a person discharging managerial responsibilities of by a person referred to in point (a), (b) or (c), which 
is directly or indirectly controlled by such a person, which is set up for the benefit of such a person, or the economic interests of which are 
substantially equivalent to those of such a person. 
 
20- Article 19(8) of the MAR establishes a minimum threshold for disclosure of EUR 5,000, which, pursuant to Article 19(9) of the MAR 
may be increased to EUR 20,000 by decision of the competent authority from the relevant Member State. 
 
21-  https://www.esma.europa.eu/regulation/trading/market-abuse. 
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preliminary financial results agreed by the man-

agement body of the issuer and that will be in-

cluded in that report. This can apply only if the 

disclosed preliminary financial results contain 

all the key information relating to the financial 

figures expected to be included in the year-end 

report.  

 

Notwithstanding the above, an issuer may allow 

a person discharging managerial responsibilities 

within it to trade on his own account or for the 

account of a third party during a closed period 

either (a) on a case-by-case basis due to the ex-

istence of exceptional circumstances, such as 

severe financial difficulty, which require the 

immediate sale of shares; or (b) due to the char-

acteristics of the trading involved for transac-

tions made under, or related to, an employee 

share or saving scheme, qualification or entitle-

ment of shares, or transactions where the bene-

ficial interest in the relevant security does not 

change. 

 

3.2.4 Persons who produce or disseminate 

investment recommendations 

 

Pursuant to Article 20 of the MAR, persons 

who produce or disseminate investment recom-

mendations or other information recommending 

or suggesting an investment strategy22 shall 

take reasonable care to ensure that such infor-

mation is objectively presented and to disclose 

their interests or indicate conflicts of interest 

concerning the financial instruments to which 

that information relates.  

 

Moreover, under the same provision, public 

institutions disseminating statistics or forecasts 

liable to have a significant effect on financial 

markets shall disseminate them in an objective 

and transparent way. 

When information is disclosed or disseminated 

and where recommendations are produced or 

disseminated for the purpose of journalism or 

another form of expression in the media, such 

disclosure or dissemination of information shall 

be assessed taking into account the rules gov-

erning the freedom of the press and the freedom 

of expression in other media and the rules or 

codes governing the profession of journalism, 

unless: (a) the persons concerned, or persons 

closely associated with them derive, directly or 

indirectly, an advantage or profits from the dis-

closure or the dissemination of the information 

in question; or (b) the disclosure or the dissemi-

nation is made with the intention of misleading 

the market as to the supply of, demand for, or 

price of, financial instruments. 

 

3.3 Possibility of delaying disclosure of inside 

information 

 

3.3.1 General framework for delay of inside 

information 

 

Article 17(4) of the MAR, departing from a 

standpoint of the general obligation of disclo-

sure of inside information, allows the issuer, 

under its own responsibility, to delay the public 

disclosure of inside information provided that 

all of the following conditions are met: 

 

a) immediate disclosure is likely to preju-

dice the legitimate interests of the issuer; 

b) delay of disclosure is not likely to mis-

lead the public; and 

c) the issuer is able to ensure the confidenti-

ality of such inside information. 

 

According to the same provision, where an is-

suer has delayed the disclosure of inside infor-

mation, it shall inform the competent authority 

22- According to Article 3(34) of the MAR, “information recommending or suggesting an investment strategy” means information (i) 
produced by an independent analyst, an investment firm, a credit institution, any other person whose main business is to produce invest-
ment recommendations or a natural person working for them under a contract of employment or otherwise, which, directly or indirectly, 
expresses particular investment proposal in respect of a financial instrument or an issuer; or (ii) produced by persons other than those re-
ferred to in (i), which directly proposes a particular investment decision in respect of a financial instrument. Moreover, pursuant to Article 
3(35) of the MAR, “investment recommendations” means information recommending or suggesting an investment strategy, explicitly or 
implicitly, concerning one or several financial instruments or the issuers, including any opinion as to the present or future value or price of 
such instruments, intended for distribution channels or to the public. 
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that the disclosure of the information was de-

layed and shall provide a written explanation of 

how the conditions set out above were met, im-

mediately after the information is disclosed to 

the public. Alternatively, Member States may 

establish that such an explanation is to be pro-

vided only upon the request of the competent 

authority. 

 

Given its particular relevance, our analysis will 

focus on requirements a) and b) above. 
 

(A) Prejudice of disclosure to the legitimate 

interests of the issuer 
 

In our understanding, given that the decision of 

delaying disclosure of inside information is tak-

en by the issuer, the requirement of damage 

should be assessed with some sort of materiali-

ty, e.g. by requiring such disclosure to material-

ly prejudice its legitimate interests.  This is giv-

en that the current drafting, when interpreted 

literally, incentivises issuers to abuse this tool.  
 

In this regard, it is noteworthy that Recital 50 of 

the MAR provides some input concerning the 

definition of legitimate interests for the purpose 

of Article 17(4) of the MAR, which was further 

developed by ESMA23, by stating that this may, 

in particular, relate to the following circum-

stances: 
 

a) the issuer is conducting negotiations, 

where the outcome of such negotiations 

would likely be jeopardised by immedi-

ate public disclosure. Examples of such 

negotiations may be those related to mer-

gers, acquisitions, splits and spin-offs, 

purchases or disposals of major assets or 

branches of corporate activity, restructur-

ings or reorganisations; 

b) the financial viability of the issuer is in 

grave and imminent danger, although not 

within the scope of the applicable insol-

vency law, and immediate public disclo-

sure of the inside information would seri-

ously prejudice the interests of existing 

and potential shareholders by jeopardis-

ing the conclusion of the negotiations 

designed to ensure the financial recovery 

of the issuer; 

c) the inside information relates to decisions 

taken or contracts entered into by the 

management body of an issuer which 

need, pursuant to national law or the issu-

er’s bylaws, the approval of another body 

of the issuer, other than the shareholder’s 

general meeting24, in order to become 

effective, provided that: 

(i) immediate public disclosure of that 

information before such a definitive 

decision would jeopardise the correct 

assessment of the information by the 

public25; and 

(ii) the issuer arranged for the definitive 

decision to be taken as soon as possi-

ble. 

d) the issuer has developed a product or an 

invention and the immediate public dis-

closure of that information is likely to 

jeopardise the intellectual rights of the 

issuer; 

e) the issuer is planning to buy or sell a ma-

jor holding in another entity and the dis-

closure of such an information would 

likely jeopardise the implementation of 

such plan; or 

f) a transaction previously announced  

is subject to a public authority’s approv-

al, and such approval is conditional  

upon additional requirements, where the 

23- https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1478_mar_guidelines_-_legitimate_interests.pdf (pp. 4-5) 
 
24- We understand that the approval by the general meeting is excluded because such approval would no longer be obtained within the 
environment of confidentiality that should surround the approval within other internal bodies of the issuer. Moreover, the convening notice 
for the relevant general meeting, including the items of the agenda, would immediately make the relevant inside information public. 
 
25- In our view, this statement relates to the second requirement for delay in disclosure of inside information, i.e. delay of disclosure is not 
likely to mislead the public, as opposed to the requirement analysed in this sub-paragraph, concerning the legitimate interests of the issuer. 
Indeed, the fact that disclosure would jeopardise the correct assessment of the information by the public should mean that, conversely, the 
delay should not be able to mislead the public (at least to the same extent that disclosure would). 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1478_mar_guidelines_-_legitimate_interests.pdf
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immediate disclosure of those requirements 

will likely affect the ability of the issuer to 

meet them and therefore prevent the final 

success of the deal or transaction. 

 

Concerning (c) and (f) above, we highlight that 

multi-stage decision procedures, which have 

been analysed for the purpose of ascertaining 

whether a piece of information was precise or 

not (please see section 3.1.2) may, if the pre-

ciseness test is passed and the information is 

deemed as inside information, not be immedi-

ately disclosed to the public until the final stage 

is completed, provided that the requirements for 

delaying disclosure are met. 

 

(B) Omission not likely to mislead the public 

 

The requirement of a given delay in disclosing 

inside information not being able to mislead the 

public appears, in our opinion, rather incongru-

ent. Indeed, and as some academics have noted, 

it should by definition be impossible to apply. 

This is because non-disclosure – although for a 

limited period – of precise and price-sensitive 

information automatically misleads the public 

about the real value of the financial instruments 

concerned. The CESR has however rejected this 

position, by stressing its view that it is possible 

to delay disclosure of inside information with-

out misleading the public, although without 

elaborating on the reasons for such rejection.26 

 

According to our understanding, the issue 

should not be whether the delay in disclosure of 

inside information will mislead investors, but 

rather whether the outcome of a proportionality 

test between, on the one hand, the interests of 

the issuer and, on the other hand, the interests 

of the market in general; justifies the delay in 

disclosing inside information.  

 

Indeed, instead of requiring that the delay  

in disclosing the inside information was not 

misleading, the European legislator should have 

required that the damages that the timely disclo-

sure of inside information would cause to the 

issuer were higher than those that such delay 

would have caused to the investors in general. 

 

These two requirements could co-exist, as one 

thing is the requirement, in absolute terms, of 

disclosure causing a (material) damage to the 

legitimate interests of the issuer, and another is 

balancing such damage with the harm caused to 

the investors. Indeed, it could even be the case 

that the proportionality test was passed 

(because the damages to the issuer were higher 

than those to investors), but that the interests  

of the issuer would not be deemed 

“legitimate” (i.e. the damage resulting from 

timely disclosure would not comprise some sort 

of materiality), in which case disclosure could 

not be delayed. 

 

In light of this reasoning, our conclusion is that 

item (b) above should be replaced by a new one 

stating that delay would only be permitted 

“provided that immediate disclosure would 

likely cause a higher damage to the issuer than 

the damage that omission to disclose would 

likely cause to the public.” 

 

In this regard, the ESMA27 has provided some 

examples on where delay in disclosure is likely 

to mislead the public, therefore preventing the 

issuer from delaying the disclosure of the rele-

vant inside information: 
 

a) the inside information whose disclosure 

the issuer intends to delay is materially 

different from the previous public an-

nouncement of the issuer on the matter to 

which the inside information refers to;  

b) the inside information whose disclosure 

the issuer intends to delay regards  

the fact that the issuer´s financial objec-

tives are not likely to be met, where such 

objectives were previously publicly  

announced; or 

26- ESMA, Level 3 – second set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive to the market, CESR/06-
562b, July 2007, No.2.12. 
 
27-https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1478_mar_guidelines__legitimate_interests.pdf, pp. 5).  
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c) the inside information whose disclosure 

the issuer intends to delay is in contrast 

with the market´s expectations, where 

such expectations are based on signals 

that the issuer previously sent to the mar-

ket, such as interviews, roadshows or any 

other type of communication organised 

by the issuer or with its approval. 

 

The items above refer to scenarios where the 

market would be expecting some kind of infor-

mation, and the disclosure of the relevant inside 

information being delayed is different from the 

market’s expectations. 

 

3.3.2 New framework applicable to credit 

institutions and financial institutions  

 

Furthermore, it is noteworthy that Article 17(5) 

of the MAR has introduced an additional re-

gime for delay of disclosure of inside infor-

mation concerning credit institutions and other 

financial institutions, aimed at preserving the 

stability of the financial system.  

 

According to this framework, an issuer that is a 

credit institution28 or a financial institution29 

may, under its own responsibility, delay the 

public disclosure of inside information, includ-

ing information which is related to a temporary 

liquidity problem and, in particular, the need to 

receive temporary liquidity assistance from a 

central bank or a lender of last resort, provided 

that all the following conditions are met: 
 

a) the disclosure of the inside information 

entails a risk of undermining the financial 

stability of the issuer and of the financial 

system; 

b) it is in the public interest to delay the dis-

closure; 

c) the confidentiality of that information can 

be ensured; and 

d) the relevant competent authority has con-

sented to the delay on the basis that the 

conditions above have been met. 
 

Concerning this new mechanism of delaying 

disclosure, we note that the negative require-

ment of the delay not misleading the public ap-

plicable to the general framework is replaced by 

the positive requirement of delay being in the 

public interest.  

 

Under this framework, the delay of disclosure 

may occur when the interests of both the issuer 

and the public – shareholders, creditors/

depositors, other financial entities exposed to 

the financial issuer through idiosyncratic risk – 

are aligned, such that both of them will be bet-

ter off with the inside information not being 

disclosed, regardless of whether such infor-

mation would mislead the public regarding the 

market value of the securities concerned.  

 

The criteria referred to in a), b) and c) above 

shall be validated by the competent authority. 

The competent authority shall further ensure 

that disclosure of inside information is delayed 

only for the period necessary in the public inter-

est. For this purpose, the competent authority 

shall evaluate whether the conditions set out in 

a), b) and c) remain applicable, on a weekly 

basis at a minimum. 

 

According to our understanding, the systemic 

risk posed by the failure of a credit or financial 

institution justifies the adoption of an additional 

framework tailored to them.  

28- Pursuant to Article 3(1)(3) of the MAR, “credit institution” means a credit institution as defined in point (1) of Article 4(1) of Regula-
tion (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions 
and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 (O) L 176, 27.6.2013, pp. 1). 
 
29- Pursuant to Article 3(1)(4) of the MAR, “financial institution” means a financial institution as defined in point (26) of Article 4(1) of 
Regulation No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions 
and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 (O) L 176, 27.6.2013, pp. 1). 



19 : Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários 

 

30- Please refer to footnote 1.  
 
31- Where the person referred to herein is a legal person, the prohibition laid down in that paragraph shall also apply to the natural persons 
who take part in the decision to carry out the transaction for the account of the legal person concerned. 
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4. Insider Dealing 

 

4.1 Concept of insider dealing 

 

4.1.1 Substantive element 

 

Pursuant to Article 8(1) of the MAR, insider 

dealing arises when a person possesses inside 

information and uses that information by ac-

quiring or disposing of, for his own account or 

for the account of a third party, directly or indi-

rectly, financial instruments to which that infor-

mation relates.  

 

Accordingly, the use of inside information by 

cancelling or amending an order concerning a 

financial instrument to which the information 

relates, when an order was placed before the 

person concerned acknowledged the inside in-

formation, shall also be considered as insider 

dealing. 

 

In addition, (i) recommending on the basis of 

inside information, that another person acquires 

or disposes of financial instruments to which 

that information relates, or (ii) inducing another 

person to make such an acquisition or disposal; 

also amounts to insider dealing where the per-

son using the recommendation or inducements 

knows, or ought to have known that it is based 

upon inside information. 

 

4.1.2 Subjective element 

 

In addition to the substantive elements of the 

concept of “insider dealing” described above, it 

is noteworthy that this concept applies subjec-

tively to any person who possesses inside infor-

mation by virtue of: 

a) being a member of the administrative, 

management or supervisory bodies of the 

issuer; 

b) having a holding in the capital of the is-

suer; 

c) having access to the information through 

the exercise of his employment, profes-

sion or duties; or 

d) being involved in criminal activities. 

 

In addition, the concept applies to any person 

who possesses inside information under cir-

cumstances other than those referred to above, 

provided that such person knows or ought to 

know that she holds inside information. 

 

The framework is therefore construed in such 

terms that, while people referred to in (a) to (d) 

above are subject to a non-rebuttable presump-

tion of knowing that certain piece of infor-

mation qualifies as inside information, other 

people are subject to a previous assessment as 

to whether they knew or ought to have known 

that the piece of information concerned quali-

fied as inside information. 

 

4.2 Prohibition of insider dealing 

 

The general prohibition of insider dealing is 

established in Article 14 of MAR, where is it 

stated that a person shall not: (a) engage or at-

tempt to engage in insider dealing; (b) recom-

mend that another person engage in insider 

dealing or induce another person to engage in 

insider dealing; or (c) unlawfully disclose in-

side information.   

 

As stated in recital 23 of the MAR, the essential 

characteristic of insider dealing consists of an 

unfair advantage being obtained from inside 

information to the detriment of third parties 

who are unaware of such information and,  

consequently, the undermining of the integrity 

of financial markets and investor confidence. 

Consequently, the prohibition against insider 
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32- As referred in section 2, the market manipulation framework is 
excluded from our analysis.  

dealing should apply where a person who is in 

possession of inside information takes, or al-

lows other person to take, unfair advantage of 

the benefit gained from that information, and a 

corresponding disadvantage occurs for the in-

vestors which do not hold such inside infor-

mation, and in particular those who enter into a 

transaction with the insiders. 

 

As a practical example, if A knows that compa-

ny X will present a profit warning three days 

from now, and sells its shares in the company 

before this information is disclosed, it will ben-

efit from inside information to sell its shares 

before the price falls as a result of disclosure of 

negative information, with a corresponding loss 

for the acquirer(s) of such shares, who will be 

paying a price for the shares that does not incor-

porate the negative information. This behaviour 

causes financial damage to the non-insiders, 

undermining the confidence of investors in the 

capital markets and deterring them from invest-

ing. This negatively affects an important source 

of capital to issuers – when in primary market 

transactions –; and liquidity to the market in 

general – when in secondary market transac-

tions. 

 

The counter-argument commonly used by those 

in favour of the admissibility of insider dealing 

is that insiders allow for higher market liquidity 

and efficiency of the markets. The argument 

that the presence of insiders generates higher 

market liquidity is offset by the argument that 

the admissibility of insider dealing would cause 

non-insiders to leave the market, thereby caus-

ing a heavy decrease of liquidity in the long 

term. The argument of higher efficiency of the 

financial markets, grounded on the fact that the 

presence of insiders allow for the prices of fi-

nancial instruments to adjust earlier to their re-

spective real value (i.e. the value including the 

private information held by those insiders), is 

offset by the fact that this higher efficiency is 

also at a cost to non-insiders, destroying the 

level-playing field that should underlie the fi-

nancial markets. 

 

In light of the above, our conclusion is that the 

tough regulation of insider dealing is the best 

policy to promote the liquidity and transparency 

of the financial markets, and to provide sources 

of growth for the jurisdictions concerned, with 

some particular safe harbours that will be ana-

lysed in section 5. 

 

4.3 Prevention and detection of insider  

dealing 

 

Bearing in mind the role played by market op-

erators and investment firms that operate trad-

ing venues in safeguarding the transparency of 

the financial markets where they operate, Arti-

cle 16 of the MAR establishes the specific duty 

of these entities to establish and maintain effec-

tive arrangements, systems and procedures 

aimed at preventing and detecting insider deal-

ing, market manipulation32 and attempted insid-

er dealing and market manipulation. 

 

According to said provision, such market opera-

tors and investment firms shall report to the 

relevant competent authority, orders and trans-

actions, including any cancellation or modifica-

tion thereof, that could constitute insider deal-

ing, market manipulation or attempted insider 

dealing or market manipulation. 

 

Additionally, any person professionally arrang-

ing or executing transactions shall establish and 

maintain effective arrangements, systems and 

procedures to detect and report suspicious or-

ders and transactions. Where such a person has 

a reasonable suspicion that an order or transac-

tion for any financial instrument, whether 

placed or executed in, or outside, a trading ven-

ue, could constitute insider dealing, market ma-

nipulation or attempted insider dealing or mar-

ket manipulation, that person shall notify the 

competent authority thereof without delay. 
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5. Safe Harbours Regarding Insider 

Dealing 
 

The general prohibition of insider dealing has 

some safe harbours, which mainly address those 

cases where the legislator understood that the 

importance of a certain activity for the market 

as a whole justifies its admissibility, despite 

falling within the prohibition of insider dealing. 

 

The admissibility of the safe harbours is howev-

er conditional upon the compliance with some 

requirements, to shape the exempted activities 

under the terms that benefit the functioning of 

the financial markets and without harming its 

integrity. 

 

5.1 Adequate internal arrangements 

 

The first safe harbour refers to the use by or-

ganisations of the so-called “information barri-

ers” between departments, under terms that al-

low one department to trade in a certain finan-

cial instrument while other department is in 

possession of inside information concerning 

that financial instrument, without the organisa-

tion being deemed to be breaching the prohibi-

tion of insider dealing. Indeed, when the 

“information barriers” exist and work properly, 

the department performing the trading does not 

have access to the inside information held by 

the other department and so the relevant entity 

should not be deemed to be “using” inside in-

formation in the terms of Article 8(1) of the 

MAR. This safe harbour for “information barri-

ers” is extremely important for organisations 

performing different activities - such as trading 

and research - since otherwise the two activities 

could not co-exist within the same organisation, 

or they would at least be very restricted.  

 

In this regard, Article 9(1) of the MAR estab-

lishes that it will not be deemed from the mere 

fact that a legal person is, or has been, in pos-

session of inside information that that person 

has used that information and has thus engaged 

in insider dealing on the basis of an acquisition 

or disposal, where that legal person: 
 

a) has established, implemented and main-

tained adequate and effective internal 

arrangements and procedures that effec-

tively ensure that neither the natural per-

son who made the decision on its behalf 

to acquire or dispose of financial instru-

ments to which the information related, 

nor another natural person who may have 

had an influence on that decision, was in 

possession of the inside information; and 

b) has not encouraged, made a recommen-

dation to, induced or otherwise influ-

enced the natural person who, on behalf 

of the legal person, acquired or disposed 

of financial instruments to which the in-

side information relates. 

 

5.2 Transactions concluded in discharge of 

prior obligations 

 

The second safe harbour concerns to cases 

where a person receives inside information con-

cerning financial instruments after assuming the 

obligation to acquire or dispose of such finan-

cial instruments, but before execution of the 

relevant trade. 

 

This safe harbour is established in Article 9(3) 

of the MAR, which states that it shall not be 

deemed from the mere fact that a person is in 

possession of inside information that such per-

son has used that information and has thus en-

gaged in insider dealing on the basis of an ac-

quisition or disposal where that person conducts 

a transaction to acquire or dispose of financial 

instruments and that transaction is carried out in 

the discharge of an obligation that has become 

due in good faith and not to circumvent the pro-

hibition against insider dealing and: 
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33- See Article 8(1) of the MAR and section 4.1.1 above. 
 
34- Or by trying to acquire or dispose of, for his own account or for the account of a third party, either directly or indirectly, as established 
in Article 8(1) of the MAR. 

a) that obligation results from an order 

placed or an agreement concluded before 

the person concerned possessed inside 

information. We note however that the 

cancellation of such order after acknowl-

edging inside information which disin-

centivised the related trade will fall with-

in the insider dealing prohibition, under 

the terms described in Article 8(1) of the 

MAR (see section 4.1 above); or 

b) that transaction is carried out to satisfy a 

legal or regulatory obligation that arose 

before the person concerned possessed 

inside information. 

 

Although for systematic purposes we are treat-

ing this provision as a safe harbour from the 

prohibition of insider dealing, it may be techni-

cally more accurate to exclude it from the defi-

nition of insider dealing, since one may reason-

ably consider that when complying with obliga-

tions previously undertaken the parties are not 

using33 the inside information acknowledged in 

the meantime for acquiring or disposing of fi-

nancial instruments34 to which that information 

relates.  

 

5.3 Transactions carried out by specific  

entities 

 

The third safe harbour is established in Article 

6 of the MAR, which determines that insider 

dealing shall not apply to transactions, orders or 

behaviour, in pursuit of monetary, exchange 

rate or public debt management policy, per-

formed by (a) a Member State; (b) the members 

of the European System of Central Banks; (c) a 

ministry, agency or special purpose vehicle of 

one or several Member States, or by a person 

acting on its behalf; and (d) in the case of a 

Member State that is a federal state, a member 

making up the federation.  

5.4 Transactions carried out under certain 

MiFID activities  

 

The fourth safe harbour regards some activities 

established in Directive 2004/39/EC, on mar-

kets of financial instruments, of the Parliament 

and the Council of 21 April 2004 (“MiFID”), 

and in particular the entities established in An-

nex I thereof, in relation to which the recitals of 

the MAR state that the mere fact that (i) market

-makers; (ii) bodies authorised to act as coun-

terparties; or (iii) persons authorised to execute 

orders on behalf of third parties possessing in-

side information; which confine themselves to: 

 pursuing the legitimate interests of their 

clients of buying or selling financial in-

struments, in case of (i) and (ii); or 

 to carrying out an order dutifully, in case 

of (iii);  
 

should not be deemed to be using such inside 

information. 

 

The principle established in the recitals of the 

MAR is enshrined in Article 9(2), where it is 

stated that it shall not be deemed from the mere 

fact that a person is in possession of inside in-

formation that such person has used that infor-

mation and has thus engaged in insider dealing 

on the basis of an acquisition or disposal, where 

that person: 
 

a) for the financial instrument to which that 

information related, is a market maker or 

a person authorised to act as a counter-

party, and the acquisition or disposal of 

financial instruments to which that infor-

mation relates is made legitimately in the 

normal course of the exercise of its func-

tion as a market maker or as a counter-

party for that financial instrument; or  

b) is authorised to execute orders on behalf 

of third parties, and the acquisition or 
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disposal of financial instruments to which 

the order relates, is made to carry out such 

an order legitimately in the normal course of 

the exercise of that person’s employment, 

profession or duties. 

 

Similarly to what was stated in section 5.2, alt-

hough for systematic purposes we are treating 

this provision as a safe harbour from the prohi-

bition of insider dealing, it may be technically 

more accurate to exclude it from the definition 

of insider dealing, since one may reasonably 

consider that these financial intermediaries, 

when performing their functions, are not using35 

that information by acquiring or disposing of 

financial instruments36 to which that infor-

mation relates.  

 

With regard to the above, the safe harbour will 

only apply provided that the relevant financial 

intermediary has not used the inside infor-

mation for its own benefit, or has not transmit-

ted the inside information to the client who 

them decided to order a trade based on such 

inside information. 

 

5.5 Trading of own shares under  

buyback programmes 

 

The fifth safe harbour concerns the trading of 

own shares under buyback programmes, when 

performed under certain conditions established 

in the MAR.  

 

As a first remark, we note that, pursuant to Arti-

cle 5 of the MAR, for the purpose of the buy-

back programme benefitting from the safe har-

bour, the sole purpose of the buyback pro-

gramme shall be either to (i) reduce the capital 

of an issuer; (ii) meet obligations arising from 

debt financial instruments that are exchangeable 

into equity instruments; or (iii) meet obligations 

arising from share option programmes, or other 

allocations of shares, to employees or to mem-

bers of the administrative, management or su-

pervisory bodies of the issuer or of an associate 

company. 

 

While the safe harbour referred in (i) aims to 

ensure that the company can cover losses of the 

financial year or redeem own shares, in the case 

of (ii) and (iii) the safe harbour purports to al-

low the issuer to comply with prior assumed 

obligations, and so that could potentially fall 

within the safe harbour established in Article 

9.3 of the MAR, described in Section 5.2 

above37. 

 

In the cases described above, the trading of own 

shares38 on buyback programmes benefits from 

a safe harbour from insider dealing provided 

that, in particular (i) full details of the pro-

gramme are disclosed prior to the start of trad-

ing; (ii) trades are reported as being part of the 

buyback programme to the competent authority 

of the trading venue and subsequently disclosed 

to the public; (iii) adequate limits are set with 

regard to the price and volume; and (iv) the is-

suer complies with the technical standards de-

fined by the ESMA, including conditions for 

trading, restrictions regarding time and volume, 

disclosure and reporting obligations, and price 

conditions. 

35- See Article 8(1) of the MAR and section 4.1.1 above. 
 
36- Or by trying to acquire or dispose of, for his own account or for the account of a third party, either directly or indirectly, as established 
in Article 8(1) of the MAR. 
 
37- Although in this case the safe harbour is subject to the verification of certain conditions, since otherwise the issuer could freely use 
inside information to select the timing of the relevant acquisitions and thereby obtain an economic advantage, regardless of such acquisi-
tions being performed in order to settle a previously undertaken obligation (e.g. it could use inside information to buy-back the shares at a 
certain low price - making the settlement of the obligations less costly - while having inside information which if disclosed would lead to a 
price increase). 
 
38- The MAR uses the term “shares” when referred to buy-back programmes, which means that buy-backs with associated instruments (see 
footnote 42) such as derivatives do not fall under the safe harbour provisions. The ESMA also believes derivatives are not suitable for 
granting a safe harbour as it would be very difficult to monitor price and volume limits. Although derivatives can be used for buying back 
shares, ESMA is of the opinion that their complexity and particular features make them not appropriate for the purpose of the buy-back  
programmes, considering the dependence on too many factors like strike, time, and other elements that cannot be calculated in advance 
with certainty. https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-esma-1455_-_final_report_mar_ts.pdf (paragraphs 15-
16, pp. 13) 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-esma-1455_-_final_report_mar_ts.pdf
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The regulatory standards defined by the ESMA 

are currently established in the Commission 

Delegated Regulation (EU) 2016/1052, of 8 

March 2016, which became effective alongside 

the MAR as of 3 July 2016, and are applicable 

to buy-back programmes and stabilisation 

measures (“Commission Delegated Regula-

tion”). 

 

Pursuant to this Commission Delegated Regula-

tion, exemption of a buy-back programme from 

insider dealing prohibition is further subject to 

the following requirements: 
 

a) Concerning disclosure and reporting obli-

gations, the issuer shall ensure adequate 

disclosure of the following information: 

 the purpose of the programme; 

 the maximum pecuniary amount allo-

cated to the programme; 

 the maximum number of shares to be 

acquired; and 

 the period for which authorisation for 

the programme has been given. 

b)  Concerning conditions for trading, trans-

actions relating to buy-back programmes 

shall meet the following conditions: 

 the shares shall be purchased by the 

issuer on a trading venue where the 

shares are admitted to trading; 

 for shares traded continuously on a 

trading venue, the orders shall not be 

placed during an auction phase and 

the orders placed before the start of 

the auction phase shall not be modi-

fied during that phase; 

 for shares traded solely on a trading 

venue through auctions, the orders 

shall be placed and modified by the 

issuer during the auction provided the 

other market participants have suffi-

cient time to react to them; 

 issuers shall not, when executing 

transactions under a buy-back pro-

gramme, purchase shares at a price 

higher than the higher of the last inde-

pendent trade and the highest current 

independent purchase bid on the trad-

ing venue where the purchase is car-

ried out, including when the shares 

are traded on different trading venues; 

and 

 issuers shall not, when executing 

transactions under a buy-back pro-

gramme, purchase on any trading day 

more than 25% of the average daily 

volume of the shares on the trading 

venue on which the purchase is car-

ried out. 

c) Concerning trading restrictions, the issuer 

shall not, for the duration of the buy-

back, engage in any of the following ac-

tivities: 

 selling of own shares39; 

 trading during the closed period re-

ferred to in section 3.2.3(B) above40; 

or 

 trading where the issuer has decided 

to delay the public disclosure of inside 

information. 
 

The restrictions set forth on paragraph c) 

above shall not apply when (i) the issuer has 

in place a time-scheduled buy-back pro-

gramme41; and (ii) the buy-back programme 

is lead-managed by an investment firm or a 

credit institution which makes its trading 

decisions concerning the timing of the pur-

chases of the shares of the issuer inde-

pendently of the issuer.  

39- This shall not apply if the issuer is an investment firm or a credit institution and has established, implemented and maintains adequate 
and effective internal arrangements and procedures, subject to the supervision of the competent authority, to prevent unlawful disclosure of 
inside information by persons having access to inside information concerning directly or indirectly the issuer to persons responsible for any 
decision relating to the trading of own shares, when trading in own shares on the basis of such decision. 
 
40- This shall not apply if the issuer is an investment firm or a credit institution and has established, implemented and maintains adequate 
and effective internal arrangements and procedures, subject to the supervision of the competent authority, to prevent unlawful disclosure of 
inside information by persons having access to inside information concerning directly or indirectly the issuer, including acquisition deci-
sions under the buy-back programme, to persons responsible for the trading of own shares on behalf of clients, when trading in own shares 
on behalf of those clients. 
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Additionally, to benefit from the safe harbour 

analysed herein, the issuer shall report to the 

competent authority of the trading venue on 

which the shares have been admitted to trading 

or are traded each transaction relating to the 

buy-back programme, including the information 

specified in Article 25(1) and (2) and Article 26

(1), (2) and (3) of Regulation (EU) No. 

600/2014, on markets on financial instruments. 

 

5.6 Stabilisation activities 

 

The sixth safe harbour from insider dealing 

concerns to stabilisation activities and is also 

established in Article 5 of the MAR.  

 

Pursuant to the MAR, “stabilisation” means a 

purchase or offer to purchase securities, or a 

transaction in associated instruments42 equiva-

lent thereto, which is undertaken by a credit 

institution or an investment firm in the context 

of a significant distribution of such securities 

exclusively for supporting the market price of 

those securities for a predetermined period of 

time, due to a selling pressure in such securi-

ties. 

 

Pursuant to Article 3(2)(c) of the MAR, 

“significant distribution” means an initial or 

secondary offer of securities that is distinct 

from ordinary trading, both in terms of the 

amount in value of the securities to be offered 

and the selling method to be employed. In this 

regard, we note that the ESMA is of the opinion 

that “block-trades” are not generally considered 

for the purposes of the stabilisation as primary 

or secondary issuance by the issuer and thus 

should not be subject to the safe harbour stabili-

sation. This is grounded on the understanding 

of the ESMA that stabilisation as a price sup-

port measure is not designed to assist an invest-

ment bank in placing a line of stock among cli-

ents.43  

 

According to Article 5(4) of the MAR, stabili-

sation activities are exempted from the insider 

dealing prohibition provided that, inter alia (i) 

stabilisation is carried out for a limited period; 

(ii) relevant information about the stabilisation 

is disclosed and notified to the competent au-

thority of the trading venue; (iii) adequate limits 

with regard to price are complied with; and (iv) 

trading complies with the technical standards 

defined by the ESMA from time to time, in-

cluding conditions for trading, restrictions re-

garding time and volume, disclosure and report-

ing obligations, and price conditions.  

 

As referred to in section 5.5. above, the regula-

tory standards defined by the ESMA on buy-

back programmes and stabilisation activities are 

currently established in the Commission Dele-

gated Regulation, which details the conditions 

referred to in (i), (ii) and (iii) above, under the 

terms described below. 

 

Concerning (i) above - stabilisation occurring 

for a limited period -, the Delegated Commis-

sion Regulation establishes the following tim-

ing constraints required for stabilisation activi-

ties being exempted from the prohibition of 

insider dealing: 

41- Pursuant to Article 1(a) of the Commission Delegated Regulation, “time-scheduled buy-back programme” means a buyback pro-
gramme where the dates and volume of shares to be traded during the time period of the programme are set out at the time of the public 
disclosure of the buy-back programme. 
 
42- According to Article (3)(2)(b) of the MAR, “associated instruments” means the following financial instruments, including those which 
are not admitted to trading or traded on a trading venue, or for which a request for admission to trading on a trading venue has not been 
made: (i) contracts or rights to subscribe for, acquire or dispose of securities; (ii) financial derivatives of securities; (iii) where the securities 
are convertible or exchangeable debt instruments, the securities into which such convertible or exchangeable debt instruments may be 
converted or exchanged; (iv) instruments which are issued or guaranteed by the issuer or guarantor of the securities and whose market price 
is likely to materially influence the price of the securities, or vice versa; (v) where the securities are securities equivalent to shares, the 
shares represented by those securities and any other securities equivalent to those shares. 
 
43- https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-esma-1455_-_final_report_mar_ts.pdf (paragraph 58, pp. 20). 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-esma-1455_-_final_report_mar_ts.pdf
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As regards (ii) above – relevant information 

about the stabilisation being disclosed and noti-

fied to the competent authority of the trading 

venue –, for the safe harbour to apply, the Dele-

gated Commission Regulation establishes that 

the following details shall be disclosed to the 

public:  
 

a) before the start of the initial or secondary 

offer of the securities: 
 

 the fact that stabilisation may not nec-

essarily occur and that it may cease at 

any time; 

 the fact that stabilisation transactions 

aim at supporting the market price of 

the securities during the stabilisation 

period; 

 the beginning and the end of the stabi-

lisation period, during which stabilisa-

tion may be carried out; 

 the identity of the entity undertaking 

stabilisation, unless unknown at the 

time of disclosure, in which case it 

shall be subject to adequate public 

disclosure before the stabilisation be-

gins; 

 the existence of any overallotment 

facility44 or greenshoe option45 and 

the maximum number of securities 

covered by that facility or option, the 

period during which the greenshoe 

option may be exercised and any con-

ditions for the use of the overallot-

ment facility or exercise of the green-

shoe option; and 

 the place where the stabilisation may 

be undertaken including, where rele-

vant, the name of the trading venue(s). 
 

b) within one week of the end of the stabilisa-

tion period: 
 

 whether or not the stabilisation was 

undertaken; 

 the date on which stabilisation started; 

 the date on which stabilisation last 

occurred; 

44- Pursuant to Article 1(f) of the Commission Delegated Directive, “overallotment facility” means a clause in the underwriting agreement 
or lead management agreement which permits acceptance of subscriptions or offers to purchase a greater number of securities than origi-
nally offered. 
 
45- According to Article 1(g) of the Commission Delegated Directive, “greenshoe option” means an option granted by the offeror in favour 
of the investment firm(s) or credit institution(s) involved in the offer for the purpose of covering overallotments, under the terms of which 
such firm(s) or institution(s) is allowed to purchase up to a certain amount in securities at the offer price for a certain period of time after 
the offer of the securities. 

Stabilisation activities exempted from insider dealing prohibition 

Type of offer Start date End date 

Primary offer of shares 
and securities equiva-
lent to shares 

Date of start of trading on a trad-
ing venue, or, when the relevant 
Member State permits trading 
prior to commencement of trad-
ing on a trading venue, the date 
of adequate disclosure of the 
final price of the securities. 

30 calendar days after start of 
trading on a trading venue, or, 
when the relevant Member State 
permits trading prior to com-
mencement of trading on a trad-
ing venue, 30 calendar days 
after the date of adequate dis-
closure of the final price of the 
securities. 

Secondary offer of 
shares and securities 
equivalent to shares 

Date of adequate public disclo-
sure of final price of the relevant 
securities. 

30 calendar days after the date 
of allotment of the securities. 

Primary or secondary 
offer of bonds and secu-
ritised debt, including 
securitised debt con-
vertible or exchangeable 
into shares or into other 
securities equivalent to 
shares. 

Date of adequate public disclo-
sure of the terms of the offer of 
the securities. 

The earliest of (i) 30 calendar 
days after the date on which the 
issuer of the instruments re-
ceived the proceeds of the issue; 
or (ii) 60 calendar days after the 
date of allotment of the securi-
ties. 
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 the price range within which stabilisa-

tion was carried out, for each of the 

dates during which stabilisation trans-

actions were carried out; and 

 the trading venue(s) on which the sta-

bilisation transactions were carried 

out. 

Concerning (iii) above - adequate limits with 

regard to price being complied with -, the Dele-

gated Commission Regulation establishes the 

following price conditions: 
 

 in the case of an offer of shares or 

other securities equivalent to shares, 

stabilisation of the securities shall not 

in any circumstances be carried out 

above the offering price; and 

 in the case of an offer of securitised 

debt convertible or exchangeable into 

shares or into other securities equiva-

lent to shares, stabilisation of these 

debt instruments shall not in any cir-

cumstance be carried out above the 

market price of those instruments at 

the time of the public disclosure of the 

final terms of the new offer. 

 

Further conditions apply to ancillary stabilisa-

tion - which according to clause (1)(e) of the 

Commission Delegated Regulation means when 

there is exercise of an overallotment facility or 

of a greenshoe option by investment firms or 

credit institutions, in the context of a significant 

distribution of securities, exclusively for facili-

tating stabilisation activity - in the terms estab-

lished in Article 8 of the Delegated Commis-

sion Regulation.46 

5.7 Use of inside information for a takeover 

offer or a merger proposal 

 

The seventh safe harbour regarding the prohibi-

tion of insider dealing applies to the possession 

of inside information pursuant to a takeover 

offer or a merger proposal, in the following two 

circumstances: 
 

(i) stake-building performed by the offeror 

when it has already decided that a takeo-

ver offer will eventually be launched af-

ter reaching a certain threshold; and  

(ii) where an offeror obtains inside infor-

mation in the conduct of a public takeo-

ver or merger and uses that inside infor-

mation solely for the purpose of proceed-

ing with that merger or public takeover.  

 

5.7.1 Stake-building performed by the  

offeror when it has already decided to 

launch a takeover offer or to propose a  

merger  

 

This modality of safe harbour may be found in 

Article 9(5) of the MAR, which determines that 

the mere fact that a person uses its own 

knowledge that it has decided to acquire or dis-

pose of financial instruments in the acquisition 

or disposal of those financial instruments shall 

not by itself constitute the use of inside infor-

mation. 

 

Accordingly, Recital 31 of the MAR establishes 

that since the acquisition or disposal of finan-

cial instruments necessarily involves a prior 

decision to acquire or dispose by the offeror, 

46- According to such provision, ancillary stabilisation shall be undertaken in accordance with the terms established for stabilisation and 
comply with the following additional conditions: (i) securities shall only be overalloted during the subscription period and at the offer 
price; (ii) a position resulting from the exercise of an overallotment facility by an investment firm or credit institution which is not covered 
by the greenshoe option shall not exceed 5% of the original offer; (iii) the greenshoe option shall be exercised by the beneficiaries of such 
an option only where the securities have been overalloted; (iv) the greenshoe option shall not amount to more than 15% of the original 
offer; (v) the period during which the greenshoe option may be exercised shall be the same as the stabilisation period; (vi) the exercise of 
the greenshoe option shall be disclosed to the public promptly, together with all appropriate details, including in particular the date of exer-
cise of the option and the number and nature of securities involved. 
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the carrying out of this acquisition or disposal – 

deemed as acting on the basis of one’s own 

plans and strategies for trading – should not be 

considered as using inside information. 

 

This provision is grounded on the understand-

ing that when inside information is based on a 

person’s own plans, there is no point in prohib-

iting investors from launching a takeover offer 

after stake-building, for two reasons: (i) first 

and foremost, because in this scenario the in-

side information concerns the intention of the 

investor itself, and not information regarding 

the company or the plans of another investor; 

and (ii) secondly, because such prohibition 

would likely prevent the launch of more takeo-

ver offers, with negative consequences upon 

liquidity and shareholders’ profits. Such nega-

tive consequences would exceed the harm this 

behaviour could potentially cause to the market 

in general. 

 

Indeed, stake-building is a normal step that in-

vestors take when intending to finally launch a 

takeover or merger offer. These investors start 

by creating a substantial shareholding through 

market and off-market acquisitions, to create a 

comfortable baseline from which to launch the 

general takeover offer aiming at obtaining con-

trol of the relevant issuer.  

 

In light of the above, a potential bidder aiming 

at taking over an issuer whose shares qualify 

for the purpose of the MAR may start by stake-

building, without being required to disclose its 

intention to the market to eventually launch a 

takeover offer over the relevant issuer. 

 

5.7.2 Possession by an offeror of inside  

information specific to the target 

 

The principle underlying this safe harbour is 

established in Recital 30 of the MAR, which 

establishes that having access to inside infor-

mation relating to another company and using it 

in the context of a takeover offer for the pur-

pose of gaining control of that company or pro-

posing a merger with that company should not 

in itself be deemed to constitute insider dealing. 

 

In this regard, Article 9(4) of the MAR estab-

lishes that it shall not be deemed from the mere 

fact that a person is in possession of inside in-

formation that such person has used that infor-

mation and has thus engaged in insider dealing, 

where such person has obtained that inside in-

formation in the conduct of a public takeover or 

merger with a company and uses that inside 

information solely for the purpose of proceed-

ing with the merger or public takeover, provid-

ed that at the point of approval of the merger or 

acceptance of the offer by the shareholders of 

that company any inside information has been 

made public or has otherwise ceased to consti-

tute inside information. This safe harbour shall 

however not apply in the case the offeror per-

forms stake-building based on inside infor-

mation concerning the target. 

 

The provision above, which is new to the insid-

er dealing framework in Europe, enshrines 

theprinciple that the functioning of the market 

is only affected if the inside information puts 

individual market participants at an advantage 

compared to others. Therefore, regardless of 

whether the takeover or merger offer is made or 

further conducted on the grounds of some in-

side information held by the offeror (which may 

have been given by the board of directors of the 

relevant target), the prohibition – and the re-

quirement to disclose the inside information 

promptly – will not apply, provided that the 

moment the shareholders are called to decide 

whether they approve (or sell their shares un-

der) the takeover or merger, such inside infor-

mation has already been disclosed to them. 

 

It is noteworthy that in this scenario, when the 

takeover offer is announced, the market is in-

formed of the valuation presented by the bidder 

but is not correspondingly provided with the 

inside information underlying the valuation. 

Therefore, investors may be trading the shares 

subject to the takeover or merger offer on the 
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secondary market while the offer is outstanding, 

without knowing the inside information that 

underlies the valuation made by the bidder. 

This circumstance may ultimately be used as an 

argument against this safe harbour.  

 

Without prejudice to the above, this safe har-

bour ensures that investors will be aware of the 

content of the relevant inside information be-

fore deciding on whether to sell or keep their 

shares under the takeover offer. 

 

In contrast, given that the safe harbour above 

does not apply to stake-building, the prohibition 

of insider dealing would be breached if the in-

vestor which received inside information in 

connection with a takeover offer or merger, per-

formed any transactions involving the relevant 

securities before the disclosure of the relevant 

inside information. The exception for stake-

building makes sense, since otherwise the coun-

terparties of the stake-builder possessing inside 

information would be disadvantaged vis-à-vis 

the stake-builder and could be harmed by the 

transactions entered into therewith. 

 

5.8 Use of inside information in market 

soundings 

 

The eighth and last safe harbour to the outright 

prohibition of insider dealing regards the con-

cept of market sounding, described in Article 

11 of the MAR.  

 

Market soundings are defined in the MAR as 

the communication of information, prior to the 

announcement of a transaction, in order to 

gauge the interest of potential investors in a 

possible transaction, and the conditions relating 

to it, such as its potential size or pricing, to one 

or more potential investors, by:  
 

a) an issuer;  

b) a secondary offeror of a financial instru-

ment, in such a quantity or value that the 

transaction is distinct from ordinary trad-

ing and involves a selling method based 

on the prior assessment of potential inter-

est from potential investors; or 

c) a third party acting on behalf or on the 

account of a person referred in a) or b) 

above. 

 

With regard to the above, it is noteworthy that, 

in the Guidelines of the ESMA47 enacted in 

accordance with Article 11(11) of the MAR, the 

ESMA remarks that in c) above, a third party 

must be acting on behalf of an issuer or second-

ary offeror so that the safe harbour may apply 

and hence brokers who receive inside infor-

mation from an advisor of the issuer or second-

ary offeror in the course of a market sounding, 

and then in turn sound their clients, would not 

benefit from the market sounding safe harbour 

and therefore would not be afforded protection 

against an allegation of unlawful disclosure of 

inside information.  

 

Pursuant to Article 11(2) of the MAR, the dis-

closure of inside information by a person in-

tending to make a takeover offer for the securi-

ties of a company or a merger with a company 

entitled to the securities shall also constitute a 

market sounding, provided that the following 

requirements are met: 
 

(i) the information is necessary to enable the 

parties entitled to the securities to form 

an opinion on their willingness to sell 

their securities; and 

(ii) the willingness of the parties entitled to 

the securities to offer their securities is 

reasonably required for the decision to 

make the takeover offer or merger. 

 

According to Article 11(5) of the MAR, the 

disclosing market participant shall, before mak-

ing the disclosure: 
 

a) obtain the consent of the person receiv-

ing the market sounding to receive inside 

information; 

b) inform the person receiving the market 

sounding that such person is prohibited 

from using that information, or attempt-

ing to use that information, by acquiring 

or disposing, for his own account or for 
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the account of a third party, directly or 

indirectly, financial instruments relating 

to that information; 

c) inform the person receiving the market 

sounding that he is prohibited from using 

that information, or attempting to use that 

information, by cancelling or amending 

an order which has already been placed 

concerning a financial instrument to 

which the information related; and 

d) inform the person receiving the market 

sounding that by agreeing to receive the 

information he is obliged to keep the in-

formation confidential. 

 

The disclosing market participant shall keep a 

record of all the information given to the person 

receiving the market sounding, including the 

information above, the identity of the legal and 

natural persons to whom the information has 

been disclosed, and the date and time of each 

disclosure. 

 

6. Conclusions 

 

After analysing those which, in our understand-

ing, are the most important matters of the insid-

er dealing EU framework, our conclusion is that 

there are some issues which could be improved. 

Nevertheless, the system of prohibitions of in-

sider dealing and disclosure of inside infor-

mation, balanced in a restricted framework for 

delay in disclosure, and with a set of limited 

safe harbours regarding insider dealing allows 

the system to promote the transparency of the 

market while simultaneously protecting the 

market for corporate control, the interests of 

issuers and the stability of the financial system 

as whole. It is therefore an effective tool to pro-

tect the integrity of the financial market and to 

enhance investor confidence. 
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Deveres e Responsabilidade do Intermediário Financeiro  
- Alguns Aspetos            
    
 
José Engrácia Antunes 

 

1. Os Princípios Gerais da Atividade 

de Intermediação Financeira  

 

1. Conspecto Geral 

 

I. A intermediação financeira designa generi-

camente o conjunto de atividades destinadas a 

mediar o encontro entre oferta e procura no 

mercado de capitais. Enquanto segmento parti-

cular dos mercados financeiros onde se cruzam 

agentes superavitários que são titulares de capi-

tal aforrado (investidores) e agentes subavitá-

rios que carecem de fundos para financiar a res-

petiva atividade (emitentes), a existência e o 

funcionamento regular do mercado de capitais 

exige a intervenção de instituições próprias 

(intermediários financeiros) e de atividades 

especializadas (atividades de intermediação 

financeira) que assegurem o respetivo contac-

to1. 

 

II. Em Portugal, a regulação jur ídica da in-

termediação financeira consta essencialmente 

do Título VI (arts. 289.º a 351.º) do Código dos 

Valores Mobiliários (doravante abreviadamente 

CVM). 

 

III. Dizem-se intermediários financeiros aque-

las pessoas singulares ou coletivas cujo objeto 

consiste no exercício profissional de uma ou 

mais das atividades de intermediação em instru-

mentos financeiros previstas na lei. O legislador 

português estabeleceu os tipos de intermediá-

rios financeiros, através da consagração de um 

“numerus clausus” de entidades a quem foi con-

ferido o exclusivo ou monopólio legal de exer-

cício profissional de atividades de intermedia-

ção (arts. 289.º, nos 2 e 3, 293.º, nº 1 do CVM): 

são eles as instituições de crédito (art. 293.º, nº 

1, a) do CVM, arts. 2.º e 3.º do Regime Geral 

das Instituições de Crédito e Sociedades Finan-

ceiras ou RGIC), as empresas de investimento 

(art. 293.º, nº 1, a) e nº 2 do CVM, arts. 199.º-A 

e segs. do RGIC), e as entidades gestoras de 

instituições de investimento coletivo (art. 293.º, 

nº 1, b) do CVM, arts. 59.º e segs. do Regime 

Jurídico dos Organismos de Investimento Cole-

tivo ou RJOIC), bem assim como as instituições 

com funções correspondentes às anteriores que 

estejam autorizadas a exercer em Portugal uma 

atividade de intermediação (art. 293.º, nº 1, c) 

do CVM).2  

1- Sobre a intermediação financeira em sentido económico, vide GREEBAUM, Stuart/ THAKOR, Anjan, Contemporary Financial Inter-
mediation, esp. 42 e segs., 3rd edition, Elsevier, Amsterdam, 2014. 
 
2- Sobre os intermediários financeiros e seu estatuto jurídico, vide CÂMARA, Paulo, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, 357 e 
segs., 3ª edição, Almedina, Coimbra, 2016; Cordeiro, A. Menezes, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, 245 e segs., Almedina, 
Coimbra, 2016; LEITÃO, L. Menezes, Actividades de Intermediação e Responsabilidade dos Intermediários Financeiros, in: AAVV, 
“Direito dos Valores Mobiliários”, vol. II, 129-156, Coimbra Editora, Coimbra, 2000; MARTINS, J. Fazenda, Deveres dos Intermediários 
Financeiros, in: 7 “Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários” (2000), 330-349; NUNES, F. Conceição, Os Intermediários Financeiros, 
in: AAVV, “Direito dos Valores Mobiliários”, vol. II, 91-128, Coimbra Editora, Coimbra, 2000; SANTOS, G. Castilho, A Responsabilida-
de Civil do Intermediário Financeiro perante o Cliente, 19 e segs., Almedina, Coimbra, 2008. 
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IV. Por seu turno, as chamadas atividades de  

intermediação financeira encontram-se previstas no 

art. 289.º, nº 1 do CVM, podendo ser agrupadas  

em dois tipos fundamentais: os serviços e atividades 

de investimento em instrumentos financeiros 

(“investment services”, “Wertpapierdienstleistungen”, 

“services d’investissement”, “servici di investimento”: 

cf. arts. 289.º, nº 1, a) e 290.º do CVM)  – que incluem 

a receção, a transmissão, e a execução de ordens por 

conta de outrem (arts. 325.º a 334.º do CVM), a 

colocação (arts. 338.º, 340.º a 342.º do CVM) e 

tomada firme (art. 339.º do CVM) de ofertas públicas 

de distribuição, a gestão de carteiras (arts. 335.º e 336.º 

do CVM), a negociação por conta própria (arts. 346.º a 

351.º do CVM), a consultoria para investimento  

(arts. 294.º, 301.º e 320.º do CVM, Decreto-Lei  

nº 357-B/2007, de 31 de outubro), e a gestão  

de sistema de negociação multilateral (art. 200.º  

do CVM) – e os serviços auxiliares de  

serviços e atividades de investimento (“ancillary 

services”, “Wertpapiernebendienstleistungen”, 

“servici accessori”, “services connexes”: cf. arts. 289.º, 

nº 1, b) e 291.º do CVM) – incluindo, 

designadamente, o registo e depósito de instrumentos 

financeiros (art. 343.º do CVM), a concessão de 

crédito, incluindo o  empréstimo (art. 350.º do CVM), 

a análise financeira (arts. 12.º-A e segs., 304.º-D do 

CVM) e a consultoria empresarial (art. 291.º, d) do 

CVM).3|4  

 

V. Os intermediários financeiros encontram-se 

sujeitos a um conjunto de princípios gerais rela-

tivos ao exercício e à organização da atividade 

de intermediação financeira5. Tais princípios, 

que se encontram plasmados no art. 304.º do 

CVM (justamente sob a epígrafe “princípios”), 

são os seguintes:  
 

 princípio da proteção dos interesses dos 

clientes;  

 princípio da proteção da eficiência do 

mercado;  

 princípio da atuação de boa fé; 

 princípio do conhecimento do cliente; e 

 princípio do sigilo profissional. 

 

VI. Tais princípios gerais tiveram a sua origem 

histórica remota nos comandos do legislador 

europeu, designadamente as Diretivas 93/22/

CEE, de 10 de maio (serviços de investimento 

no domínio dos valores mobiliários), Diretiva 

2003/6/CE, de 28 de janeiro (abuso de merca-

do), Diretiva 2003/71/CE, de 4 de novembro 

(prospeto), Diretiva 2001/34/CE, de 28 de maio 

(admissão de valores mobiliários à cotação ofi-

cial de uma bolsa de valores), e Diretiva 

2006/73/CE, de 10 de agosto, que aplica a Dire-

tiva 2004/39/CE (organização e condições de 

exercício da atividade das empresas de investi-

mento), além de outras fontes (mormente, os 

“Principles and Objectives of Securities Regu-

lation” da IOSCO)6.  

3- Sobre a noção e os tipos da atividade de intermediação financeira no direito português, vide ALMEIDA, C. Ferreira, As Transacções de 
Conta Alheia no Âmbito da Intermediação no Mercado de Valores Mobiliários, in: AAVV, “Direito dos Valores Mobiliários”, 291-309, 
Lex, Lisboa, 1997; FARIA, J. Manuel, Regulando a Actividade Financeira: As Actividades de Intermediação Financeira, in: 15 “Cadernos 
do Mercado de Valores Mobiliários” (2002), 263-286. Sobre os contratos de intermediação financeira em particular, vide ANTUNES, J. 
Engrácia, Os Contratos de Intermediação Financeira, in: LXXXV “Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra” (2009), 
277-319; DUARTE, R. Pinto, Contratos de Intermediação no Código dos Valores Mobiliários, in: 7 “Cadernos do Mercado de Valores 
Mobiliários” (2000), 351-372; GOMES, M. Fátima, Contratos de Intermediação Financeira, in: “Estudos Dedicados ao Prof. Doutor M. J. 
Almeida Costa”, 565-599, UCP Editora, Lisboa, 2000. 
 
4- Para além destes dois tipos fundamentais, é ainda considerada como atividade de intermediação financeira a gestão de instituições de 
investimento coletivo, incluindo o exercício de funções de depositário dos respetivos valores (art. 289.º, nº 1, c) do CVM).  
 
5- Sobre tais princípios, LEITÃO, L. Menezes, Actividades de Intermediação e Responsabilidade dos Intermediários Financeiros, 142 e 
segs., in: AAVV, “Direito dos Valores Mobiliários”, vol. II, 129-156, Coimbra Editora, Coimbra, 2000; MARTINS, J. Fazenda, Deveres 
dos Intermediários Financeiros, 331 e segs., in: 7 “Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários” (2000), 330-349; SANTOS, G. Castilho, 
A Responsabilidade Civil do Intermediário Financeiro perante o Cliente, 75 e segs., Almedina, Coimbra, 2008; Teixeira, F. Canabarro, Os 
Deveres de Informação dos Intermediários Financeiros em Relação a seus Clientes e sua Responsabilidade Civil, 51 e segs., in: 31 
“Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários” (2008), 50-87. 
 
6- Com efeito, foi o próprio legislador português a precisar que o regime geral do CVM relativo ao exercício de atividades de intermedia-
ção foi inspirado, além das diretivas comunitárias, “pelas recomendações de organizações internacionais, em particular da OICV 
(Organização Internacional das Comissões de Valores)” (cf. ponto 17 do preâmbulo). Sobre esta organização – que gira internacionalmente 
sob a sigla “IOSCO – International Organization of the Securities Commissions” – vide Almeida, C. Ferreira, O Código dos Valores Mo-
biliários e o Sistema Jurídico, 45, in: 7 “Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários” (2000), 19-47. 
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VII. Sendo inquestionável a sua expressa 

qualificação como “princípios” feita pelo pró-

prio legislador, é já controverso na doutrina e 

jurisprudência nacionais a natureza jurídica a 

atribuir-lhes, oscilando os entendimentos entre 

aqueles que veem em tais princípios meros ve-

tores axiológicos gerais ancilares da aplicação, 

interpretação e integração das normas do CVM, 

cláusulas gerais ou deveres genéricos de condu-

ta que fornecem a macroestrutura dos deveres 

específicos de conduta em que estes se encon-

tram investidos (arts. 305.º e segs. do CVM), ou 

mesmo verdadeiros deveres jurídicos em senti-

do estrito que encerram comandos normativos 

diretamente aplicáveis aos intermediários finan-

ceiros no exercício da respetiva atividade, cuja 

violação pode ser fonte da inerente responsabi-

lidade civil e até contraordenacional para estes.7 

 

VIII. Pela sua relevância prática, destacamos 

aqui os princípios da proteção dos legítimos 

interesses dos clientes, da atuação de boa fé, e 

do conhecimento do cliente. 

 

2. Princípio da Protecção  

dos Interesses do Cliente 

 

I. O primogénito princípio geral de intermedia-

ção financeira, que abre o elenco legal do art. 

304.º do CVM, é o princípio da proteção dos 

interesses do cliente: “Os intermediários finan-

ceiros devem orientar a sua atividade no sentido 

da proteção dos legítimos interesses dos seus 

clientes (…)”. 

II. O sentido fundamental desse princípio – que 

vigora também em todas as ordens jurídicas 

europeias por força da Diretiva 2004/39/CE, de 

21 de abril8 e até das referidas regras internaci-

onais da IOSCO9 – consiste em erigir os inte-

resses legítimos dos clientes investidores em 

”estrela polar” da atividade de intermediação 

financeira. A abertura dos mercados de capi-

tais ao público aforrador e a crescente comple-

xidade e sofisticação dos instrumentos financei-

ros negociados nestes mercados vieram trazer 

para o primeiro plano a necessidade de proteção 

dos investidores10: assim sendo, na prestação de 

serviços de intermediação financeira aos respe-

tivos clientes-investidores, os intermediários 

financeiros encontram-se vinculados, mais do 

que simplesmente a executar formalmente os 

serviços solicitados ou as instruções recebidas 

daqueles, a orientar a sua atividade no sentido 

de assistir aqueles clientes no plano das respeti-

vas decisões de investimento, de os informar e 

alertar para os riscos a estas inerentes, e de evi-

tar prejuízos que possam decorrer da respetiva 

execução.11 

 

III. São múltiplos os afloramentos concretos 

deste princípio geral, incluindo os deveres do 

intermediário financeiro de evitar ou reduzir 

eventuais conflitos de interesse e de dar prima-

zia aos interesses do cliente sobre os seus pró-

prios interesses (art. 309.º, nos 1 e 3 do CVM), 

de se abster de realizar intermediação excessiva 

ou “churning” (art. 310.º do CVM), de avaliar  

a adequação das decisões de investimento ao  

7- Sobre tal questão, vide infra §3, 2. 
 
8- Segundo o art. 19.º, nº 1 da citada Diretiva, “os Estados-Membros devem exigir que as empresas de investimento, ao prestarem serviços 
de investimento e/ou, sendo o caso, serviços auxiliares aos clientes, atuem de forma honesta, equitativa e profissional, em função do inte-
resse dos clientes”. 
 
9- O princípio 23 dos “Principles and Objectives of Securities Regulation” refere o seguinte: “Market intermediaries should be required to 
comply with standards for internal organization and operational conduct that aim to protect the interests of clients”. 
 
10- Sobre a proteção dos investidores, que constitui uma das linhas de força estruturantes do atual CVM e até do Direito do Mercado de 
Capitais no seu conjunto, vide Rodrigues, S. Nascimento, A Proteção dos Investidores em Valores Mobiliários, Almedina, Coimbra, 2001. 
 
11- Sobre este princípio, com maiores desenvolvimentos, vide LEITÃO, L. Menezes, Actividades de Intermediação e Responsabilidade 
dos Intermediários Financeiros, 142 e segs., in: AAVV, “Direito dos Valores Mobiliários”, vol. II, 129-156, Coimbra Editora, Coimbra, 
2000; MARTINS, J. Fazenda, Deveres dos Intermediários Financeiros, 331 e segs., in: 7 “Cadernos do Mercado de Valores Mobiliá-
rios” (2000), 330-349; SANTOS, G. Castilho, A Responsabilidade Civil do Intermediário Financeiro perante o Cliente, 82 e segs., Almedi-
na, Coimbra, 2008; Teixeira, F. Canabarro, Os Deveres de Informação dos Intermediários Financeiros em Relação a seus Clientes e sua 
Responsabilidade Civil, 54 e segs., in: 31 “Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários” (2008), 50-87. 
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perfil dos clientes (arts. 314.º e segs. do CVM), 

de promover a melhor execução ou “best execu-

tion” das ordens do cliente (art. 330, nº 2 do 

CVM) ou até de recusar a sua execução sempre 

que as mesmas sejam manifestamente contrá-

rias aos interesses deste (art. 326.º, nº 1, b) do 

CVM), e assim por diante. Finalmente, assinale

-se que tal princípio possui ainda importantes 

relações e interpenetrações recíprocas com ou-

tros princípios gerais, designadamente com os 

princípios da atuação de boa fé – dado que a 

tutela dos interesses do cliente entronca igual-

mente no dever do intermediário financeiro em 

atuar de acordo com elevados padrões de dili-

gência e lealdade profissionais (art. 304.º, nº 2 

do CVM) – e do conhecimento do cliente – 

constituindo o princípio “know your custo-

mer” (art. 304.º, nº 3 do CVM) uma das mais 

lídimas expressões do mandamento geral do art. 

304.º, nº 1 do CVM. 

 

3. Principio da Atuação de Boa Fé 

 

I. O princípio da atuação de boa fé encontra-

se previsto no art. 304.º, nº 2 do CVM: de acor-

do com este preceito, “nas relações com todos 

os intervenientes no mercado, os intermediários 

financeiros devem observar os ditames da boa 

fé, de acordo com elevados padrões de diligên-

cia, lealdade e transparência”. 

 

II. Conceito polissémico e indeterminado, 

cuja utilização legislativa e doutrinal massiva 

tem de algum modo conduzido à sua banaliza-

ção em Portugal12, é debatido na doutrina nacio-

nal qual o sentido e alcance a associar a tal 

princípio: se para uns estaríamos perante um 

mero ditame geral de conduta do intermediário 

financeiro cujos padrões de diligência, lealdade 

e transparência representam meros deveres 

acessórios concretizadores13, para outros estarí-

amos aqui diante de um princípio fundamental 

da intermediação financeira que estabelece de-

veres de conduta diligente, leal e transparente 

para o intermediário financeiro como verdadei-

ros e próprios deveres de prestação decorrentes 

da boa fé.14 

 

III. Independentemente da posição que se 

queira tomar sobre tal questão, seguro parece 

afirmar que os padrões ou paradigmas normati-

vos da atuação “ex bona fide” do intermediário 

financeiro – diligência, lealdade, transparência 

– possuem importantes implicações no funcio-

namento do regime jurídico da atividade de in-

termediação financeira prevista no CVM. Figu-

re-se, a mero título de exemplo, o padrão de 

diligência imposto ao intermediário.  

 

Para além de possuir várias concretizações ao 

nível dos deveres individuais de conduta profis-

sional previstos na lei – v.g., deveres relativos 

ao registo e depósito dos instrumentos financei-

ros (art. 306.º-A do CVM), de subcontratação 

(art. 308.º-B, nº 1 do CVM), de adequação da 

operação ao perfil do cliente (arts. 314.º e segs. 

do CVM), de cumprimento e transmissão de 

ordens (art. 328.º do CVM) –15, ele desempenha 

ainda uma função decisiva no plano do juízo de 

culpa a efetuar em sede da determinação da res-

ponsabilidade civil do intermediário financeiro 

por violação desses deveres (art. 304.º-A, nº 2 

do CVM): como melhor se verá, tal culpa não é 

aferida segundo o crivo civilístico tradicional 

do “bonus parter familias” (arts. 487.º, nº 2,  

“ex vi” do art. 799.º, nº 2 do Código Civil) mas 

antes objetivamente segundo um “elevado  

padrão de diligência” (“diligentissimus pater 

familias”).16 

12- Sobre o instituto, Cordeiro, A. Menezes, Da Boa Fé no Direito Civil, Almedina, Coimbra, 2001. 
 
13- Teixeira, F. Canabarro, Os Deveres de Informação dos Intermediários Financeiros em Relação a seus Clientes e sua Responsabilidade 
Civil, 60,  in: 31 “Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários” (2008), 50-87. 
 
14- Este o argumento central e estruturante da obra de SANTOS, G. Castilho, A Responsabilidade Civil do Intermediário Financeiro  
perante o Cliente, especialmente 95 e segs., Almedina, Coimbra, 2008. 
 
15- Casal, Nuno, Diligência Exigida aos Intermediários Financeiros no Cumprimento das Ordens de Bolsa. Sentença do Tribunal de Pe-
quena Instância Criminal de 6 de Fevereiro de 1998, in: 2 “Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários” (1998), 169-185. 
 
16- Cf. infra §3, 1.2. (III) e 2 (II). 
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4. Princípio do Conhecimento  

do Cliente 

 

I. Finalmente, o pr incípio do conhecimento 

do cliente está consagrado no art. 304.º, nº 3 do 

CVM: segundo este preceito, “na medida do 

necessário para o cumprimento dos seus deve-

res na prestação do serviço, o intermediário fi-

nanceiro deve informar-se junto do cliente so-

bre os seus conhecimentos e experiência no que 

respeita ao tipo específico de instrumento finan-

ceiro ou serviço oferecido ou procurado, bem 

como, se aplicável, sobre a situação financeira e 

os objetivos de investimento do cliente”. 

 

II. O pr incípio do conhecimento do cliente, 

de inspiração anglo-saxónica (“know your cus-

tomer”) e acolhido nas recomendações interna-

cionais da IOSCO17, constitui de há décadas um 

princípio geral das legislações dos Estados 

membros da União Europeia, na sequência da 

Diretiva 93/22/CEE, de 10 de maio (tendo sido 

recentemente reafirmada pelo art. 19.º, nos 3 a 5 

da Diretiva 2004/39/CE, de 21 de abril). No 

essencial, tal princípio impõe ao intermediário 

financeiro uma postura ativa de recolha de in-

formação junto dos respetivos clientes relativa-

mente a três aspetos fundamentais: o conheci-

mento e a experiência financeiros do cliente – 

que lhe permita determinar a categoria ou perfil 

de investidor do cliente e, consequentemente, 

ajuizar da adequação das operações de investi-

mento (sendo mister salientar que essa informa-

ção, longe de confinar ao macronível de litera-

cia financeira do cliente, deve incidir sobre o 

micronível dos concretos tipos de serviços ou 

instrumentos financeiros oferecidos pelo inter-

mediário ou procurados pelo cliente) –, a situa-

ção financeira do cliente – mormente, por for-

ma a determinar a capacidade patrimonial e 

liquidez deste para cumprir as obrigações ine-

rentes e cobrir as perdas eventuais das opera-

ções de investimento realizadas (“ability to bear 

losses”) –, e ainda os objetivos do investimento 

– nomeadamente, a duração do investimento em 

causa e o grau de disponibilidade ou aversão ao 

risco (“ability to bear risk”).18 

 

III. Tal como relativamente aos demais pr in-

cípios anteriormente analisados, o princípio do 

conhecimento do cliente possui múltiplas con-

cretizações ao nível dos deveres de conduta 

profissional consagrados nos arts. 305.º e segs. 

do CVM – com particular destaque, natural-

mente, para os deveres de informação (arts. 

312.º e segs. do CVM) e de avaliação do caráter 

adequado das operações (arts. 314.º e segs. do 

CVM), os quais vêm em larga medida concreti-

zar e explicitar o respetivo conteúdo e alcance –

, além de possuir também íntimas relações ma-

teriais e lógicas com os demais princípios – 

designadamente, com o princípio da proteção 

dos interesses dos clientes (já que o intermediá-

rio apenas poderá tutelar tais interesses se esti-

ver previamente de posse da informação rele-

vante sobre o perfil do cliente e dos seus objeti-

vos de investimento) e o princípio da atuação 

segundo elevados padrões de diligência e leal-

dade (podendo até dizer-se, num certo sentido, 

que o conhecimento do cliente constitui um 

“prius” lógico ou pressuposto geral do cumpri-

mento da generalidade dos deveres profissio-

nais por parte do intermediário financeiro no 

plano das relações jurídicas e comerciais com 

os respetivos clientes).19 

17- “Where the activities of an intermediary extend to the giving of specific advice, it is of particular importance that the advice be given 
upon a proper understanding of the needs and circumstances of the customer: a matter generally encompassed in the rule of conduct that 
the intermediary must “know your client” (Princípio 12.5. dos “Principles and Objectives of Securities Regulation” da IOSCO). 
 
18- Sobre este princípio, vide desenvolvidamente MARTINS, J. Fazenda, Deveres dos Intermediários Financeiros, 343 e segs., in: 7 
“Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários” (2000), 330-349; SANTOS, G. Castilho, A Responsabilidade Civil do Intermediário Fi-
nanceiro perante o Cliente, 105 e segs., Almedina, Coimbra, 2008; Teixeira, F. Canabarro, Os Deveres de Informação dos Intermediários 
Financeiros em Relação a seus Clientes e sua Responsabilidade Civil, 60 e segs., in: 31 “Cadernos do Mercado de Valores Mobiliá-
rios” (2008), 50-87. 
 
19- Como refere Fazenda Martins, “conhece-se o cliente para que se possa cumprir os deveres inerentes à intermediação” (Deveres dos 
Intermediários Financeiros, 344, in: 7 “Caderno do Mercado de Valores Mobiliários” (2000), 330-349). 
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2. Os Deveres do Intermediário  

Financeiro 

 

1. Os Deveres Legais  

de Intermediação Financeira 

 

I. Ao lado dos pr incípios gerais, e à seme-

lhança de outras ordens jurídicas estrangeiras, o 

legislador português veio consagrar expressa-

mente um conjunto vasto de deveres dos inter-

mediários financeiros para com os seus clien-

tes.20 

 

II. Entre tais deveres – que, fruto em boa me-

dida do impulso da Diretiva 2004/39/CE, de 21 

de abril (DMIF ou Diretiva dos Mercados de 

Instrumentos Financeiros), são hoje extrema-

mente numerosos e encontram-se consagrados 

no CVM e em legislação avulsa ou regulamen-

tar (mormente, no RGIC e em Regulamentos da 

CVMM) –, podem referir-se a título exemplifi-

cativo: 
 

 o dever de segredo profissional (art. 304.º, nº 

4 do CVM, art. 78.º do RGIC); 

 o dever de organização interna, bem como 

de adoção de políticas e procedimentos de 

controlo de cumprimento, de gestão de ris-

cos e de auditoria interna (arts. 305.º e segs. 

do CVM); 

 o dever de assegurar a segregação patrimoni-

al (art. 306.º do CVM); 

 o dever de registo e contabilização do clien-

te, das operações e respetivos saldos (arts. 

306.º-A, 306.º-B, e 307.º e segs. do CVM);  

 os deveres em sede de subcontratação a ter-

ceiros de atividades de intermediação finan-

ceira (arts. 308.º e segs. do CVM);  

 o dever de identificar, evitar ou reduzir con-

flitos de interesses (arts. 309.º, nº 1 e 309.º-

A do CVM); 

 o dever de assegurar um tratamento transpa-

rente e equitativo dos clientes (art. 309.º, nº 

2 do CVM); 

 o dever de prevalência dos interesses dos 

clientes (art. 309.º, nº 3 do CVM); 

 o dever de evitar a intermediação excessiva 

(art. 310.º do CVM);  

 o dever de defesa do mercado (art. 310.º do 

CVM); 

 os deveres de informação aos investidores, 

mormente aos clientes (arts. 312.º e segs. do 

CVM, art. 14.º do Regulamento CMVM nº 

2/2007, de 5 de novembro); 

 o dever de não obter benefícios ilegítimos 

(“inducements”) e de divulgar as remunera-

ções, comissões e outros benefícios (art. 

313.º do CVM); 

 o dever de avaliação do caráter adequado 

das operações e serviços de investi-mento 

em matéria de instrumentos financeiros (arts. 

314.º e segs. do CVM); 

 o dever de categorização dos investidores, 

mormente dos clientes (arts. 317.º e segs. do 

CVM); 

 o dever de enviar, mensalmente e por es-

crito, um extrato periódico relativo ao patri-

mónio dos clientes (art. 323.º-C do CVM); 

 os deveres relativos à informação, receção, 

aceitação, recusa, execução e demais vicissi-

tudes relativas às ordens dadas pelos clientes 

(arts. 323.º, 325.º a 334.º); 

 o dever de abstenção em matéria de opera-

ções por conta própria (art. 347.º do CVM); 

e 

 o dever de compilação e disponibilização 

das políticas e procedimentos legalmente 

exigidos (art. 13.º do Regulamento CMVM 

nº 2/2007). 

20- Sobre os deveres dos intermediários financeiros, vide LEITÃO, L. Menezes, Actividades de Interme-diação e Responsabilidade dos 
Intermediários Financeiros, 142 e segs., in: AAVV, “Direito dos Valores Mobiliários”, vol. II, 129-156, Coimbra Editora, Coimbra, 2000; 
MARTINS, J. Fazenda, Deveres dos Intermediários Financeiros, 331 e segs., in: 7 “Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários” (2000), 
330-349; SANTOS, G. Castilho, A Res-ponsabilidade Civil do Intermediário Financeiro perante o Cliente, 88 e segs., Almedina,  
Coimbra, 2008. 
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III. Estes deveres legais dos intermediár ios, 

que possuem igualmente a sua fonte remota nos 

comandos comunitários e recomendações inter-

nacionais, consubstanciam verdadeiros e pró-

prios deveres jurídicos de conduta profissional 

no exercício das atividades de intermediação 

financeira (“rules of business conduct”21, 

“Verhaltensregeln”22, “regole di condotta”23, 

“normas de conducta”24), cuja violação por par-

te dos intermediários financeiros pode ser fonte 

para estes de responsabilidade civil e conse-

quente obrigação de indemnização perante os 

respetivos clientes (arts. 304.º-A e 324.º do 

CVM). 

 

IV. De igual modo, estes deveres legais de 

intermediação financeira, e conexa responsabi-

lidade dos seus sujeitos, vêm sendo objeto da 

atenção da nossa jurisprudência. Entre alguns 

dos arestos mais recentes, podem citar-se os 

Acórdãos do STJ de 10-I-2013 (Tavares de 

Paiva), de 6-VI-2013 (Abrantes Geraldes), 

de 16-VI-2015 (Paulo Sá), de 5-IV-2016 

(Garcia Calejo), e de 5-V-2016 (Gabriel Ca-

tarino), bem como os acórdãos da Relação de 

Lisboa de 10-III-2015 (Manuel Marques), da 

Relação de Coimbra de 15-XII-2016 

(Dominguas Simões), e da Relação do Porto de 

19-XII-2012 (Pinto dos Santos).25 

V. Tal como já fizemos a respeito dos pr incí-

pios gerais, descreveremos em seguida sucinta-

mente três deveres legais que se afiguram parti-

cularmente relevantes no mundo vivo atual da 

intermediação financeira: o dever de informa-

ção, o dever de categorização, e o dever de 

adequação. 

 

2. Dever de Informação 

 

I. A informação constitui um dos pilares da 

atual regulação jurídica do mercado de capitais: 

nos termos do art. 7.º do CVM, sob a epígrafe 

“qualidade da informação”, o legislador portu-

guês determinou que a informação respeitante 

ao exercício das atividades de intermediação 

financeira deve ser “completa, verdadeira, atu-

al, clara, objetiva e lícita”.26 27 

 

II. Os deveres de informação dos intermediá-

rios financeiros – também conhecidos noutras 

ordens jurídico-mobiliárias estrangeiras 

(“information duties”, “Zweckdienliche Infor-

mationen”, “devoirs d’information”, “obblighi 

informativi”, “deberes de información”)28 – têm 

como “ratio” fundamental a proteção dos inves-

tidores e a proteção do próprio mercado de  

capitais: a crescente complexidade dos instru-

mentos financeiros e as naturais assimetrias 

21- Hudson, Alastair, The Law of Finance, 225 e segs., Sweet & Maxwell, London, 2009. 
 
22- Kümpel, Siegfried, Bank- und Kapitalmarktrecht, 1898 e segs., 3. Aufl., V. Otto Schmidt, Köln, 2004. 
 
23- Annunziata, Filippo, La Disciplina del Mercato Mobiliari, 137 e segs., Giappichelli, Torino, 2008. 
 
24- Hermida, A. Tapia, Derecho del Mercado de Valores, 318 e segs., Ed. Cálamo, Barcelona, 2003. 
 
25- In: http://www.colectaneadejurisprudencia.com. Para outras espécies jurisprudenciais, podem ainda confrontar-se as decisões contraor-
denacionais da CMVM e as correspondentes decisões judiciais em http://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/
ContraordenacoesECrimesContraOMercado/Pages/ContraOrdenaçõesGraveseMuito%20Graves.aspx. 
 
26- Sobre a informação em geral, vide CASTRO, C. Osório, A Informação no Direito do Mercado de Valores Mobiliários, in: AAVV, 
“Direito dos Valores Mobiliários”, 333-347, Lex, Lisboa, 1997; FERREIRA, E. Paz, A Informação no Mercado de Valores Mobiliários, in: 
50 “Separata da Revista da Banca” (2000), 5-23; PINA, C. Costa, Dever de Informação e Responsabilidade pelo Prospecto no Mercado 
Primário de Valores Mobiliários, Coimbra Editora, Coimbra, 1999. Sobre os requisitos ou características da qualidade da informação, 
vide Gonzalez, P. Bouloza, Qualidade da Informação, in: 49 “Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários” (2014), 8-17. 
 
27- Assim também, em via geral, a Lei de Defesa dos Consumidores (LDC) estabelece que “o prestador de serviços tem o dever de, tanto 
na fase de negociações como na fase de celebração de um contrato, informar o consumidor de forma clara, objetiva e adequada (…)” (art. 
8.º, nº 1). 
 
28- Em diferentes ordens jurídicas europeias (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra, Itália), vide Annunziata, Filippo, La Disciplina del 
Mercato Mobiliari, 122 e segs., Giappichelli, Torino, 2008; Hermida, A. Tapia, Derecho del Mercado de Valores, 326 e segs., Cálamo, 
Barcelona, 2003; Hudson, Alastair, The Law of Finance, 232 e segs., Sweet & Maxwell, London, 2009; Kümpel, Siegfried, Bank- und 
Kapitalmarktrecht, 1920 e segs, 3. Aufl., V. Otto Schmidt, Köln, 2004; VAUPLANE, Hubert/ BORNET, Jean-Pierre, Droit des Marchés 
Financiers, 836 e segs., Litec, Paris, 1998. 
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informativas entre oferta (emitentes) e procura 

(investidores) neste mercado tornou imperioso 

o reforço da informação e transparência por 

mor da proteção dos investidores, a parte infor-

mativamente mais débil das atividades de inter-

mediação financeira, necessária para a tomada 

de decisões de investimento livres, esclarecidas, 

conscientes e adequadas; além de que apenas a 

existência e disponibilização de informação tão 

objetiva, clara e completa quanto possível pode 

assegurar o regular funcionamento dos próprios 

mercados e a indispensável confiança dos 

agentes nesse funcionamento.29 

 

Ora, dado o estatuto profissional e a posição 

estratégica de charneira no jogo da oferta e pro-

cura ocupada pelos intermediários financeiros 

nesses mercados – os quais “mediatizam a cir-

culação da informação, cuidando que ela che-

gue ao investidor de modo que seja para ele 

compreensível”30 ou “atuam como se fossem 

tradutores das informações aos seus clientes”31 

–, compreende-se que tenha sido sobretudo so-

bre os respetivos ombros que a lei tenha feito 

recair a “parte de leão” dessa função informati-

va: como nota L. Bettencourt Baptista, “a tele-

ologia destas normas é evidente – estrutural-

mente temos, de um lado, entidades altamente 

especializadas, com funcionários treinados e 

esclarecidos sobre as várias possibilidades de 

investimento e, de outro, um cliente ou um con-

junto de potenciais clientes que necessitam de 

informações privilegiadas para poderem escla-

recidamente decidir sobre certos investimentos 

concretos. Trata-se, portanto, de um mecanismo 

de compensação dos desequilíbrios e assimetri-

as entre as partes, com o fito de manter o equilí-

brio equitativo da relação jurídica”.32 

 

III. Os deveres informativos dos intermediá-

rios financeiros – bem como os correspetivos 

direitos subjetivos à informação dos investido-

res33 – encontram-se genericamente contidos 

nos arts. 312.º e segs. do CVM, além de outras 

disposições contidas em legislação avulsa e em 

Regulamentos da CMVM (v.g., art. 14.º do Re-

gulamento CMVM nº 2/2007, de 5 de novem-

bro). Para melhor compreensão, podemos agru-

par esses deveres em dois grupos fundamentais: 

os deveres de informação pré-contratual e os 

deveres de informação contratual e pós-

contratual.34 

 

IV. Os pr imeiros (informação prévia ou pré-

contratual) respeitam às informações que o 

intermediário financeiro se encontra vinculado 

a dar antes da prestação de qualquer serviço de 

intermediação financeira a potenciais clientes: 

nos termos do. art. 312.º, n.º 1 do CVM, “o in-

termediário financeiro deve prestar, relativa-

mente aos serviços que ofereça, que lhe sejam 

solicitados ou que efetivamente preste, todas as 

informações necessárias para uma tomada de 

decisão esclarecida e fundamentada”, as quais 

devem versar sobre um elenco meramente 

exemplificativo de aspetos incluindo, v.g., ser-

viços prestados, natureza de investidor, instru-

mentos financeiros e estratégias de investimen-

to propostas, riscos especiais envolvidos nas 

operações a realizar, política de execução de 

29- Sobre os deveres de informação dos intermediários financeiros, vide Rodrigues, P. Miguel, A Intermediação Financeira: Em Especial, 
os Deveres de Informação do Intermediário Perante o Cliente, in: 1 “Data Venia” (2013), 101-131; Teixeira, F. Canabarro, Os Deveres de 
Informação dos Interme-diários Financeiros em Relação a seus Clientes e sua Responsabilidade Civil, espec. 63 e segs., in: 31 “Cadernos 
do Mercado de Valores Mobiliários” (2008), 50-87. 
 
30- CASTRO, C. Osório, A Informação no Direito do Mercado de Valores Mobiliários, 338, in: AAVV, “Direito dos Valores Mobiliários”, 
333-347, Lex, Lisboa, 1997 
 
31- Teixeira, F. Canabarro, Os Deveres de Informação dos Intermediários Financeiros em Relação a seus Clientes e sua Responsabilidade 
Civil, 64, in: 31 “Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários” (2008), 50-87. 
 
32- Os Contratos de Intermediação Financeira, 38, Diss,. Universidade do Porto, 2013. 
 
33- Sobre esta natureza de direito subjetivo, vide Teixeira, F. Canabarro, Os Deveres de Informação dos Intermediários Financeiros em 
Relação a seus Clientes e sua Responsabilidade Civil, 68, in: 31 “Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários” (2008), 50-87. 
 
34- Esta distinção aparece, por vezes, debaixo de outras roupagens terminológicas, distinguindo-se, por exemplo, entre informação prévia e 
sucessiva (SANTOS, G. Castilho, A Responsabilidade Civil do Intermediário Financeiro perante o Cliente, 140 e segs., Almedina, Coim-
bra, 2008) ou entre informação periódica e contínua (Ogando, J. Avillzez, Os Deveres de Informação Permanente no Mercado de Capitais, 
203 e segs., in: 64 “Revista da Ordem dos Advogados” (2004), 201-256). 
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ordens, existência ou não de fundo de garantia 

ou de proteção equivalente, e custos do serviço 

a prestar. Este primeiro tipo de deveres infor-

mativos é objeto de uma disciplina jurídica ex-

tremamente minuciosa, incluindo relativa à for-

ma da informação (art. 312.º, nos 3 a 7 do 

CVM), à qualidade da informação (art. 312.º-A 

do CVM), ao momento da prestação dessa in-

formação (art. 312.º-B do CVM), à informação 

mínima relativa aos serviços oferecidos e/ou 

prestados (art. 312.º-C do CVM), com especial 

destaque para a informação adicional relativa à 

instrumentos financeiros (art. 312.º-E do CVM) 

e à proteção do património do cliente (art. 312.º

-F do CVM). Trata-se, em qualquer caso, de 

deveres secundários de prestação no âmbito da 

relação jurídico-negocial a estabelecer entre 

intermediário e cliente, de natureza “ex lege”, 

autónoma e imperativa (que valem independen-

temente de cláusula contratual expressa ou mes-

mo, em certos casos, mesmo contra cláusula 

contratual em sentido contrário), destinados a 

preparar o cabal e correto cumprimento da pres-

tação primária ou típica decorrente do concreto 

serviço ou negócio de intermediação financeira 

em causa, cuja violação por parte do interme-

diário financeiro pode originar um cumprimen-

to defeituoso ou o incumprimento puro e sim-

ples por parte deste e a consequente responsabi-

lidade civil deste nos termos gerais.35 

 

V. Já relativamente aos últimos (informação 

contratual e pós-contratual), incluem-se os já 

citados deveres informativos mínimos relativos 

aos serviços de intermediação efetivamente 

prestados (arts. 312.º-C e segs. do CVM), ao 

conteúdo mínimo obrigatório dos contratos de 

intermediação financeira, seja em geral (arts. 

321.º-A e 322.º do CVM), seja relativo aos vá-

rios tipos contratuais em particular (arts. 323.º e 

323.º-A do CVM), bem assim como os deveres 

informativos durante a fase de execução do 

contrato, incluindo a prestação de informações 

solicitadas pelos clientes (art. 85.º, nº 1, a) e nº 

4 do CVM), de posições de risco não cobertas 

(art. 323.º-B do CVM), e de envio de extratos 

periódicos e demais informação relevante relati-

va ao património financeiro do cliente (art. 

323.º-C do CVM, arts. 12.º e 28.º do Regula-

mento CMVM nº 2/2007, de 5 de novembro). 

De forma algo diversa, encontramo-nos aqui, 

em regra, diante de deveres acessórios de con-

duta do serviço ou contrato de intermediação 

financeira celebrado entre intermediário e clien-

te, destinados a assegurar o regular desenvolvi-

mento da relação negocial e a plena satisfação 

dos interesses do cliente, não sendo de excluir, 

todavia, que alguns desses deveres informativos 

pós-contratuais possam corresponder a autóno-

mos deveres secundários de prestação cuja vio-

lação seja igualmente fonte autónoma de res-

ponsabilidade civil para o intermediário 

(sobretudo, aqueles que visam informar o clien-

te das vicissitudes e dos resultados das suas 

operações de investimento, por forma a permitir

-lhe tomar atempadamente eventuais decisões 

de desinvestimento).36 

 

VI. O regime legal destes deveres de infor -

mação prévia, contemporânea e sucessiva no 

trato das relações de intermediação financeira é 

muito vasto e complexo, não podendo aqui ser 

senão descrito nos seus traços mais gerais. En-

tre os aspetos mais relevantes, refira-se, relati-

vamente ao seu âmbito subjetivo, que a lei fez 

abranger por tais deveres também outros sujei-

tos integrados na órbita do intermediário finan-

ceiro, designadamente, os titulares do seu órgão 

35- Sobre tal natureza jurídica dos deveres informativos pré-contratuais, vide Rodrigues, P. Miguel, A Intermediação Financeira: Em 
Especial, os Deveres de Informação do Intermediário Perante o Cliente, 119, in: 1 “Data Venia” (2013), 101-131; SANTOS, G. Castilho, 
A Responsabilidade Civil do Interme-diário Financeiro perante o Cliente, 141 e seg., Almedina, Coimbra, 2008. 
 
36- Sobre tal natureza jurídica dos deveres informativos pós-contratuais, vide Rodrigues, P. Miguel, A Intermediação Financeira: Em 
Especial, os Deveres de Informação do Intermediário Perante o Cliente, 119, in: 1 “Data Venia” (2013), 101-131; SANTOS, G. Castilho, 
A Responsabilidade Civil do Interme-diário Financeiro perante o Cliente, 140, Almedina, Coimbra, 2008. Sobre o dever de prestar, bem 
assim como a distinção entre dever de prestação principal, deveres secundários de prestação, e deveres acessórios de conduta, no âmbito 
das relações obrigacionais, vide VARELA, J. Antunes, Direito das Obrigações, vol. I, 121 e segs., 10ª edição, Almedina, Coimbra, 2000. 
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de administração, os seus dirigentes efetivos, e 

os seus colaboradores (art. 304.º, nº 5 do CVM)
37; relativamente ao seu âmbito objetivo, que a 

informação devida se reconduz em geral  

exclusivamente à comunicação de factos objeti-

vos por parte do intermediário financeiro, não 

se confundindo, nessa medida, com os 

“conselhos” (enquanto juízos valorativos, espe-

cialmente do domínio da consultoria de investi-

mento: cf. arts. 294.º, nos 5 e 6, 301.º, 320.º do 

CVM, art. 20.º do Regulamento CMVM nº 

2/2007, de 5 de novembro) ou com as 

“recomendações” (mormente, com as efetuadas 

numa base pública ou geral, como sucede com 

as recomendações de investimento e a atividade 

de “research”: ”: cf. arts. 12.º-A e segs., 294.º, 

nos 2 e 3, 309.º-D do CVM)38; e ainda, relativa-

mente ao seu âmbito funcional, que a lei fixou 

uma regra de “proporcionalidade inversa” entre 

a densidade do dever informativo do interme-

diário e o grau de literacia financeira do cliente 

ao determinar que “a extensão e a profundidade 

da informação devem ser tanto maiores quanto 

menor for o grau de conhecimentos e de experi-

ência do cliente” (art. 312.º, nº 2 do CVM).39 

 

3. Dever de Categorização 

 

I. O dever  de categorização do cliente, pre-

visto nos arts. 317.º a 317.º-D do CVM, consis-

te na obrigação dos intermediários financeiros 

procederem à classificação da natureza dos 

respetivos clientes nas categorias legais de in-

vestidor não qualificado, investidor qualifica-

do, e contraparte elegível.40 

II. Este dever  dos intermediár ios financeiros 

– igualmente consagrado além-fronteiras 

(“client classification”, “Kategorien von Kun-

den”, “classificazione dei clienti”) – constitui 

uma expressão lídima do princípio geral do co-

nhecimento do cliente (“know your costumer”: 

cf. art. 304.º, nº 3 do CVM), consubstanciando 

ainda um dever instrumental relativamente ao 

cumprimento de outros deveres legais a que 

aqueles estão sujeitos em matéria da prestação 

de serviços de intermediação financeira: isto é 

especialmente verdade em relação aos deveres 

de informação – já que a densidade e exigência 

da informação a prestar pelo intermediário ad-

mite variações em função do tipo e perfil dos 

clientes a quem os serviços são prestados (art. 

312.º, nº 2, do CVM)41, o que naturalmente 

pressupõe a respetiva categorização prévia – e 

ao dever de adequação – já que o juízo ou avali-

ação do caráter adequado dos serviços presta-

dos ou das operações de investimento projeta-

das, a realizar pelo intermediário financeiro 

(art. 314.º do CVM), apenas se torna possível 

após o prévio apuramento da natureza do clien-

te em matéria de investimento (cf. ainda art. 

314.º-B, nº 2, a) do CVM).42 

 

III. Entre os aspetos centrais do regime legal 

deste dever, podem ser salientados os seguintes. 

Por um lado, trata-se de um dever jurídico de 

natureza imperativa (e não opcional) que impõe 

ao intermediário a obrigação prévia de adoção 

de regras e procedimentos que permitam conhe-

cer e categorizar a natureza de investidor de 

cada cliente (art. 317.º, nº 1 do CVM). Por  

37- Acrescente-se que, por força do art. 324.º, nº 1 do CVM, “são nulas quaisquer cláusulas que excluam a responsabilidade do intermediá-
rio financeiro por atos praticados por seu representante ou auxiliar”. 
 
38- Sobre a distinção entre informação, conselho e recomendação, em geral, vide Monteiro, J. Sinde, Responsabilidade por Conselhos, 
Recomendações ou Informações, Almedina, Coimbra, 1989.  
 
39- Como se refere no Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 3-V-2011 (Ana Resende), “o intermediário financeiro deve prestar, 
relativamente aos serviços que ofereça, que lhe sejam solicitados ou que preste, todas as informações necessárias para uma tomada de 
decisão esclarecida e fundamentada, caso das respeitantes aos riscos especiais envolvidos pelas operações a realizar, sendo que a extensão e 
a profundidade da informação devem ser tanto maiores quanto menor for o grau de conhecimento e experiência do cliente” (in: XXXV 
“Coletânea de Jurisprudência” (2011), nº 231, tomo III, 88-93). Sobre a regra da “proporcionalidade inversa”, vide Câmara, Paulo, Manual 
de Direito dos Valores Mobiliários, 712, 3ª edição, Almedina, Coimbra, 2016; Rodrigues, S. Nascimento, A Proteção dos Investidores em 
Valores Mobiliários, 46, Almedina, Coimbra, 2001. 
 
40- Sobre este dever, vide Câmara, Paulo, Os Deveres de Categorização de Clientes e de Adequação dos Intermediários Financeiros, in: 
AAVV “Direito Sancionatório das Autoridades Reguladoras”, 299-324, Coimbra Editora, Coimbra, 2009; Rocha, Rafaela, Categorização 
de Investidores no Âmbito da Intermediação Financeira, in: 27 “Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários” (2007), 97-106. 
 
41- Sobre esta regra da proporcionalidade inversa, vide supra §2, 2 (VI). 
 
42- Sobre esta regra da adequação, vide infra §2, 4. 
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outro lado, a decisão de categorização do clien-

te reveste natureza escrita (devendo ser docu-

mentada por escrito: cf. art. 305.º, n.º 1, f) do 

CVM) e recetícia (devendo ser comunicada aos 

clientes: cf. art. 312.º, n.º 1, b) do CVM), po-

dendo este último solicitar uma categorização 

diversa (arts. 317.º-A, 317.º-B, 317.º-C, nos 2 e 

5 do CVM). Por fim, a categorização possui 

essencialmente projeções no grau de proteção 

conferido ao cliente e, por tabela, no grau de 

exigência do cumprimento dos deveres de con-

duta profissional do intermediário financeiro: 

nessa escala gradativa, vamos encontrar num 

extremo as contrapartes elegíveis (v.g., gover-

nos, empresas de grande dimensão: cf. art. 317.º

-D do CVM), que usufruem do nível de prote-

ção menos intenso; no extremo oposto, temos 

os investidores não qualificados, categoria resi-

dual delimitada pela ausência dos requisitos dos 

investidores qualificados ou profissionais pre-

vistos no art. 30.º do CVM (“maxime”, clientes 

bancários individuais, pequenos investidores 

profanos, consumidores), os quais recebem a 

proteção mais intensa concedida pela ordem 

jurídico-mobiliária em vigor. 

 

IV. Questão distinta, embora conexa, é a re-

lativa ao perfil do investidor: ao passo que a 

categorização como investidor assenta em tipo-

logias legais e corresponde a um dever imposto 

por lei (arts. 30.º e 317.º do CVM), a definição 

do perfil de investidor assenta em tipologias 

puramente comerciais ou negociais, desenvolvi-

das na “praxis” bancária e financeira – cujo re-

levo jurídico é indiscutível, todavia, quer por 

força do princípio geral do conhecimento do 

cliente (art. 304.º, nº 3 do CVM), quer em virtu-

de de numerosas normas legais que pressupõem 

a definição desse perfil do investidor (v.g., arts. 

312.º e segs., 314.º e segs., etc.). Entre estas, 

tornou-se bastante usual a classificação quadri-

partida daqueles em perfil “conservador” ou 

“prudente” (investidor avesso ao risco de capi-

tal, de rendimento, de crédito e de liquidez, que 

procura produtos financeiros de capital e renta-

bilidades garantidas, sobretudo de curto prazo: 

v.g., depósitos bancários a prazo), perfil 

“equilibrado” ou “moderado” (investidor aves-

so ao risco de capital, com preferência por pro-

dutos de capital garantido e baixo risco, mas 

aceitando a sua manutenção em carteira a mé-

dio prazo: v.g., obrigações ordinárias, fundos de 

tesouraria, fundos poupança-reforma, seguros 

de capitalização), perfil “dinâmico” (investidor 

que procura produtos financeiros de rendibilida-

de superior à média do mercado, estando dispo-

nível para aplicações de médio e longo prazo e 

para assumir o risco de algumas perdas no capi-

tal investido: v.g., unidades de participação em 

fundos de ações, em fundos de capital de risco) 

e perfil “arrojado” (investidor que procura pro-

dutos de elevada rentabilidade e risco, estando 

disponível para aplicações que impliquem o 

risco de perda total ou até superior do capital 

investido em contrapartida de rendimentos ele-

vados: v.g., ações, derivados, produtos financei-

ros complexos, “warrants”, “unit linked”, fun-

dos especiais de investimento).43 

 

4. Dever de Adequação 

 

I. O dever de adequação, previsto e disciplinado 

nos arts. 314.º e segs. do CVM, consiste na 

obrigação jurídica de o intermediário financei-

ro adequar os serviços prestados, “maxime”, 

uma determinada operação de (des)

investimento em instrumentos financeiros que 

haja sido oferecida, solicitada ou visada, a ca-

da tipo de cliente, mormente tendo em conta a 

sua categoria ou perfil enquanto investidor.44 

43- Veja-se, designadamente, a classificação adotada pelo “Plano Nacional de Formação Financeira” (PNFF), promovido sob os auspícios 
do Conselho Nacional dos Supervisores Financeiros (in: http://www.todoscontam.pt/pt-PT/Principal/PouparInvestir/Paginas/
PerfilRiscoInvestidor.aspx). Sobre o tema, Mendes, Victor, O Perfil de Risco do Investidor Particular Português em Valores Mobiliários, 
in: 11 “Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários” (2001), 39-47; Saraiva, T. Antunes, Perfil de Risco do Investidor: Diferenças entre 
Homens e Mulheres, in: 40 “Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários” (2011), 53-71; Silva, Pedro, Perfil do Investidor Particular 
Português: O Nível de Educação Financeira dos Investidores, in: 23 “Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários” (2006), 55-74. 
 
44- Sobre este dever, vide Câmara, Paulo, O Dever de Adequação dos Intermediários Financeiros, in: “Estudos em Honra do Prof. Doutor 
J. Oliveira Ascensão”, vol. II, 1307-1324, Almedina, Coimbra, 2008. 
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II. Este dever  dos intermediár ios financeiros 

– que foi expressamente acolhido pela Diretiva 

2004/39/CE, de 21 de abril (art. 19.º, nos 4 e 5) e 

que é conhecido igualmente no direito compa-

rado sob diferentes designações (“suitability 

rule”, “Angemessenheitsprüfung Pflicht”, rego-

la di adequatezza”)45 – encontra o seu funda-

mento e razão de ser no propósito de se assegu-

rar uma correspondência de cada serviço de 

intermediação financeira prestado à natureza 

de investidor e ao perfil de risco dos clientes, 

garantindo dessa forma uma eficiente alocação 

do património destes aos diferentes instrumen-

tos financeiros disponíveis no mercado: dada a 

enorme sofisticação e diversidade atuais dos 

instrumentos financeiros existentes, a vulnera-

bilidade dos investidores profanos ou não pro-

fissionais decorrente dos característicos défices 

e assimetrias informativos dos mercados, e a 

posição estratégica dos intermediários financei-

ros enquanto operadores profissionais do mer-

cado de capitais, pode dizer-se que semelhante 

dever representa, de algum modo, um desenvol-

vimento ou extensão do princípio geral do co-

nhecimento do cliente (“know your costumer”) 

ao nível de cada concreta operação individual 

sobre instrumentos financeiros (“know your 

security”). 

 

III. O regime legal do dever  de adequação é 

extenso e complexo, não cabendo aqui senão 

referir sucintamente alguns dos seus traços fun-

damentais.  

 

IV. Desde logo, e quanto à sua estrutura, o 

dever de adequação constitui um dever comple-

xo que integra obrigações de recolha de infor-

mação relativa aos conhecimentos e experiên-

cia financeiros do cliente respeitantes ao especí-

fico serviço, produto ou instrumento financeiro 

oferecido ou solicitado (arts. 314.º, nº 1, “ab 

initio”, 314.º-B, e 314.º-C, nº 1 do CVM), de 

realização de um juízo de avaliação relativa-

mente à adequação ou não do tipo de serviço, 

produto ou instrumento ao tipo de cliente, to-

mando por base a compreensão ou não por par-

te do cliente dos riscos envolvidos nesse mes-

mo serviço, produto ou instrumento (arts. 314.º, 

nº 1, “in fine”, 314.º-B do CVM), e de comuni-

cação por escrito ao cliente de eventual juízo 

de adequação negativo ou, alternativamente, da 

impossibilidade de o realizar em caso de recusa 

de prestação dessa informação por parte do cli-

ente (art. 314.º, nos 2 a 4 do CVM).46 

 

V. Por  outro lado, quanto ao seu âmbito, o 

dever de adequação pode assumir diferentes 

conteúdos e extensões operativos consoante os 

concretos tipos de serviço de intermediação 

financeira envolvidos: para a generalidade dos 

serviços de intermediação financeira, o interme-

diário financeiro cumprirá este dever legal me-

diante a entrega e preenchimento pelo cliente de 

um “teste de adequação – appropriatness”, 

onde se inclui obrigatoriamente informação 

relativa ao nível de habilitações do cliente, aos 

tipos de operações e instrumentos financeiros 

com os quais está familiarizado, à situação fi-

nanceira do cliente (fonte e montante dos seus 

rendimentos regulares), aos seus património, 

ativos e investimentos, aos objetivos e período 

do investimento, e ao seu perfil de risco (art. 

314.º-B do CVM); já estando em causa a pres-

tação de serviços de consultoria para investi-

mento ou gestão de carteiras, que envolvem 

recomendações ou decisões de investimento por 

parte do intermediário financeiro, exige-se a 

entrega e preenchimento de um “teste de ade-

quação – suitability”, de conteúdo mais abran-

gente e exigente, sem o qual, de resto, o inter-

mediário financeiro não poderá prestar o servi-

ço (art. 314.º-A do CVM), e, tratando-se de  

45- Annunziata, Filippo, La Disciplina del Mercato Mobiliari, 134 e segs., Giappichelli, Torino, 2008; Hudson, Alastair, The Law of 
Finance, 245 e segs., Sweet & Maxwell, London, 2009. 
 
46- Esta recolha de informação por parte do intermediário financeiro, não respeita apenas ao cliente, mas também ao concreto produto ou 
instrumento financeiro que é objeto da operação de investimento oferecida ou solicitada: como nota Paulo Câmara, “vai implícita na 
mensagem legislativa a ideia de que o intermediário financeiro deve também recolher toda a informação sobre o instrumento financeiro que 
é proposto ao cliente. Se assim não fosse, não estaria o intermediário financeiro habilitado para fazer o juízo de adequação entre o projeto 
de investimento visado e as características concretas do cliente” (O Dever de Adequação dos Intermediários Financeiros, 1313, in: 
“Estudos em Honra do Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão”, vol. II, 1307-1324, Almedina, Coimbra, 2008). 
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serviço de mera execução ou receção/

transmissão de ordens, não será em princípio 

exigível qualquer tipo de recolha de informação 

e/ou avaliação (“execution only”) desde que, 

“inter alia”, o serviço seja prestado por iniciati-

va do cliente, a operação diga respeito a instru-

mentos financeiros não complexos, e o cliente 

tenha sido advertido por escrito da não obriga-

toriedade de avaliação da adequação da opera-

ção por parte do intermediário financeiro e in-

formado de eventuais conflitos de interesses 

(art. 314.º-D do CVM). 

 

VI. Finalmente, em matér ia dos respetivos 

efeitos, tal dever pode ser fonte de um conjunto 

de direitos e obrigações para ambas as partes. 

Muito em particular, se a recusa de colaboração 

do cliente (“maxime”, não prestação da infor-

mação solicitada e necessária à realização do 

juízo de adequação) poderá tornar inexigível o 

cumprimento de tal dever por parte do interme-

diário financeiro (art. 314.º, nº 3 do CVM), per-

mitir a recusa da prestação do serviço de inter-

mediação financeira (art. 314.º-A, nº 3 do 

CVM) ou até integrar justa causa de resolução 

do contrato de intermediação eventualmente 

celebrado (art. 762.º do Código Civil), também 

parece certo que o incumprimento por parte do 

intermediário financeiro do dever de adequação 

ou de algumas das obrigações que o integram 

(informação, avaliação, comunicação), enquan-

to dever secundário de prestação prévia do qual 

depende a correta e cabal execução da prestação 

debitória típica ou primária (v.g., compra ou 

venda de ações, obrigações, ou outro instru-

mento financeiro), poderá ser fonte para aquele 

de eventual responsabilidade civil e da corres-

pondente imputação dos eventuais danos sofri-

dos pelo cliente (art. 304.º do CVM, arts. 483.º, 

nº 1 e 798.º do Código Civil). 

5. Os Deveres Contratuais  

e Deontológicos 

 

I. Para além dos deveres consagrados na lei, 

os intermediários financeiros são ainda titulares 

ou sujeitos passivos de deveres de fonte contra-

tual (deveres contratuais) e de fonte autorregu-

latória (deveres deontológicos). 

 

II. Tal como sucede no quadro de qualquer  

outra relação negocial, os intermediários finan-

ceiros encontram-se vinculados pelos deveres 

contratuais que hajam sido convencionados 

com os respetivos clientes no âmbito dos servi-

ços de intermediação financeira prestados, em 

especial no quadro de contratos de intermedia-

ção financeira. Tal como já referimos, não estão 

aqui em causa os deveres gerais previstos no 

CVM e demais legislação jusmobiliária, atrás 

passados em revista: enquanto deveres de natu-

reza transversal e cogente, consagrados por nor-

mas legais imperativas, tais deveres não care-

cem de previsão contratual, valendo indepen-

dentemente de cláusula contratual expressa ou 

até contra cláusula em sentido contrário47. Fala-

mos aqui, naturalmente, de outros deveres espe-

ciais, quer próprios dos diferentes tipos legais 

de contratos de intermediação financeira (v.g., 

ordens sobre instrumentos financeiros, coloca-

ção, gestão de carteiras, consultoria para inves-

timento, assistência, registo e depósito de ins-

trumentos financeiros, etc.)48, quer específicos 

do concreto contrato ou relação negocial exis-

tente entre intermediário e cliente (os quais são 

fonte de genuínas obrigações jurídicas, dotadas 

de força vinculativa própria, passando a consti-

tuir lei imperativa entre as partes ou “lex priva-

ta vel lex contratus”, nos termos gerais do art. 

406.º, nº 1 do Código Civil). 

 

47- Cf. supra §2, 1. No mesmo sentido, SANTOS, G. Castilho, A Responsabilidade Civil do Intermediário Financeiro perante o Cliente, 
176, Almedina, Coimbra, 2008. 
 
48- Sobre estes contratos, e respetivos deveres típicos, vide ANTUNES, J. Engrácia, Os Contratos de Intermediação Financeira, in: 
LXXXV “Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra” (2009), 277-319; DUARTE, R. Pinto, Contratos de Intermedia-
ção no Código dos Valores Mobiliários, in: 7 “Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários” (2000), 351-372; GOMES, M. Fátima, Con-
tratos de Intermediação Financeira, in: “Estudos Dedicados ao Prof. Doutor M. J. Almeida Costa”, 565-599, UCP Editora, Lisboa, 2000. 
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III. Além disso, fruto da impor tância cres-

cente da autorregulação no domínio do mercado 

de capitais, devem ainda ter-se presentes os de-

veres deontológicos contidos em repositórios de 

regras de conduta ou de deontologia profissio-

nal elaborados por organizações privadas ou 

públicas do setor ou pelos próprios intermediá-

rios financeiros49: especial destaque merecem 

os “códigos de conduta” (também por vezes 

designados códigos deontológicos) elaborados 

pelas associações profissionais representativas 

das instituições de crédito (arts. 77.º-B e 195.º 

do RGIC) e dos intermediários financeiros (art. 

304.º-B do CVM, arts. 10.º-B e 10.º-C do Regu-

lamento CMVM nº 3/2010, de 7 de abril).50 

 

3. A Responsabilidade  

do Intermediário Financeiro 

 

1. A Responsabilidade Civil:  

O Artigo 304.º-A do CVM 

 

I. A norma central em matér ia da responsa-

bilidade civil dos intermediários financeiros por 

violação dos princípios e deveres relativos à 

prestação de serviços de intermediação finan-

ceira encontra-se prevista no art. 304.º-A do 

CVM, o qual reza o seguinte: 
 

“1 – Os intermediários financeiros são obri-

gados a indemnizar os danos causados a 

qualquer pessoa em consequência da viola-

ção dos deveres respeitantes à organização e 

ao exercício da sua atividade, que lhes sejam 

impostos por lei ou por regulamento emana-

do de autoridade pública.  

2 – A culpa do intermediário financeiro pre-

sume-se quando o dano seja causado no âm-

bito de relações contratuais ou pré-

contratuais e, em qualquer caso, quando seja 

originado pela violação de deveres de infor-

mação.” 

 

II. Antes de descrevermos o respetivo regime 

jurídico (pressupostos, efeitos, limitação e ex-

clusão), duas breves notas de ordem geral. 

 

III. A primeira para adver tir  que tratamos 

aqui exclusivamente do regime específico da 

responsabilidade civil do intermediário finan-

ceiro perante o seu cliente no âmbito da presta-

ção de serviços de intermediação: existem, na-

turalmente, outros regimes especiais de respon-

sabilidade civil do intermediário financeiro – 

v.g., em matéria do prospeto (art. 149.º, nº 1, g) 

do CVM), de liquidação de operações (art. 

282.º do CVM), de agentes vinculados (art. 

294.º-C do CVM), etc. – que apenas chamare-

mos à colação se e onde pertinente. 

 

IV. A segunda para sublinhar  que é contro-

versa na doutrina e jurisprudência portuguesas a 

natureza jurídica da responsabilidade civil do 

intermediário financeiro do art. 304.º-A do 

CVM, questão relativamente há qual é possível 

encontrar um sortido de posições para todos os 

gostos: se há quem a qualifique como uma res-

ponsabilidade extracontratual ou delitual – fun-

dada em normas gerais de proteção (deveres 

genéricos legais e regulamentares) destinadas a 

proteger os interesses dos terceiros investidores 

em geral (incluindo os clientes), cuja violação 

obriga o intermediário financeiro ao ressarci-

mento dos danos patrimoniais sofridos por estes 

(art. 483.º do Código Civil) –51 ou, opostamen-

te, quem a considere como uma responsabilida-

de contratual – fundada numa relação contratual 

ou obrigacional existente entre intermediário 

49- Ao contrário do que sucede na heterorregulação de fonte estadual, na autorregulação os regulados são também os reguladores, mor-
mente através de regras editadas por organizações representativas de setores profissionais a que coletiva e voluntariamente se submetem os 
respetivos membros (embora nada impeça que as instâncias autorregulatórias revistam natureza pública). Sobre o fenómeno em geral, vide 
MOREIRA, Vital, Autoregulação Profissional e Administração Pública, 52 e segs., Almedina, Coimbra, 1997. 
 
50- MATIAS, A. Saraiva, Códigos e Normas de Conduta, in: AAVV, “Direito Bancário”, 131-159, Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa (suplemento), Coimbra Editora, 1997; PATRÍCIO, J. Simões, Em Torno dos Códigos de Conduta Bancários, in: 
AAVV, in: “Estudos Jurídicos e Económicos em Homenagem ao Prof. Doutor A. Sousa Franco”, vol. III, 757-782, Coimbra Editora, 2006. 
 
51- CÂMARA, Paulo, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, 357 e segs., 3ª edição, Almedina, Coimbra, 2016; LEITÃO, L.  
Menezes, Actividades de Intermediação e Responsabilidade dos Intermediários Financeiros, 147, in: AAVV, “Direito dos Valores Mobiliá-
rios”, vol. II, 129-156, Coimbra Editora, Coimbra, 2000 (embora no quadro do pretérito art. 314.º do CVM); na jurisprudência, vide o 
Acórdão da Relação do Porto de 5-III-2015 (Judite Pires), in: www.dgsi.pt. 
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financeiro e cliente-investidor, que vincula 

aquele perante este a um conjunto de deveres 

específicos de conduta profissional (de fonte 

legal, regulamentar, convencional ou deontoló-

gica) no cumprimento da respetiva prestação 

debitória (art. 397.º do Código Civil) e cuja vio-

lação poderá dar azo à inerente obrigação de 

indemnização com fundamento em responsabi-

lidade por incumprimento contratual (arts. 798.º 

e 799.º do Código Civil) –52, não falta ainda 

quem veja nela uma espécie de responsabilida-

de mista ou dupla – funcionando o art. 304.º-A 

como uma cláusula de imputação simultanea-

mente delitual e contratual, objetiva e subjetiva 

–53, ou até uma responsabilidade intermédia ou 

de “terceira via” situada entre a responsabilida-

de contratual e extracontratual – mormente, 

fundada em responsabilidade pré-contratual ou 

em relação corrente de negócios. 

 

2. Pressupostos 

 

I. Independentemente da posição que se preten-

da tomar sobre a questão da sua natureza jurídi-

ca, certo é que, nos termos das normas juscivi-

listicas gerais (arts. 483.º e 798.º do Código 

Civil) e nos termos da específica norma jusmo-

biliária do art. 304.º-A do CVM, a responsabili-

dade civil do intermediário perante o cliente 

está sujeita aos tradicionais pressupostos da 

responsabilidade civil (delitual e contratual): a 

conduta ilícita e culposa (“violação dos deveres 

respeitantes à organização e ao exercício da sua 

atividade”), o dano (“obrigados a indemnizar os 

danos”), e o nexo de causalidade (“causados a 

qualquer pessoa em consequência” daquela vio-

lação).54 

2.1. Conduta 

 

I. “Primus”, exige-se uma conduta do interme-

diário financeiro. Tal conduta pode consistir 

numa ação (v.g., celebração de negócio de bol-

sa por conta própria e como contraparte do cli-

ente sem conhecimento ou autorização deste: 

cf. art. 346.º, nº 1 do CVM), mas consubstanci-

ar-se-á mais frequentemente numa omissão da 

prestação devida ou numa violação negativa 

dos respetivos deveres, dada a natureza pró-

ativa da grande maioria destes deveres (v.g., 

omissão da prestação da informação devida ao 

cliente, do juízo de adequação sobre as opera-

ções de investimento deste, da prevalência dos 

interesses dos clientes, do envio de extratos pe-

riódicos, etc.). 

 

II. Sublinhe-se, por outro lado, que, para estes 

efeitos, é indiferente se os atos ou omissões 

foram praticados por representantes ou auxilia-

res do intermediário (arts. 304.º, nº 5, 324.º do 

CVM): dado que é inconcebível o exercício de 

atividades de intermediação financeira sem o 

recurso a colaboradores, vale aqui plenamente o 

princípio geral da responsabilidade do interme-

diário pela conduta dos seus representantes le-

gais (art. 800.º, nº 1 do Código Civil, art. 6.º, nº 

5 do Código das Sociedades Comerciais). 

 

2.2. Ilicitude 

 

I. “Secundus”, torna-se ainda necessário que a 

conduta ativa ou omissiva do intermediário fi-

nanceiro se traduza numa violação de um ou de 

vários deveres funcionais que integram o seu 

estatuto jurídico-profissional (de índole legal, 

52- Cordeiro, A. Menezes, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, 245 e segs., Almedina, Coimbra, 2016; na jurisprudência, Acór-
dão do STJ de 17-III-2016 (Clara Sottomayor), in: ww.dgsi.pt. 
 
53- Aparentemente nesse sentido Rodrigues, P. Miguel, A Intermediação Financeira: Em Especial, os Deveres de Informação do Interme-
diário Perante o Cliente, 126 e segs., in: 1 “Data Venia” (2013), 101-131; SANTOS, G. Castilho, A Responsabilidade Civil do Intermedi-
ário Financeiro perante o Cliente, 189 e segs., Almedina, Coimbra, 2008 (naturalmente, cuidando do caso específico da responsabilidade 
do intermediário perante o cliente). 
 
54- Sobre a temática, vide em geral JORGE, Fernando Pessoa, Ensaio sobre os Pressupostos da Responsabilidade Civil, reimpressão, Al-
medina, Coimbra, 1999. 
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contratual ou deontológica) no quadro da pres-

tação dos serviços de intermediação financeira 

aos respetivos clientes.55 

 

II. Questão em aber to é a de determinar  se a 

violação dos princípios gerais da intermediação 

financeira pode configurar uma conduta ilícita 

relevante suscetível de se fonte de responsabili-

dade civil para o intermediário financeiro56.  

 

Com efeito, como já atrás foi referido, é contro-

verso na doutrina e jurisprudência nacionais 

qual a natureza e alcance a atribuir a tais princí-

pios gerais: ao passo que, para uns, nos encon-

tramos aqui diante de meros princípios ou veto-

res axiológicos gerais – que desempenham fun-

damentalmente uma função complementar na 

aplicação, interpretação e integração das nor-

mas do CVM e demais legislação em sede de 

intermediação financeira –57, para outros trata-

se de cláusulas gerais ou deveres genéricos de 

conduta – os quais, embora não geradores pro-

priamente de obrigações jurídicas para os inter-

mediários financeiros, fornecem a macroestru-

tura dos deveres específicos de conduta em que 

estes se encontram investidos (arts. 305.º e segs. 

do CVM) – ou mesmo de verdadeiros e pró-

prios deveres jurídicos em sentido estrito – os 

quais encerram comandos normativos direta-

mente aplicáveis aos intermediários financeiros 

no exercício da respetiva atividade e cuja viola-

ção pode consequentemente ser fonte da ineren-

te responsabilidade civil e até contraordenacio-

nal para estes. 58 

 

2.3. Culpa 

 

I. “Tertius”, exige-se que a conduta ilícita do 

intermediário financeiro seja imputável à sua 

culpa, devendo aqui atentar-se, todavia, na pre-

visão de um regime especial em matéria de afe-

rição e imputação diferente do regime geral dos 

arts. 487.º e 799.º do Código Civil. 

 

II. Tal regime especial traduz-se, essencial-

mente, na consagração de um padrão de aferi-

ção de “culpa levíssima” – decorrente do já re-

ferido critério do “elevado padrão de diligên-

cia” (“diligentissimus pater familias”) previsto 

no art. 304.º, nº 2 do CVM (ao invés do critério 

geral do “bonus pater familias” dos arts. 487.º, 

nº 2, e 799.º, nº 2 do Código Civil)59 – e de uma 

inversão do ónus da prova – por força da pre-

sunção de culpa prevista no art. 304.º-A, nº 2 do 

CVM, cujo âmbito de aplicação, de resto, é bas-

tante mais vasto do que o da presunção geral de 

culpa do art. 799.º, nº 1 do Código Civil 

(estendendo-se à responsabilidade pré-

contratual e aplicando-se automaticamente no 

caso da violação de deveres informativos).60 

55- Sobre tais deveres, vide desenvolvidamente supra §2. 
 
56- Sobre tais princípios gerais, vide desenvolvidamente supra §1. 
 
57- Neste sentido, vide, na jurisprudência, o Acórdão do STJ de 22-I-2009 (Santos Bernardino), in: www.dgsi.pt; na doutrina, Cordei-
ro, A. Menezes, Manual de Direito Bancário, 346 e seg., 5ª edição, Almedina, Coimbra, 2014; SANTOS, G. Castilho, A Responsabilidade 
Civil do Intermediário Financeiro perante o Cliente, 77 e segs., Almedina, Coimbra, 2008 
 
58- Neste último sentido geral, na jurisprudência, vide os Acórdãos do STJ de 15-XI-2007 (Santos Bernardino), da Relação de Lisboa de 
3-V-2011 (Ana Resende) e da Relação do Porto de 19-XII-2012 (Pinto dos Santos) e de 13-XI-2011 (Pinto dos Santos) (os quais, a 
respeito dos princípios do art. 304.º do CVM, falam de “deveres” do intermediário financeiro, configurando-os por vezes como deveres 
acessórios de boa fé nas relações com os investidores); e ainda o Acórdão do STJ de 31-III-2009 (Fonseca Ramos) (que, a propósito dos 
princípios dos art. 73.º e segs. do RGIC, fala de “deveres gerais de conduta” cuja violação pode ser fonte de direitos subjetivos e responsa-
bilidade civil contratual e extracontratual). Na doutrina, entre outros, vide Faria, M. Veiga, Algumas Questões em Torno da Responsabili-
dade Civil dos Bancos pela Concessão ou Recusa de Crédito e por Informações, Conselhos ou Recomendações, 54 e segs., in: 35 “Revista 
da Banca” (1995), 43-70; Ferreira, A. Pedro, Direito Bancário, 402 e segs., Quid Juris, Lisboa, 2005; Leitão, L. Menezes, Informação 
Bancária e Responsabilidade, 229, in: “Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Inocêncio Galvão Telles”, vol. II, 225-243, Almedi-
na, Coimbra, 2002; Marques, Athayde, Curso de Direito Bancário, 492 e segs., Coimbra Editora, Coimbra, 1999; MARTINS, J. Fazenda, 
Deveres dos Intermediários Financeiros, 332, in: 7 CadMVM (2000), 330-349; SÁ, Almeno, Direito Bancário, 20 e segs., Coimbra Edito-
ra, Coimbra, 2008; Teixeira, F. Canabarro, Os Deveres de Informação dos Intermediários Financeiros em Relação a seus Clientes e sua 
Responsabilidade Civil, 52, in: 31 CadMVM (2008), 50-87 (mais mitigado). 
 
59- Sobre este aspeto, vide já supra §1, 3 (III). 
 
60- Sobre este aspeto, vide infra §3, 1.3. 
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2.4. Dano 

 

I. “Quartus”, para que o intermediário financei-

ro se constitua em responsabilidade perante o 

cliente é necessário que este tenha sofrido da-

nos ou prejuízos patrimoniais: tais prejuízos 

tanto se podem traduzir numa desvalorização 

ou diminuição real do património do cliente 

(danos emergentes) como numa frustração da 

valorização ou do incremento desse mesmo pa-

trimónio (lucros cessantes) (arts. 563.º e 564.º, 

nº 1 do Código Civil).61 

 

II. No que concerne aos pr imeiros (“damnum 

emergens”), deve recordar-se que nem toda a 

perda ou diminuição patrimonial corresponderá 

automaticamente a um prejuízo indemnizável, 

dado que, correndo o risco das operações de 

investimento ou desinvestimento em instrumen-

tos financeiros por conta do cliente-investidor, 

o intermediário apenas poderá responder caso 

tais perdas sejam imputáveis à sua conduta ilíci-

ta, no sentido em que estas não teriam ocorrido 

caso aquele houvesse cumprido cabalmente os 

seus deveres. No que concerne aos lucros ces-

santes (“lucrus cessans”), é necessário subli-

nhar que a particular aleatoriedade do mercado 

de capitais, no quadro do qual se processam os 

serviços de intermediação financeira, torna fre-

quentemente difícil proceder com segurança à 

respetiva determinação. 

 

III. Sublinhe-se que, no âmbito da prestação de 

serviços de intermediação financeira, a imputa-

ção da obrigação indemnizatória não pressupõe 

a exclusividade causal da conduta ilícita e dano-

sa do intermediário responsável, sendo possí-

veis e conhecidos casos em que a conduta dos 

próprios clientes concorrem ou agravam de al-

gum modo para a dimensão dos danos sofridos, 

justificando concomitantemente a redução do 

“quantum” indemnizatório”.62 

 

2.5. Nexo da Causalidade 

 

I. “Quintus”, e por último, exige-se ainda que 

os danos ou prejuízos sofridos pelo cliente pos-

sam ser considerados como provocados ou re-

sultantes da conduta (ativa ou omissiva) ilícita e 

culposa daquele (nexo de causalidade).  

 

II. A integração deste der radeiro requisito 

coloca problemas delicados para que importa, 

desde já, advertir. Não se perca de vista que os 

juízos de causalidade são, por definição, bastan-

te complexos em domínios particulares que, 

como é o caso dos mercados financeiros, são 

caracterizados pela álea do seu funcionamento: 

como fatores coadjuvantes desse juízo, deverão 

ser tidos em conta os serviços de intermediação 

financeiro prestados (já que uma mesma condu-

ta ilícita do intermediário poderá ter repercus-

sões diferentes consoante o concreto tipo de 

serviço prestado)63, o tipo ou natureza do clien-

te (mormente, se se trata de um investidor qua-

lificado ou institucional, ou inversamente de 

um investidor não qualificado ou profano), ou 

ainda a natureza controlável ou incontrolável 

dos eventos que determinaram as perdas patri-

moniais (havendo alguma doutrina e jurispru-

dência estrangeiras que distingue, a este propó-

sito, entre fatores controláveis e incontrolá-

veis).64 

61- Sobre a distinção entre danos emergentes e lucros cessantes, em geral, vide COSTA, Mário J. Almeida, Direito das Obrigações, 537 e 
segs., 8ª edição, Almedina, Coimbra, 2000. 
 
62- Para um caso recente, veja-se o Acórdão do STJ de 2-V-2012 (Joaquim Piçarra), in: Processo 2376/07.0TVPRT.P1.S1. Sobre a pro-
blemática, vide em geral PROENÇA, J. Brandão, A Conduta do Lesado como Pressuposto e Critério de Imputação do Dano Extracontratu-
al, espec. 742 e segs., Almedina, Coimbra, 1997. 
 
63- Por exemplo, a omissão de deveres informativos pode não ser causa relevante de perdas patrimoniais do cliente no âmbito de um con-
trato de gestão de carteira absolutamente discricionária, mas já o poderá ser no âmbito de uma ordem de compra de um específico instru-
mento financeiro. 
 
64- Serão “fatores controláveis” aqueles que dizem respeito a aspetos ou dimensões da própria prestação debitória do intermediário finan-
ceiro, relativos ao seu estatuto profissional e aos deveres legais que o integram (técnicos, operativos ou organizativos); ao invés, dizem-se 
“fatores incontroláveis” aqueles que escapam ao controlo ou previsibilidade de tais intermediários (v.g., tais como as oscilações das cota-
ções bolsistas, insolvência das sociedades emitentes ou cotadas, crises económico-financeiras e “crashes” bolsistas, manipulações do mer-
cado e intervenções especulativas, etc.). Sobre a chamada “curva de controlabilidade”, vide HERMIDA, Alberto Tapia, Contratos Banca-
rios de Depósito, Administración, Llevanza del Registro Contable y Gestión de Valores, 1053, in: CAROL, Ubaldo Nieto (dir.), “Contratos 
Bancarios y Parabancarios”, 1003-1059, Lex Nova, Valladolid, 1998. 
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3. Ónus da Prova 

 

I. Questão relevante é a da distribuição do 

ónus da prova dos pressupostos da responsabi-

lidade civil do intermediário financeiro, tendo 

especialmente em conta a presunção fixada no 

nº 2 do art. 304.º-A do CVM: “a culpa do inter-

mediário financeiro presume-se quando o dano 

seja causado no âmbito de relações contratuais 

ou pré-contratuais e, em qualquer caso, quando 

seja originado pela violação de deveres de in-

formação.”65 

 

II. Este preceito legal veio assim inverter o 

ónus de prova relativamente à culpa do inter-

mediário financeiro: é ao intermediário finan-

ceiro, e não ao cliente, que incumbe provar que 

uma eventual conduta ilícita e danosa não lhe é 

subjetivamente imputável a título de dolo ou 

negligência. Visto no seu todo, o sistema da lei 

mobiliária é compreensivelmente favorável ao 

cliente-investidor: de um lado, ao contrário da 

regra geral do art. 487.º, nº 1 do Código Civil 

(que determina que “é ao lesado que incumbe 

provar a culpa do autor da lesão”), é ao presu-

mido autor da lesão (intermediário financeiro) 

que compete provar que a ação ou omissão ilí-

cita não é imputável à sua culpa66; de outro la-

do, ao contrário da regra geral do art. 799.º, nº 1 

do Código Civil (que confina a inversão de pro-

va à responsabilidade contratual), a presunção 

legal em apreço vem a estender tal inversão 

probatória igualmente aos casos de responsabi-

lidade extracontratual e aos casos de violação 

dos deveres de informação independentemente 

da sua fonte (cf. art. 304.º-A, nº 2, in fine”, do 

CVM); finalmente, atento o padrão de aferição 

de culpa especialmente exigente previsto na lei 

(o critério de diligência profissional qualificada 

do art. 304.º, nº 2 do CVM, por oposição do 

critério geral de diligência dos arts. 487.º, nº 2, 

e 799.º, nº 2 do Código Civil), bastará a culpa 

levíssima do intermediário financeiro para acio-

nar a sua responsabilidade, ficando consequen-

temente ainda mais diminuída, no interesse da 

proteção do cliente-investidor, a margem de 

manobra probatória que lhe é conferida.  

 

III. A par tir  daqui, é já controverso na dou-

trina e na jurisprudência qual o exato alcance a 

dar a semelhante presunção legal relativamente 

à prova dos demais requisitos da responsabili-

dade civil do intermediário financeiro. Com 

efeito, segundo alguns, tal presunção legal vale-

ria também como uma presunção do nexo de 

causalidade: à semelhança do que sucede nou-

tros dispositivos da lei mobiliária que consa-

gram presunções relativas ao nexo causal (v.g., 

arts. 152.º, nº 2, 282.º, 334.º do CVM), a neces-

sidade de proteção dos clientes-investidores – 

especialmente, dos investidores não qualifica-

dos, os quais, enquanto leigos destituídos de 

conhecimentos e competências técnicas especi-

ais, ficariam expostos a uma espécie de 

“probatio diabolica” – e a situação privilegiada 

dos intermediários financeiros – instituições 

altamente especializadas com acesso privilegia-

do à informação relevante – justificariam a ex-

tensão da inversão do ónus probatório relativa-

mente a nexos causais particularmente comple-

xos67 

65- Sobre tal questão, vide LEITÃO, L. Menezes, Actividades de Intermediação e Responsabilidade dos Intermediários Financeiros, 147 e 
segs., in: AAVV, “Direito dos Valores Mobiliários”, vol. II, 129-156, Coimbra Editora, Coimbra, 2000; Rodrigues, P. Miguel, A Interme-
diação Financeira: Em Especial, os Deveres de Informação do Intermediário Perante o Cliente, 126 e segs., in: 1 “Data Venia” (2013), 
101-131; SANTOS, G. Castilho, A Responsabilidade Civil do Intermediário Financeiro perante o Cliente, 235 e segs., Almedina, Coimbra, 
2008; Teixeira, F. Canabarro, Os Deveres de Informação dos Intermediários Financeiros em Relação a seus Clientes e sua Responsabilida-
de Civil, 74 e segs., in: 31 “Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários” (2008), 50-87. 
 
66- Como refere P. Miguel Rodrigues, “mal seria se o cliente tivesse que provar o não cumprimento das obrigações do intermediário, 
tendo ele, sendo um investidor não qualificado, acesso a toda a informação necessária para aferir da conduta do agente em questão” (A 
Intermediação Financeira: Em Especial, os Deveres de Informação do Intermediário Perante o Cliente, 124, in: 1 “Data Venia” (2013), 
101-131). 
 
67- SANTOS, G. Castilho, A Responsabilidade Civil do Intermediário Financeiro perante o Cliente, 235 e segs., Almedina, Coimbra, 
2008. 



49 : Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários 

 

E não falta quem, mais afoitamente, se propo-

nha ver aqui uma verdadeira e própria presun-

ção de imputação de responsabilidade “tout 

court”, a qual abrangendo unitariamente a ilici-

tude, a culpa e o nexo de causalidade para efei-

tos da imputação de danos, faz recair sobre o 

intermediário financeiro o ónus probatório da 

ausência de praticamente a totalidade dos pres-

supostos da sua responsabilidade no seu con-

junto.68 

 

4. Limitação e Exclusão da Responsabilidade 

 

I. A responsabilidade civil do intermediár io 

financeiro pode ser excluída ou limitada, como 

sucede já em via geral, por lei ou por conven-

ção das partes. 

 

II. Desde logo, cumpre recordar  que a lei 

geral prevê um conjunto de circunstâncias, de 

natureza relativamente heterogénea, que podem 

conduzir ao resultado comum de afastar ou alte-

rar a responsabilidade do intermediário: bastará 

assim recordar aqui as causas justificativas ge-

rais para o incumprimento deste (v.g., “exceptio 

non adimpleti contractus”, culpa do lesado, di-

reito de retenção) ou para a inimputabilidade 

desse incumprimento (v.g., caso fortuito, força 

maior, impossibilidade da prestação, mora cre-

ditória)69. Como é evidente, tais causas legais 

de exclusão têm de ser devidamente cotejadas 

com o sistema normativo do CVM e, em parti-

cular, com as normas jurídico-mobiliárias dos 

seus arts. 304.º e segs., podendo assim sofrer 

desvios ou mesmo ser inaplicáveis no âmbito 

da prestação de serviços de intermediação fi-

nanceira.  

 

Particularmente relevantes são, neste domínio, 

as situações de culpa do lesado (art. 570.º do 

Código Civil) – sendo que, em virtude do con-

fronto dos diferentes graus de diligência impos-

tos a intermediários (diligência especialmente 

qualificada: cf. art. 304.º, nº 2 do CVM) e clien-

tes (em particular, no caso dos investidores não 

qualificados), apenas em casos-limite e relativa-

mente marginais de dolo ou abuso grave por 

parte do cliente lesado poderão conceber-se 

situações de concausalidade dos danos – e as 

situações de aprovação tácita do mandato (art. 

1163.º do Código Civil, art. 240.º do Código 

Comercial) – especialmente nos casos em que o 

cliente, devida e oportunamente informado pelo 

intermediário das operações litigiosas de inves-

timento e desinvestimento realizadas e tendo 

até porventura aceite os seus potenciais ganhos, 

nada tenha oposto a estas (em termos de o seu 

silêncio poder significar que aprovou tacita-

mente tais operações), vindo mais tarde a exer-

cer uma pretensão indemnizatória contra o in-

termediário pelas perdas entretanto sofridas 

fundada na sua eventual responsabilidade.70 

68- Assim A. Menezes Cordeiro para o caso da presunção de culpa do devedor no âmbito da responsabilidade civil contratual (art. 799.º, 
nº 1 do Código Civil), bem como no âmbito da responsabilidade civil societária (Código das Sociedades Comerciais Anotado, 266, Alme-
dina, Coimbra, 2009) e bancária (Manual de Direito Bancário, 430 e segs., 5ª edição, Almedina, Coimbra, 2014). No mesmo sentido, na 
jurisprudência, o Acórdão da Relação de Lisboa de 8-XI-2007 (Lopes Martins), in: www.dgsi.pt. 
 
69- Sobre tais causas gerais, vide COSTA, Mário J. Almeida, Direito das Obrigações, 987 e segs., 8ª edição, Almedina, Coimbra, 2000. 
 
70- O artigo 1163.º do Código Civil prevê que, uma vez comunicada ao mandante a execução do mandato pelo mandatário, aquele se deve-
rá pronunciar sobre o mesmo dentro dos prazos previstos no contrato, decorrentes dos usos, ou impostos pela natureza do assunto, sob pena 
de o seu silêncio “valer como aprovação da conduta do mandatário, ainda quando este haja excedido os limites do mandato ou desrespei-
tado as instruções do mandante” (itálico nosso). Sobre a teleologia deste preceito, vide GOMES, M. Costa, Contrato de Mandato, 350 e 
seg., in: AAVV, “Direito das Obrigações”, 263-408, AAFDL, Lisboa, 1991; VARELA, J. Antunes/ LIMA, Pires, Código Civil Anotado, 
vol. II, 798 e seg., 4ª edição, Coimbra Editora, 1997; sobre o preceito paralelo do art. 240.º do Código Comercial, vide GONÇALVES, L. 
Cunha, Comentário ao Código Comercial Português, vol. II, 19 e segs., Ed. José Bastos, Lisboa, 1916. 
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III. Por  outro lado, embora nada impedindo 

em tese geral que as partes de um contrato ou 

relação de intermediação financeira decidam 

regular por acordo a responsabilidade emergen-

te da sua eventual violação71, é bastante reduzi-

do o espaço de manobra concedido à autonomia 

privada neste terreno: sendo de considerar inad-

missíveis quaisquer cláusulas de exclusão da 

responsabilidade (exonerando “tout court” o 

intermediário financeiro de qualquer responsa-

bilidade civil em face dos seus clientes) – atenta 

a natureza imperativa do art. 304.º-A do CVM e 

a proibição genérica da renúncia convencional à 

indemnização por incumprimento (art. 809.º do 

Código Civil) –, não se perca de vista que as 

próprias cláusulas de limitação dessa responsa-

bilidade (circunscrevendo restritivamente os 

fundamentos concretos dessa responsabilidade), 

não sendo de afastar liminarmente, apenas são 

admissíveis dentro das apertadas balizas fixadas 

pelas normas cogentes dos arts. 305.º e segs. do 

CVM (pense-se, por exemplo, no art. 324.º, nº 1 

do CVM, que sanciona com nulidade as cláusu-

las excludentes da responsabilidade do interme-

diário por atos dos seus representantes) e pelas 

próprias normas constantes da LCCG sempre 

que tais cláusulas assumam, como é frequente, 

a forma de cláusulas contratuais gerais (aqui 

aplicáveis “ex vi” do art. 321.º, nos 3 e 4 do 

CVM). 

 

5. Outras Consequências 

 

I. A concluir , deve ainda ter -se presente que o 

incumprimento ou a violação dos princípios e/

ou deveres relativos ao exercício de atividades 

de intermediação financeira, integrantes do es-

tatuto jurídico do intermediário financeiro, pode 

ainda ser fonte de outros tipos de efeitos ou 

consequências jurídicas. 

5.1. Responsabilidade Contraordenacional 

 

I. Desde logo, de eventual responsabilidade 

contraordenacional. O incumprimento de di-

versos deveres de conduta profissional (v.g., 

deveres de informação, de categorização, de 

adequação, de conflitos de interesses, de inter-

mediação excessiva, etc.) constitui uma contra-

ordenação grave e muito grave (v.g., art. 397.º, 

nos 2 e 4 do CVM), sujeitando os intermediários 

financeiros, bem assim como solidariamente os 

seus agentes (art. 401.º, nº 5 do CVM), à aplica-

ção de coimas entre € 12 500 e € 25 000 e € 25 

000 e € 5 000 000, respetivamente (art. 388.º, 

nos 1, a) e b) do CVM). 

 

5.2. Responsabilidade Bancária 

 

I. Tendo presente que a esmagadora maior ia 

dos intermediários financeiros reveste a forma 

de instituições de crédito e empresas de investi-

mento (art. 293.º, nº 1, a) do CVM), é também 

relevante a regulação jurídico-bancária. 

 

II. Especialmente importantes são as “Regras 

de Conduta” previstas no Título VI do Regime 

Geral das Instituições de Crédito e Sociedades 

Financeiras. Assim, nos termos gerais do seu 

art. 73.º, “as instituições de crédito devem asse-

gurar, em todas as atividades que exerçam, ele-

vados níveis de competência técnica, garantin-

do que a sua organização empresarial funcione 

com os meios humanos e materiais adequados a 

assegurar condições apropriadas de qualidade e 

eficiência”. Sequencialmente, o mesmo diplo-

ma legal determina (sob a epígrafe “outros de-

veres de conduta”) que “os administradores e os 

empregados das instituições de crédito devem 

proceder, tanto nas relações com os clientes 

como nas relações com outras instituições, com 

71- Sobre as cláusulas de exclusão, de limitação e de fixação da responsabilidade, vide MONTEIRO, A. Pinto, Cláusulas Limitativas e de 
Exclusão da Responsabilidade Civil, Separata do Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, 1985. 
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diligência, neutralidade, lealdade e discrição e 

respeito consciencioso dos interesses que lhes 

estão confiados” (art. 74.º) e ainda (sobre a epí-

grafe “critério de diligência”) que “os membros 

dos órgãos de administração das instituições de 

crédito, bem como as pessoas que nelas exer-

çam cargos de direção, gerência, chefia ou simi-

lares, devem proceder nas suas funções com a 

diligência de um gestor criterioso e ordenado, 

de acordo com o princípio da repartição de ris-

cos e da segurança das aplicações e ter em con-

ta o interesse dos depositantes, dos investidores, 

dos demais credores e de todos os clientes em 

geral” (art. 75.º).72 

 

III. Finalmente, não se perca de vista que o 

legislador bancário deu ainda uma atenção es-

pecífica aos “deveres de informação e de assis-

tência”, subordinando as instituições de crédito 

a um conjunto de obrigações informativas ge-

rais perante os clientes relativamente aos produ-

tos e serviços prestados, em especial na fase pré

-contratual (art. 77.º).73 

 

5.3. Lei das Cláusulas Contratuais Gerais  

e Lei de Defesa do Consumidor 

 

I. Por  último, refira-se ainda a regulação cons-

tante da Lei das Cláusulas Contratuais Gerais 

(LCCG) e da Lei de Defesa do Consumidor 

(LDC).  

 

II. Como decer to hoje ninguém ignorará, o 

exercício da atividade de intermediação finan-

ceira constitui um exercício empresarial e pro-

fissional massificado, envolvendo a prestação 

de serviços aos clientes usualmente a celebra-

ção de contratos de adesão (“standard form con-

tract”, “Standardvertrag”) ou o recurso a condi-

ções ou cláusulas contratuais uniformes e pa-

dronizadas, unilateral e previamente elaboradas 

pelo intermediário financeiro e destinadas a 

uma massa indeterminada de potenciais clientes 

(“allgemeine Geschäftsbedingungen”).74 

 

Consciente dessa realidade, o legislador mobi-

liário reconheceu-a (art. 321.º, nº 2 do CVM) e 

determinou expressamente a aplicação do regi-

me previsto na LCCG, equiparando os investi-

dores não qualificados a consumidores (art. 

321.º, nº 3 do CVM): tal significa que aos con-

tratos celebrados entre intermediários financei-

ros e clientes não qualificados é plenamente 

aplicável o regime da Lei das Cláusulas Contra-

tuais Gerais, constante do Decreto-Lei nº 

446/85, de 25 de outubro, com especial relevo 

para o controlo por este introduzido tanto relati-

vamente à formação do contrato – “maxime”, 

as disposições relativas aos deveres de comuni-

cação e de informação ao aderente (arts. 5.º, 6.º 

e 8.º da LCCG) – como naturalmente ao seu 

conteúdo – mormente, a sujeição ao catálogo de 

cláusulas proibidas concretas (arts. 17.º a 22.º 

da LCCG). 

 

III. Por  outro lado, é também reconhecido 

na doutrina e jurisprudência que o investidor é 

também, frequentemente, um consumidor75: 

72- A doutrina não é unânime sobre a natureza e o alcance jurídicos destas normas de conduta em matéria de responsabilidade bancária: ao 
passo que uns consideram tratar-se de meras normas programáticas insuscetíveis de aplicação direta (Cordeiro, A. Menezes, Manual de 
Direito Bancário, 346 e seg., 5ª edição, Almedina, Coimbra, 2014), outros consideram inversamente tratar-se de normas jurídicas vincula-
tivas cuja violação pode fundar a responsabilização direta das instituições de crédito perante os respetivos clientes (Faria, M. Veiga, Algu-
mas Questões em Torno da Responsabilidade Civil dos Bancos pela Concessão ou Recusa de Crédito e por Informações, Conselhos ou 
Recomendações, 54 e segs., in: 35 “Revista da Banca” (1995), 43-70; Leitão, L. Menezes, Informação Bancária e Responsabilidade, 229, 
in: “Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Inocêncio Galvão Telles”, vol. II, 225-243, Almedina, Coimbra, 2002; PATRÍCIO, J. 
Simões, Em Torno dos Códigos de Conduta Bancários, 776 e segs., in: “Estudos Jurídicos e Económicos em Homenagem ao Prof. Doutor 
A. Sousa Franco”, vol. III, 757-782, Coimbra Editora, 2006). 
 
73- Embora com dados de direito pretérito, vide Leitão, L. Menezes, Informação Bancária e Responsabilidade, 229, in: “Estudos em Ho-
menagem ao Professor Doutor Inocêncio Galvão Telles”, vol. II, 225-243, Almedina, Coimbra, 2002; SÁ, Almeno, Responsabilidade 
Bancária: Dever de Informação, Corte de Crédito, Coimbra Editora, Coimbra, 1998. 
 
74- Sobre a natureza dos contratos de intermediação financeira como contratos de adesão, vide ANTUNES, J. Engrácia, Os Contratos de 
Intermediação Financeira, in: LXXXV “Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra” (2009), 277-319; DUARTE, R. 
Pinto, Contratos de Intermediação no Código dos Valores Mobiliários, 360 e segs., in: 7 “Cadernos do Mercado de Valores Mobiliá-
rios” (2000), 351-372. 
 
75- Além da própria lei: veja-se assim, por exemplo, a qualificação expressa como consumidor das partes não profissionais nos contratos 
financeiros celebrados à distância (art. 2.º, nº e) do Decreto-Lei nº 95/2006, de 29 de maio, que transpôs a Diretiva 2002/65/CE, de 23 de 
setembro, hoje substituída pela Diretiva 2011/83/EU, de 25 de outubro). Cf. BRAVO, Fabio, Commercializzazione a Distanza dei Servizi 
Finanziari ai Consumatori, Ipsoa, Milano, 2003. 
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recorde-se que, nos termos do art. 2.º da Lei de 

Defesa do Consumidor, aprovada pela Lei nº 

24/96, de 31 de julho, “considera-se consumi-

dor todo aquele a quem sejam fornecidos bens, 

prestados serviços ou transmitidos quaisquer 

direitos, destinados a uso não profissional, por 

pessoa que exerça com caráter profissional uma 

atividade económica que vise a obtenção de 

benefícios”76.  

 

Neste contexto, tornam-se especialmente rele-

vantes as disposições previstas neste diploma 

que, em homenagem a um imperativo geral de 

“transparência negocial” (“Transparenzgebot”, 

“trasparenza nella contrattazione”)77, consa-

gram amplos deveres de informação prévia, de 

caráter genérico ou específico (“disclosure of 

terms”), a respeito dos sujeitos, termos, conteú-

do e efeitos dos contratos a celebrar (arts. 7.º, 

8.º a 9.º da LDC), bem assim como direitos à 

reparação de danos por parte dos consumidores 

(art. 12.º do LDC). Sublinhe-se, contudo, que 

esta equiparação genérica do investidor ao con-

sumidor não é automática, devendo ser devida-

mente cotejada caso a caso, tomando em consi-

deração, quer a natureza jurídica e económica 

de cada investidor (“maxime”, pessoa singular 

ou coletiva, objeto legal ou estatutário), quer os 

bens e serviços financeiros concretamente pres-

tados pelo intermediário financeiro, quer a 

eventual sobreposição ou duplicação das esferas 

de proteção das normas jusmobiliárias e juscon-

sumeristas.78 

76- Sublinhe-se que, apesar da equiparação dos investidores não qualificados a consumidores ter sido pelo art. 321.º, nº 3 do CVM realiza-
da “para o efeito” da aplicação do regime das cláusulas contratuais gerais, este preceito não deve ser interpretado, “a contrario sensu”, no 
sentido de excluir essa equiparação noutros casos ou para outros efeitos sempre que esteja preenchida a hipótese legal do art. 2.º da LDC. 
Sobre o investidor como consumidor, vide também Rodrigues, S. Nascimento, A Proteção dos Investidores em Valores Mobiliários, 44 e 
segs., Almedina, Coimbra, 2001; SANTOS, G. Castilho, A Responsabilidade Civil do Intermediário Financeiro perante o Cliente, 43 e 
segs., Almedina, Coimbra, 2008. 
 
77- Sobre o atual relevo do princípio da transparência, vide RIBEIRO, J. Sousa, O Princípio da Transparência no Direito Europeu dos 
Contratos, in: “Direito dos Contratos – Estudos”, 75-100, Coimbra Editora, Coimbra, 2007. 
 
78- Cf. Riesenhuber, Karl, Anleger und Verbraucher, in: “Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft” (2014), 134-149. 
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Responsabilidade Civil pelo Prospeto:  
A Delimitação dos Responsáveis  
perante o Art. 149º/1 CVM*  
 
    
José Ferreira Gomes** 

 

1. Introdução: as dúvidas 

 

I. O presente ar tigo explora a aparente con-

tradição entre o escopo da responsabilidade ci-

vil pelo prospecto1 e o âmbito subjetivo do art. 

149.º/1 do CVM2, tal como tem sido aplicado 

na prática. 

 

Em causa está a delimitação do círculo de res-

ponsáveis pela informação contida no prospeto. 

É, portanto, uma questão de legitimidade passi-

va no quadro da correspondente ação de respon-

sabilidade civil. 

 

II. Na base, temos as proposições de que todo 

aquele que publica um prospecto deve assegu-

rar que a informação nele contida é completa, 

verdadeira, atual, clara, objetiva e lícita; e de 

que, quando não cumpra tais critérios legais, 

responde civilmente pelos danos causados aos 

seus destinatários3. 

 

Na generalidade dos casos, o prospecto é publi-

cado em cumprimento de um dever legal, no 

quadro de uma oferta pública ou da admissão 

de valores mobiliários à negociação. Porém, 

casos há em que a lei dispensa a publicação do 

prospecto, mas o oferente/requerente decide 

ainda assim pela sua publicação4. 

*O presente texto corresponde à apresentação realizada no Curso de Pós-Graduação em Direito dos Valores Mobiliários, organizado pelo 
Instituto dos Valores Mobiliários, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, a 12-jan.-2016. Trata-se de um texto não consolida-
do, ainda em aberto, mas que entendemos publicar desde já, sob pena de, entre os encargos académicos que se multiplicam, ficar para 
sempre na gaveta. Preferimos sujeitá-lo à crítica e não ao pó da prateleira.  
 
** Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Consultos externo da CMVM. As opiniões aqui expressas são pessoais e 
não podem ser atribuídas à CMVM.  
 
1- Perante o “duplo trilho” ou “dupla via” da responsabilidade civil pelo prospecto, centramo‑nos aqui no regime especificamente previsto 
nos arts. 149.º ss. CVM, deixando por ora de lado a responsabilidade de direito comum, decorrente da violação de deveres pré-contratuais 
de informação (art. 227.º CC). Sobre esta “dupla via”, cfr. Heinz Dieter Assmann, § 6 Prospekthaftung, in Heinz Dieter Assmann e 
Rolf A. Schütze, Handbuch des Kapitalanlagerechts, 3.ª ed. (2007), n.º 1, Id., Entwicklungstendenzen der Prospekthaftung, Wertpapier-
Mitteilungen (1983), 138-144 (138), Johannes Köndgen, Zur Theorie der Prospekthaftung, Die Aktiengesellschaft, 28:4/5 (1983), 85-99, 
120-132 (87), Jorge Sinde Monteiro, Responsabilidade por conselhos, recomendações ou informações (1989), 97, Manuel Carneiro 
da Frada, Teoria da confiança e responsabilidade civil (2004), 181, Paulo Mota Pinto, Interesse contratual negativo e interesse contra-
tual positivo, 2 (2008), 1458. 
 
2- Os preceitos citados sem indicação de fonte são do CVM. 
 
3- Sobre a tipicidade dos vícios do prospeto para efeitos de responsabilidade civil, Paulo Câmara, Manual de direito dos valores mobiliá-
rios, 3.ª ed. (2016), 740-741. 
 
4- Christoph Kumpan, in Adolf Baumbach, Klaus J. Hopt, Handelsgesetzbuch, 37.ª ed. (2016), WpPG, § 21, n.º 1, Robert Müller, 
Wertpapierprospektgesetz (2012), § 21, n.º 2. 
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Em qualquer dos casos, sendo publicado, o 

prospecto deve cumprir os requisitos legais: 

aplicam-se portanto específicos deveres de 

prestação de informação segundo critérios nor-

mativos5 dirigidos à proteção do público inves-

tidor e da eficiência do mercado6. 

 

III. Seria de esperar , por tanto, que a delimi-

tação normativa dos responsáveis pelo prospeto 

fosse coerente com esse enquadramento siste-

mático. 

 

Se a imputação dos danos sofridos pelos inves-

tidores encontra o seu fundamento na violação 

dos critérios legais de prestação de informação 

através do prospecto, então a responsabilidade 

deveria, em princípio, ser circunscrita àquele 

que está adstrito ao cumprimento dos mesmos: 

o oferente.  

 

Poderia eventualmente ser estendida aos autores 

materiais do prospecto7, àqueles sobre os quais 

recai um dever de assegurar que a informação é 

corretamente prestada8 e ou àqueles que se de-

clarassem responsáveis pela informação9. 

 

Mas não é isso que, aparentemente, resulta do 

art. 149.º/1, cujo texto parece determinar a im-

putação de danos também a quem não tem qual-

quer dever de informar através do prospeto ou 

de assegurar a qualidade dessa mesma informa-

ção, nem assumiu a responsabilidade pelo seu 

conteúdo. 

 

IV. Perante esta realidade, procuramos neste 

texto dar resposta a questões como: 

 

 Qual o sentido da responsabilização dos 

administradores do oferente (e do emi-

tente) e como podem estes ilidir a pre-

sunção do art. 149.º/1? 

 Podem os investidores responsabilizar o 

emitente quando este não é o oferente na 

oferta pública em causa (não tendo por 

isso preparado o prospecto)? 

 E os administradores pretéritos (que já 

não estão em exercício de funções) pela 

inclusão de informação incorreta ou in-

completa no prospeto? 

 E o ROC que, quando certificou as con-

tas, não imaginava que as mesmas pu-

dessem vir a ser incluídas num prospecto 

e a fundar decisões de investimento em 

bolsa? 

 

Nesse percurso, procuramos o fundamento  

de imputação de danos a cada uma das pessoas 

elencadas no art. 149.º/1 e, com isso, a  

5- Em ambos os casos existe portanto um dever jurídico de prestar informação, relevante para efeitos do art. 485.º/2 CC. Em todo o caso, 
numa decomposição analítica poderia dizer-se: no primeiro caso, soma-se ao dever de prestar a informação (em sentido estrito) o dever de 
cumprimento dos critérios de qualidade da informação; no segundo caso temos apenas este segundo dever. 
Afasta-se portanto a recondução a um caso de responsabilidade pela confiança, autónoma face à responsabilidade pela violação de deveres 
de conduta. O que fundamenta a responsabilidade não é a confiança em si, mas a não conformação da conduta do sujeito em causa com o 
dever que lhe é imputado no caso concreto. Carneiro da Frada, Teoria da confiança, cit., 188-189. A este propósito, recorde-se que o 
BGH começou por afirmar a responsabilidade pelo prospecto como uma continuação da responsabilidade pela confiança. BGH 6-out.-
1980, Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen (BGHZ) 79, 337, 341. Sobre esta decisão e a crítica a esta via de fundamen-
tação dogmática da responsabilidade pelo prospecto, cfr., v.g., Assmann, HdB des Kapitalanlagerechts3, cit., § 6, n.os 25 ss. (em especial 
n.º 30). 
Já à luz ainda do Código do Mercado dos Valores Mobiliários (1991)(Cód.MVM), por exemplo Carlos Costa Pina, Dever de informação 
e responsabilidade pelo prospecto no mercado primário de valores mobiliários (1999), passim (v.g., 191) e Ana Catarina Mendonça 
Peres, Responsabilidade civil da entidade emitente pelo conteúdo do prospecto, CdMVM, 5 (1999), 53-95 (58), fundamentavam a respon-
sabilidade civil pelo prospecto na violação de um dever de informação. No mesmo sentido, já depois do CVM (1999), Cristina Sofia 
Dias, Responsabilidade civil pelo conteúdo do prospecto de oferta pública, relatório de mestrado não publicado (1999), em especial, 39 
ss. Cfr. tb., v.g., Paulo Mota Pinto, Interesse, cit., 1462; Margret Böckel e Andreas Grünewald, 15. Kapitel: Portugal”, in Klaus J. 
Hopt e Hans-Christoph Voigt, Prospekt- und Kapitalmarktinformationshaftung (2005), 898-934 (906). 
 
6- Tomando por base o caso das ofertas públicas, a informação prestada através do prospecto deve permitir aos seus destinatários formar 
juízos fundados sobre: (i) a oferta pública; (ii) os valores mobiliários que dela são objeto e os direitos que lhes são inerentes; (iii) as carac-
terísticas específicas, a situação patrimonial, económica e financeira do emitente‑(e eventual garante) e as previsões relativas à evolução 
da atividade e dos resultados destes (art. 135.º/1). 
Este artigo é aplicável, com as necessárias adaptações ao prospeto de admissão à negociação (art. 238.º/1). 
 
7- Sinde Monteiro, Responsabilidade por conselhos, cit., 110 ss.. É o caso dos administradores do oferente, à luz do art. 149.º/1, b). 
 
8- Entre nós, em especial, os intermediários financeiros [arts. 337.º/3 e 149.º/1, g)]. 
 
9- Como sucede, entre nós, nos termos do art. 149.º/1, h). 
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delimitação do espaço da ilicitude e da culpa no 

nosso sistema mobiliário de responsabilidade 

pelo prospecto, com óbvias consequências na 

compreensão do dano a cada um imputável. 

 

Antes, porém, não podemos deixar de sublinhar 

que o círculo de responsáveis previsto no art. 

149.º/1 vai muito além do disposto na Diretriz 

dos Prospetos e do fixado em qualquer outro 

Estado-membro da União Europeia. 

 

2. Contraste com a Diretriz  

dos Prospetos e as soluções  

de diferentes Estados-membros 

 

I. Como refer imos no ponto anter ior , o elen-

co de responsáveis pelo conteúdo do prospecto, 

fixado no art. 149.º/1, vai muito além do dis-

posto na Diretriz dos Prospetos, cujo art. 6.º/1 

prevê simplesmente que: 

 

«Os Estados-Membros devem assegurar que 

a responsabilidade pela informação presta-

da num prospecto incumba, pelo menos, ao 

emitente ou aos seus órgãos de administra-

ção, direcção ou fiscalização, ao oferente, à 

pessoa que solicita a admissão à negociação 

num mercado regulamentado ou ao garante, 

consoante o caso». 

Perante este preceito, Assmann circunscreve a 

legitimidade passiva (à imagem do sistema ale-

mão) àqueles que assumiram responsabilidade 

pelo conteúdo do prospeto e àqueles que causa-

ram a emissão do prospecto como um todo10. 

 

Ainda que o prospeto inclua informação prepa-

rada por outros ou assente no conselho de ou-

tros, sustenta o autor que a responsabilidade 

civil pelo prospecto deve refletir a responsabili-

dade individual daqueles que participaram na 

redação do prospeto em si11. 

 

À responsabilidade destes somar-se-ia apenas a 

daqueles que tivessem consentido na sua identi-

ficação no prospeto como tendo preparado ou 

certificado parte da informação nele incluída.12 

 

II. O art. 149.º/1 vai também muito além do 

fixado em qualquer outro Estado-membro da 

União Europeia, como resulta do relatório com-

parativo apresentado pela European Securities 

Market Authority (ESMA) em 201313. 

 

Assim, por exemplo, na Alemanha, a responsa-

bilidade civil por incorreção ou incompletude 

do prospeto é imputada (i) às pessoas que assu-

mem responsabilidade pelo prospeto [§ 21(1)1 

WpPG14]15 e (ii) às pessoas responsáveis pela 

emissão do prospeto [§ 21(1)2 WpPG]16. 

10- No original: «initiated the issue of the prospectus as a whole». 
 
11- Diferentemente, face ao direito português então vigente — o CMVM (1991) —, Carlos Costa Pina, Dever de informação e responsa-
bilidade pelo prospecto, cit., 186 ss., sustentava que a responsabilidade civil pelo prospecto não pressupunha a concreta participação na 
respetiva elaboração, pelo que o seu fundamento residiria no princípio da tutela do investidor. 
 
12- Cfr. Heinz-Dieter Assmann, “Civil liability for the prospectus”, in AA.VV., Direito dos Valores Mobiliários, 6 (2006), 163-185 (176-
177). 
 
13- European Securities Market Authority (ESMA), Comparison of liability regimes in Member States in relation to the Prospectus 
Directive (2013). 
 
14- Wertpapierprospektgesetz ou, de forma mais completa, Gesetz über die Erstellung, Billigung und Veröffentlichung des Prospekts, der 
beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei der Zulassung von Wertpapieren zum Handel an einem organisierten Markt zu verö-
ffentlichen ist, BGBl. I S. 1698. 
 
15- As “pessoas que assumem a responsabilidade pelo prospeto” são as pessoas que assinam o prospeto, incluindo necessariamente: (i) o 
oferente (habitualmente o emitente) [§ 5(3) WpPG]; e (ii) o requerente da amissão à negociação [§ 5(3) WpPG]. Caso uma pessoa assuma 
responsabilidade apenas por uma parte do prospeto, a mesma responde apenas pela incorreção dessa mesma parte. Contudo, pelo menos 
uma pessoa tem de ser responsável por todo o prospeto.  
 
16- As “pessoas responsáveis pela emissão do prospeto” são as pessoas que, não tendo assinado o prospeto, são consideradas como promo-
toras de facto do prospeto, atendendo, inter alia, ao seu próprio interesse económico na oferta (e.g., principais acionistas, membros do 
conselho de administração). 
Já a responsabilidade civil pela falta de publicação do prospeto é imputada ao emitente e ao oferente [§ 24(1) WpPG]. 
Cfr. ESMA, Comparison of liability regimes, cit., 87-88. Para maiores desenvolvimentos, cfr., v.g., Ulrich Ehricke, “Teil III: Prospekt- 
und Kapitalmarktinformationshaftung in Deutschland, 3. Kapitel: Deutschland”, in Hopt e Voigt, Prospekt- und Kapitalmarktinfor-
mationshaftung, cit., 190-325 (225-230). 
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III. O sistema austr íaco é par ticularmente 

esclarecedor na articulação entre o dever de 

informar e o regime de responsabilidade civil 

pelo prospecto. 

 

São responsáveis: (i) os emitentes, pela infor-

mação incorreta ou incompleta por negligência 

própria ou daqueles que tenham usado para ela-

borar o prospeto; (ii) os auditores do prospeto 

(Prospektkontrollor), pela informação incorre-

ta ou incompleta por negligência própria ou 

daqueles que tenham usado no exame do pros-

peto; (iii) a Wiener Börse AG, pelas informa-

ções incorretas ou incompletas contidas na sua 

declaração de que analisou o prospeto e conclu-

iu que este era completo, coerente e compreen-

sível, por negligência grosseira própria ou dos 

que tenha utilizado para preparar a declaração; 

(iv) qualquer pessoa que tenha aceitado a decla-

ração contratual do investidor, bem como o in-

termediário financeiro profissional, se tinham 

conhecimento da incorreção ou incompletude 

da informação ou da auditoria, ou se a desco-

nheciam por negligência grosseira; (v) o revisor 

de contas (Abschlussprüfer) que reviu as contas 

anuais e que, conhecendo a incorreção ou in-

completude da informação, e sabendo que as 

contas anuais por ele certificadas fariam parte 

do prospeto, emitiu relatório de auditoria sobre 

as mesmas [§ 11(1)1-4 do KMG17]18. 

 

IV. Em França, a responsabilidade civil pelo 

prospeto segue os cânones gerais da responsabi-

lidade delitual19. Aplica-se então o art. 1382 do 

code civil, segundo o qual: 
 

«Tout fait quelconque de l'homme, qui cause 

à autrui un dommage, oblige celui par la 

faute duquel il est arrivé à le réparer»20. 

 

V. Em Itália, o Testo Unico della Finanza 

prevê a responsabilidade civil do emitente, do 

oferente e do eventual garante, bem como de 

quaisquer outras pessoas responsáveis pela in-

formação contida no prospeto, cada uma relati-

vamente às partes da informação da sua compe-

tência, pelos danos sofridos pelo investidor que 

confiaram razoavelmente na veracidade e com-

pletude da informação contida no prospecto, a 

menos que provem que atuaram com toda a di-

ligência para assegurar que a informação era 

conforme aos factos e não apresentava omis-

sões susceptíveis de afetar o seu sentido (art. 

94/8 TUF21)22. 

 

VI. No Reino Unido, são responsáveis pelo 

prospeto relativo a ações, warrants ou opções 

para subscrever ações, e a outros valores mobi-

liários com características similares: (a) o emi-

tente; (b) os seus administradores (à data da 

publicação do prospeto), as pessoas que tenham 

autorizado a sua nomeação no prospeto como 

administradores ou futuros administradores, e 

as pessoas que sejam senior executives de qual-

quer external management company do emiten-

te; (c) qualquer pessoa que aceite, e seja desig-

nada no prospecto como tendo aceitado, respon-

sabilidade pelo mesmo; (d) o oferente (se não 

for o emitente) e os seus administradores (à  

17- Kapitalmarktgesetz ou, de forma mais completa, Bundesgesetz über das öffentliche Anbieten von Wertpapieren und anderen Kapital-
veranlagungen und über die Aufhebung des Wertpapier-Emissionsgesetzes, BGBl. Nr. 625/1991. 
 
18- ESMA, Comparison of liability regimes, 4. Para uma análise mais desenvolvida, cfr., v.g., Susanne Kalss e Martin Oppitz, “Teil IV: 
Prospekt- und Kapitalmarktinformationshaftung in der Europäischen Union, 14. Kapitel: Österreich”, in Hopt e Voigt, Prospekt- und 
Kapitalmarktinformationshaftung, cit., 811-896 (836-843). 
 
19- Rüdiger Veil, European Capital Markets Law (2013), 237; Pierre Schammo, EU Prospectus Law: New Perspectives on Regulatory 
Competition in Securities Markets (2011), 272.  
 
20- Para uma análise detalhada, cfr., v.g., Hans-Jürgen Puttfarken e Anne Schrader, “Teil IV: Prospekt- und Kapitalmarktinfor-
mationshaftung in der Europäischen Union, 8. Kapitel: Frankreich”, in Hopt e Voigt, Prospekt- und Kapitalmarktinformationshaftung, 
cit., 595-620 (605-607). 
 
21- Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo Unico della Finanza. 
 
22- É igualmente responsável aquele que requer a admissão à negociação, quando está em causa um prospecto de admissão à negociação 
(art. 113/1 TUF). ESMA, Comparison of liability regimes, 141-142. Para maiores desenvolvimentos, cfr., v.g., Guido Ferrarini e Marco 
Leonardi, “Teil IV: Prospekt- und Kapitalmarktinformationshaftung in der Europäischen Union, 11. Kapitel: Italy”, in Hopt e Voigt, 
Prospekt- und Kapitalmarktinformationshaftung, cit., 713-730 (718). 
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data da publicação do prospeto); (e) aquele que 

requer a admissão à negociação (quando não o 

emitente) e os seus administradores (à data da 

publicação do prospeto); e (f) qualquer outra 

pessoa que tenha autorizado o conteúdo do 

prospecto (PR 5.523)24. 

 

VII. Para melhor  sublinhar  o contraste com 

tais sistemas, tomemos como exemplo o pros-

peto de oferta pública de venda (OPV) e de ad-

missão à negociação dos CTT, de 18-nov.-

2013: 

 

«25.1. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPON-

SÁVEIS PELA INFORMAÇÃO CONTI-

DA NO PROSPETO 

Nos termos dos artigos 149.º e 243.º do 

Cód.VM, as entidades a seguir indicadas são 

responsáveis pela completude, veracidade, 

atualidade, clareza, objetividade e licitude da 

informação constante do Prospeto à data do 

mesmo: 

Oferente 

Parpública – Participações Publicas (SGPS) 

S.A., com sede na Avenida Defensores de 

Chaves, n.º 6, 6.º piso, em Lisboa. 

Membros dos órgãos de administração do 

Oferente 

Os membros do Conselho de Administração 

do Oferente para o mandato 2013/2015 atu-

almente em funções são: 

Vogais executivos: Carlos Manuel Durães da 

Conceição, José Manuel Mendes de Barros 

Vogais não executivos: Fernanda Maria 

Mouro Pereira, Maria João Dias Pessoa de 

Araújo, Pedro Miguel Nascimento Ventura, 

Mário Alberto Duarte Donas 

Emitente 

CTT – Correios de Portugal, S.A., com sede 

na Avenida D. João II, Lote 01.12.03, 1999-

001 Lisboa. 

Membros do órgão de administração do 

Emitente 

Os membros do Conselho de Administração 

do Emitente desde 24 de agosto de 2012 são: 

Presidente: Francisco José Queiroz de Bar-

ros de Lacerda 

Vice-Presidente: Manuel Cabral de Abreu 

Castelo Branco 

Vogais: André Manuel Pereira Gorjão de 

Andrade Costa, Dionizia Maria Ribeiro Fari-

nha Ferreira, Ana Maria de Carvalho Jordão 

Ribeiro Monteiro de Macedo 

Membros do órgão de fiscalização do Emi-

tente e Revisor Oficial de Contas 

Os membros do Conselho Fiscal do Emiten-

te, desde 12 de novembro de 2013, são: 

Presidente: António Sarmento Gomes Mota 

Vogais: Elsa Maria Roncon Santos, Diogo 

José Paredes Leite de Campos 

O atual Revisor Oficial de Contas Efetivo, 

designado para o mandato 2012-2014, é a 

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas 

PricewaterhouseCoopers & Associados, 

SROC, Lda., tendo sido reconduzido, por 

deliberação do dia 30 de outubro de 2012. 

Esta sociedade de revisores oficiais de con-

tas é atualmente representada nas suas fun-

ções pelo Sr. Dr. José Pereira Alves (ROC 

n.º 711), tendo, até essa data, sido represen-

tada pelo Dr. Jorge Manuel dos Santos Costa 

(ROC n.º 847). 

O atual Revisor Oficial de Contas é respon-

sável pela revisão legal das Demonstrações 

Financeiras Consolidadas Auditadas Estatu-

tárias relativas aos exercícios de 2010, de 

2011 e de 2012, nomeadamente pela certifi-

cação legal das contas. 

Auditor Externo do Emitente 

A Sociedade de Revisores Oficiais de Con-

tas PricewaterhouseCoopers & Associados, 

SROC, Lda., representada pelo Sr. Dr. José 

Pereira Alves (ROC n.º 711), foi responsá-

vel, na qualidade de Auditor Externo, pelo 

Relatório de Auditoria às Demonstrações 

Financeiras Consolidadas Ajustadas e Audi-

23- PR é o acrónimo de Prospectus Rules da FCA. 
 
24- Para uma análise mais detalhada, cfr., v.g., Paul L. Davies e Sarah Worthington, Gower & Davies Principles of Modern Company 
Law, 9.ª ed. (2012), 933-934; Patrick C. Leyens e Ulrich Magnus, “Teil IV: Prospekt- und Kapitalmarktinformationshaftung in der 
Europäischen Union, 6. Kapitel: England”, in Hopt e Voigt, Prospekt- und Kapitalmarktinformationshaftung, cit., 417-572 (466-476). 
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31 de dezembro de 2011 e 31 de dezembro 

de 2012 (na sequência dos ajustamentos des-

critos no Capítulo 19 – “Dados Financeiros 

Selecionados”) e pelo Relatório de Revisão 

Limitada às Demonstrações Financeiras In-

tercalares reportadas a 30 de setembro de 

2013. 

Auditor Independente 

A Sociedade de Revisores Oficiais de Con-

tas, KPMG & Associados, SROC, S.A., com 

sede no Edifício Monumental, Av. Praia da 

Vitória, 71 – A, 11.º, 1069-006 Lisboa, ins-

crita na Ordem dos Revisores Oficiais de 

Contas sob o n.º 189 e registada na CMVM 

sob o n.º 9093, representada pela Sr.ª Dr.ª 

Maria Cristina Santos Ferreira (ROC n.º 

1010), foi responsável, na qualidade de Au-

ditor Independente, pelo Relatório de Audi-

toria às Demonstrações Financeiras Consoli-

dadas Auditadas Estatutárias reportadas a 31 

de dezembro de 2012 (anteriores aos ajusta-

mentos descritos no Capítulo 19 – “Dados 

Financeiros Selecionados”). 

A Sociedade de Revisores Oficiais de Con-

tas BDO & Associados SROC, Lda, com 

sede na Avenida da República n.º 50 – 10.º, 

1069-211 Lisboa, inscrita na Ordem dos Re-

visores Oficiais de Contas sob o n.º 29 e re-

gistada na CMVM sob o n.º 1122, represen-

tada pelo Sr. Dr. Pedro Manuel Aleixo Dias 

(ROC n.º 725), foi responsável, na qualidade 

de Auditor Independente, pelo Relatório de 

Auditoria às Demonstrações Financeiras 

Consolidadas Auditadas Estatutárias reporta-

das a 31 de dezembro de 2010 e a 31 de de-

zembro de 2011 (anteriores aos ajustamentos 

descritos no Capítulo 19 – “Dados Financei-

ros Selecionados”). 

Membros do órgão de administração do 

Emitente em exercícios anteriores 

Nas datas de aprovação das demonstrações 

financeiras reportadas a 31 de dezembro de 

2010 e a 31 de dezembro de 2011, eram 

membros do Conselho de Administração do 

Emitente: 

Vice-Presidente: Pedro Amadeu de Albu-

querque Santos Coelho 

Vogais: Carlos Jesus Dias Alves, Duarte 

Nuno Lopes Reis D’ Araújo 

Membros do órgão de fiscalização do Emi-

tente em exercícios anteriores 

Nas datas de aprovação das demonstrações 

financeiras reportadas a 31 de dezembro de 

2010 e a 31 de dezembro de 2011, eram 

membros do Conselho Fiscal do Emitente: 

Presidente: Pedro Manuel Guerreiro da Silva 

Costa 

Vogais: Carlos Alberto Dores Costa, Maria 

de Lurdes Pereira Moreira Correia de Castro 

Por sua vez, nas datas de aprovação das de-

monstrações financeiras reportadas a 31 de 

dezembro de 2012, eram membros do Con-

selho Fiscal do Emitente: 

Presidente: Elsa Maria Roncon Santos 

Vogais: Maria Fernanda Joanaz da Silva 

Martins, Maria de Lurdes Pereira Moreira 

Correia de Castro 

Intermediário financeiro encarregado da 

assistência à Oferta 

Caixa – Banco de Investimento, S.A., com 

sede na Rua Barata Salgueiro, n.º 33, em 

Lisboa. 

Consultores jurídicos da operação 

A.M. Pereira, Sáragga Leal, Oliveira Mar-

tins, Júdice e Associados, Sociedade de Ad-

vogados, R.L., com escritório na Avenida da 

Liberdade, n.º 224, em Lisboa, com o núme-

ro de identificação fiscal 502 289 929, na 

qualidade de consultor jurídico do Emitente, 

responsável pela elaboração e verificação da 

componente jurídica, ao abrigo da lei portu-

guesa, do Capítulo 10 - “Regime Fiscal” e 

do Capítulo 24 - “Informação Adicional” 

supra. 

Vieira de Almeida & Associados, Sociedade 

de Advogados, R.L., com escritório na Ave-

nida Eng. Duarte Pacheco, nº 26 em Lisboa, 

com o número de identificação fiscal nº 

503794619, na qualidade de consultor jurídi-

co do Oferente, responsável pela elaboração 
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e verificação da componente jurídica, ao 

abrigo da lei portuguesa, do Capítulo 6 - 

“Motivos da Oferta e Afetação das receitas”, 

Capítulo 8 - “Descrição da Oferta”, secções 

8.1, 8.2 e 8.3., e Capítulo 9 - “Descrição da 

Oferta a Trabalhadores”.» 

 

3. O escopo da responsabilidade civil 

pelo prospecto 

 

I. Histor icamente, a responsabilidade civil 

pelo prospecto conheceu diferentes enquadra-

mentos25. Em Portugal, começou por se defen-

der a sua qualificação como um sucedâneo do 

regime de venda de coisas defeituosas ou onera-

das26. Visaria salvaguardar o regular cumpri-

mento do contrato — e não a regular formação 

da vontade ou a eficiência do mercado —, razão 

pela qual a indemnização seria calculada segun-

do o interesse contratual positivo27. 

 

Este enquadramento era consentâneo com a 

perspetiva de que as informações divulgadas no 

prospeto traduzem uma promessa relativamente 

às qualidades dos valores mobiliários a que res-

peitam28. 

 

II. A esta perspetiva opõem-se, v.g., Paulo 

Mota Pinto29 e Margarida Azevedo de Al-

meida30, partindo da delimitação normativa do 

dano indemnizável, no regime atualmente pre-

visto no art. 152.º/1 CVM31. 

 

Este preceito traduz uma concretização da dis-

closure philosophy que modela o direito mobi-

liário: o investidor individual é protegido pelo 

esclarecimento do público investidor, permitin-

do a correta avaliação dos valores mobiliários 

objeto da oferta, e não pela promessa de realiza-

ção das qualidades do investimento descritas no 

prospecto32. 

 

O prospeto traduz informação ao público inves-

tidor e não promessa das qualidades do investi-

mento descrito, razão pela qual o corresponden-

te regime de responsabilidade civil visa colocar 

o investidor na situação em que estaria se o 

prospecto cumprisse as exigências legais relati-

vas à qualidade da informação (interesse con-

tratual negativo)33 e não na situação em que 
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25- Cfr., para uma análise histórico-comparatística, Margarida Azevedo de Almeida, A responsabilidade civil por prospecto, cit., 221 ss 
 
26- Vide, ainda antes da consagração de um regime legal específico pelo CMVM (1991), que veio a regular a matéria nos arts. 160.º ss. 
(cfr. Costa Pina, Dever de informação e responsabilidade pelo prospecto, cit., passim), a famosa sentença do tribunal arbitral de 31 de 
março de 1993, relativa à privatização da Sociedade Financeira Portuguesa.  
 
27- Em sentido divergente, cfr., v.g., João Calvão da Silva, Parecer de Direito, in AA.VV., A privatização da Sociedade Financeira 
Portuguesa: Regras sobre reprivatizações. Responsabilidade pelo prospecto. Culpa in contrahendo. Vícios ocultos das empresas reprivati-
zadas (1995), 203-222 (220 ss.), Marcelo Rebelo de Sousa, Parecer de Direito, in AA.VV., A privatização da SFP, cit., 223-253 (244 
ss.), António Menezes Cordeiro, Anotação ao acórdão de 31 de março de 1993, ROA, 55:1 (1995), 123-190 (189-190). 
 
28- Esta é a perspetiva de Köndgen, para quem o prospeto traduz uma promessa vinculativa de qualidades do investimento, mas ainda não 
uma proposta contratual. Diferentemente, Ferreira de Almeida considera que o prospecto consubstancia, na maioria dos casos, uma pro-
posta contratual dirigida ao público. Corresponde, após aceitação, ao conteúdo do contrato, vinculando o vendedor ao cumprimento nos 
termos nele previstos. Perante o incumprimento dessa vinculação, há lugar a responsabilidade civil obrigacional. Cfr., do primeiro, Zur 
Theorie der Prospekthaftung, cit., 91, e do segundo, Contratos, 1 - Conceito, fontes, formação, 4.ª ed. (2013), 195. 
Têm em comum, Köndgen e Ferreira de Almeida, a qualificação do prospecto como declaração negocial que vincula o emitente/
oferente a dar cumprimento aos atributos do investimento que resultam do prospecto. A responsabilidade civil pelo prospecto corresponde 
a um instrumento de realização das expectativas suscitadas no investidor pelo prospecto. Cfr. Margarida Azevedo de Almeida, A res-
ponsabilidade civil por prospecto, cit., 225 ss.. 
 
29- Interesse contratual negativo e interesse contratual positivo, 2 (2008), 1462-1463.  
 
30- A responsabilidade civil por prospecto, cit., 234 ss. 
 
31- Segundo este: 
«A indemnização deve colocar o lesado na exacta situação em que estaria se, no momento da aquisição ou da alienação dos valores mobi-
liários, o conteúdo do prospecto estivesse conforme com o disposto no artigo 135.º». 
 
32- O sistema não visaria resguardar o investidor de produtos financeiros defeituosos. Margarida Azevedo de Almeida, A responsabili-
dade civil por prospecto, cit., 234. 
 
33- Incluindo indemnização dos danos emergentes e dos lucros cessantes, convocando a problemática dos investimentos alternativos. Estão 
em causa apenas danos patrimoniais: os danos sofridos individualmente pelo investidor pelo facto de o preço formado no mercado não 
espelhar o seu valor real. Margarida Azevedo de Almeida, A responsabilidade civil por prospecto, cit., 355 ss.  
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estaria se o investimento tivesse as qualidades 

prometidas (interesse contratual positivo)34. 

 

4. A delimitação de responsáveis pelo 

art. 149.º/1: o oferente [art. 149.º/1, a)] 

 

Na sequência do enquadramento que precede, 

estamos em condições de analisar criticamente 

o sentido e alcance de cada uma das alíneas do 

art. 149.º/1. 

 

Ao oferente é imputado um dever de prestação 

de informação de acordo com determinados 

critérios legais, dirigido à proteção da eficiência 

do mercado e do público investidor, à luz do 

qual se compreende a sua inclusão na al. a) do 

art. 149.º/1: quem oferece deve informar clara-

mente sobre aquilo que oferece, respondendo 

pela violação desse dever; estando dispensado 

da publicação de prospecto, mas decidindo vo-

luntariamente publicá-lo, deve fazê-lo de acor-

do com os critérios legais, respondendo pela 

violação desse dever. 

5. (Cont.): os (atuais) administradores 

do oferente [art. 149.º/1, b)] 

 

I. Mais complexa é a responsabilização dos 

administradores do oferente, nos termos do art. 

149.º/1, b). O dever de informação através do 

prospeto é imputado, nos termos sublinhados 

no ponto anterior, à pessoa coletiva que age no 

comércio jurídico através dos seus órgãos. 

 

Pela aplicação das regras relativas ao funciona-

mento interno dessa pessoa coletiva, assiste-se a 

um fenómeno de imputação sucessiva: a impu-

tação à pessoa coletiva de um tal dever de infor-

mação determina a imputação sucessiva de 

múltiplos deveres aos titulares dos seus órgãos 

sociais, maxime, aos seus administradores.  

 

Com efeito, cada administrador tem de cumprir, 

entre outros, os deveres necessários à sua par-

ticipação na formação e manifestação da vonta-

de da pessoa coletiva, no âmbito da oferta  

pública e da preparação do correspondente 

34- I.e., se a realidade estivesse de acordo com as informações constantes do prospecto. Cfr. Carneiro da Frada, Teoria da confiança, 
cit., 686, n. 745, Paulo Mota Pinto, Interesse, 2, cit., 1456-1463, Margarida Azevedo de Almeida, A responsabilidade civil por pros-
pecto, cit., 345. Luís Menezes Leitão sustenta que a solução do art. 152.º/1 é duvidosa, mas inclina-se para o sentido da indemnização 
pelo interesse contratual negativo. A responsabilidade civil no âmbito da OPA, in AA.VV., Direito dos valores mobiliários, 4 (2003), 111-
125 (120), Id., A responsabilidade civil do auditor de uma sociedade cotada, in AA.VV., Direito dos valores mobiliários, 6 (2006), 229-239 
(238-239). Diferentemente, Paulo Câmara, Manual3, 747-749, entende que este preceito prevê a indemnização pelo interesse contratual 
positivo. Vide a análise crítica destas posições por Margarida Azevedo de Almeida, A responsabilidade civil por prospecto, cit., 345-
348. 
Ainda a propósito, refira-se a tese desta autora de que a solução que resulta do art. 152.º/1 CVM conforma o escopo da responsabilidade 
civil pelo prospeto e que este não é coerente com o escopo da qualificação de uma oferta como pública, nem com o escopo dos deveres de 
informação do emitente ao mercado (incluindo o dever de informar através de prospecto). De acordo com esta tese, o art. 152.º/1 CVM 
traduz uma concretização do art. 562.º CC, dele resultando que a indemnização deve reparar todos os danos sofridos individualmente pelo 
investidor; teria portanto uma função eminentemente reparadora, orientada para proteção do património do investidor individual e não para 
a proteção do mercado e do público investidor. Cfr. Margarida Azevedo de Almeida, A responsabilidade civil por prospecto, cit., 470 
ss. Diferente é, e.g., a solução alemã, segundo a qual: (i) se o investidor ainda é titular dos valores mobiliários, tem direito a transmiti-los 
aos responsáveis pelo prospecto e a ser reembolsado do seu preço de aquisição (desde que não superior ao preço de emissão), acrescido dos 
custos habituais inerentes à aquisição; (ii) se o investidor já não é titular dos valores mobiliários, tem direito à diferença entre o preço de 
aquisição dos valores mobiliários e o preço da sua alienação, acrescida dos custos habituais inerentes à aquisição (§21(1) e (2) WpPG). 
Segundo Margarida Azevedo de Almeida, esta “desarmonia” entre os escopos do dever de publicar prospecto e do regime de responsa-
bilidade civil terá resultado da adaptação do nosso Direito interno à Diretriz dos Prospetos. Ter-se-á perdido então a coerência da versão 
original do CVM, nos termos da qual também o dever de publicar prospecto visava proteger os interesses individuais dos investidores 
reclamadas pela ausência de uma relação individual entre o emitente e o investidor. 
Da articulação do regime do dever de publicar prospecto — dirigido à tutela do regular funcionamento do mercado — com a delimitação 
do dano em sede de responsabilidade civil resulta, segundo a autora, uma específica conformação do nexo de causalidade. O bem jurídico 
protegido é o património do investidor individual perante uma irregular formação do preço no mercado. Trata-se de uma projeção da regu-
lar formação dos preços no mercado em pretensões individuais, o que não se confunde com uma tutela da regular formação da vontade 
individual do investidor. O nexo de causalidade traduz então a ligação entre a irregularidade do prospeto e a divergência entre o preço e o 
valor intrínseco dos valores mobiliários.  Daqui decorre, como consequência fundamental, a desnecessidade de demonstração de que a 
vontade individual do investidor se formou com base no prospecto deficiente. Não é portanto necessário demonstrar que investidor leu o 
prospecto. Basta demonstrar que a deficiência do prospecto determinou um preço diferente do que se formaria se o prospecto estivesse 
correto. Em todo o caso, mesmo que se entendesse que o nexo de causalidade traduz a ligação entre o defeito do prospecto e a formação da 
vontade individual do investidor, não seria necessário demonstrar que investidor leu o prospecto. Isto é claro, no Direito alemão, desde a 
decisão do Reichsgericht de 1904 que fixou a “teoria do ambiente de investimento” (Anlagestimmung). Segundo esta, a oferta e o prospec-
to criam um determinado ambiente favorável ao investimento, bastando ao investidor provar que adquiriu os valores mobiliários antes de 
este ambiente se dissipar. Atualmente é mais difícil falar de um tal ambiente, mas a dificuldade de prova pelo investidor tem fundamentado 
presunções legais (Alemanha) ou jurisprudenciais (Itália, EUA, a propósito da Rule 10-b-5 do Securities Exchange Act). Fundamental é 
demonstrar que a deficiência do prospecto afetou a regular formação do preço dos valores mobiliários no mercado. Isso tipicamente requer 
prova (i) da materialidade da deficiência (segundo investidor médio) e (ii) da queda do preço dos valores mobiliários após revelação da 
deficiência do prospecto. Deve presumir-se que a queda do preço foi causada pela revelação ou mesmo que o vício do prospecto determi-
nou formação deficiente de preços. Perante a inversão do ónus da prova, caberia ao presumido responsável demonstrar que a queda do 
preço se deveu a outra causa (≈ art. 152.º/2). Margarida Azevedo Almeida, Responsabilidade civil pelo prospeto, cit., 424-430. 
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prospecto35. 

 

II. Não obstante, estes deveres, cujo cumpri-

mento é destinado à conformação da atuação 

externa da pessoa coletiva, não se confundem 

com o dever de informação através do prospec-

to que a esta é imputado. Determinam uma vin-

culação dos administradores para com a socie-

dade, no quadro dos nexos de organicidade com 

esta estabelecidos, e não para com terceiros. 

 

Assim sendo, nos termos gerais, o incumpri-

mento de tais deveres só deveria determinar 

responsabilidade para com a pessoa coletiva 

(credora da prestação) e não para com terceiros. 

Externamente, o ato é da pessoa coletiva 

(oferente); é esta que, no cumprimento do seu 

dever de informar, prepara e divulga publica-

mente o prospecto. Estes são, pela sua natureza, 

atos da pessoa coletiva36. 

 

A al. b) do art. 149.º/1 introduz um desvio a 

estas regras gerais, fundamentando a responsa-

bilidade direta dos titulares do órgão de admi-

nistração do oferente perante os destinatários do 

prospeto. 

 

III. Esta solução, com respaldo na Diretr iz 

dos Prospetos, é justificada pela necessidade de 

reforçada conformação da conduta do oferente, 

para tutela da eficiência do mercado e do públi-

co investidor. Visa assegurar a qualidade da 

informação, atingindo diretamente aqueles que 

decidem, em nome e representação do oferente, 

realizar a oferta subjacente (os “atores reais” 37). 

Estamos perante um caso de levantamento da 

personalidade coletiva38 ex lege39, destinado a 

modelar diretamente a conduta dos administra-

dores. 

 

Sobre aquele que oferece (o oferente) recai o 

dever de informar o público investidor sobre 

aquilo que oferece; sobre este, e não sobre os 

titulares dos seus órgãos, deveriam recair as 

consequências do incumprimento40; porém, por 

força do art. 149.º/1, b) as consequências do 

incumprimento são imputadas também aos seus 

administradores. 

 

IV. Em todo o caso, estamos perante respon-

sabilidade subjetiva: cada administrador res-

ponde apenas pelos seus atos próprios. Assim, 

na apreciação da ilicitude e culpa do sujeito, 

não pode deixar de se distinguir entre a conduta 

devida pelo oferente e a conduta devida por 

cada um dos seus administradores individual-

mente considerados. 

 

O facto de se concluir, num determinado caso 

concreto, que o oferente deveria ter adotado 
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35- Ou seja: tem de demonstrar disponibilidade e de adquirir a competência técnica necessárias para o exercício das suas funções, tem de 
se manter informado sobre o desenvolvimento da atividade da sociedade (dever estrutural de obtenção de informação), de se informar 
adequadamente sobre as questões submetidas à apreciação do conselho de administração (dever conjuntural de obtenção de informação) e 
de atuar segundo critérios de racionalidade empresarial. 
São os chamados “deveres de cuidado”, entendidos como concretização da obrigação de administração (consoante o caso), tal como mode-
lada pela correspondente bitola de diligência normativa [arts. 64.º/1, a) 72.º/2 CSC]. Cfr. José Ferreira Gomes, O sentido dos “deveres de 
cuidado” (art. 64.º CSC): «Once more unto the breach, my friends, once more», ROA, 76:1-4 (2016), no prelo, Id., Da administração à 
fiscalização das sociedades: A obrigação de vigilância dos órgãos da sociedade anónima (2015), § 62.5. 
 
36- Ferrarini, La responsabilità da prospetto, cit., 73-74. 
 
37- Expressão de Carneiro da Frada, Teoria da confiança, cit., 183. Assmann, HdB des Kapitalanlagerechts3, cit., § 6, n.º 137, distin-
gue, a propósito da responsabilidade pelo prospecto de direito comum, entre aqueles que prepararam ou eram responsáveis pela preparação 
do prospecto e aqueles que, estando por detrás da sociedade emitente, exercem uma especial influência sobre esta (os “maßgebliche Hin-
termänner”). 
 
38- Neste sentido, Carneiro da Frada, Teoria da confiança, cit., 183. 
Esta qualificação, não tendo consequências de regime imediatamente perceptíveis, não deixa de cumprir uma importante função  
explicativa. 
Com Menezes Cordeiro, Direito das Sociedades, 1, 3.ª ed (2011), 446-450, perspetiva-se o levantamento como instituto de enquadramen-
to. Cfr. tb. Diogo Costa Gonçalves, Pessoa coletiva e sociedades comerciais: Dimensão problemática e coordenadas sistemáticas da 
personificação jurídico-privada (2015), 965. 
 
39- Determinado por norma legal específica e não por necessidade do sistema. Cfr., a propósito de questão idêntica no quadro da regulação 
legal dos grupos de sociedades, António Menezes Cordeiro, Levantamento da personalidade colectiva no direito civil e comercial 
(2010), 82, Ana Perestrelo de Oliveira, in António Menezes Cordeiro (coord.) Código das Sociedades Comerciais Anotado, 2.ª ed. 
(2011) (“CSC Clássica”), art. 501.º, 1295 (n. 6). Em sentido contrário, José Engrácia Antunes, Os grupos de sociedades: Estrutura e 
organização jurídica da empresa plurissocietária, 2.ª ed. (2002), 798-799. 
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uma outra conduta na prestação de informação 

no prospecto, não quer dizer necessariamente 

que todos os seus administradores atuaram ilici-

tamente. Caso a caso, haverá que determinar 

qual era a conduta devida por cada administra-

dor — desde logo em função do conhecimento 

ou do dever de conhecimento da irregularidade 

do prospecto41 — e qual o comportamento efe-

tivamente adotado. 

 

Exemplo: Um administrador não delegado que, 

tendo examinado criticamente a informação 

contida no prospeto, ficou com dúvidas sobre a 

correção das mesmas, pediu esclarecimentos ao 

administrador encarregado do pelouro financei-

ro, ao diretor financeiro e ao revisor oficial de 

contas. Todos lhe garantiram a correção da in-

formação. Neste caso, em princípio, ficaria ex-

cluída a sua responsabilidade civil com base na 

confiança depositada na informação recebida42. 

 

Da mesma forma, verificada a ilicitude da con-

duta tanto do oferente, como do seu administra-

dor (individualmente considerado), não poderá 

deixar de se distinguir entre a culpa de um e a 

culpa de outro. 

 

V. Perante a presunção de culpa (em sentido 

amplo)43 do art. 149.º/1, a cada administrador 

caberá provar que agiu licitamente ou, pelo me-

nos, sem culpa. 

 

Não estando os administradores adstritos a um 

qualquer dever de informação (através de pros-

pecto) perante os investidores, importa recortar 

a conduta devida e os critérios de censurabilida-

de do sujeito, para que este saiba o que tem a 

demonstrar para efeitos da ilisão dessa presun-

ção. 

 

O art. 149.º/1, b) associa à obrigação de dili-

gente administração, constituída no quadro do 

nexo de organicidade que une o administrador à 

sociedade administrada, uma eficácia de prote-

ção de terceiros. 

 

Esta associação traduz uma intersecção de solu-

ções de direito societário e de direito mobiliá-

rio, dirigidas à realização de diferentes escopos 

normativos. A conduta originariamente devida 

para a promoção do interesse da sociedade pas-

sa a ser relevante também para efeitos da prote-

ção da integridade patrimonial dos destinatários 

do prospecto. 

 

Estes últimos não podem exigir o cumprimento 

da prestação de administração, mas beneficiam 

da tutela ressarcitória da responsabilidade civil 

pelo prospecto. 

 

VI. Nesta incursão preliminar  sobre o tema, 

diríamos que o art. 149.º/1, b) requalifica a nor-

ma resultante da conjugação dos arts. 405.º e 

64.º/1, a) CSC — de onde resulta a obrigação 

de diligente administração44 — que, no quadro 

específico da preparação do prospeto, passa a 

ter (também) uma eficácia protetora de terceiros 

que originariamente não tem. 

40- Cfr. a sintética exposição das consequências da personificação em António Menezes Cordeiro, CSC Clássica2, art. 5.º, 87. 
 
41- Recordamos aqui a histórica decisão do U.S. District Court for the Southern District of New Y ork  no caso Escott v. BarChris Construc-
tion Corp, 283 F. Supp. 643 (S.D.N.Y. 1968), que, para efeitos das  due diligence defenses, traçou então uma distinção significativa entre 
os administradores insiders e outsiders. 
 
42- Para uma análise crítica dos pressupostos de exclusão da responsabilidade civil nestes casos, cfr. o nosso “Reliance: exclusão da res-
ponsabilidade civil dos membros dos órgãos sociais com base na confiança depositada na informação recebida”, RDS, 7:1 (2016), 49-81. 
Cfr. tb. Rui Pereira Dias, Entre a eficiência e a “parcerite”: opiniões parciais, “reliance” e responsabilidade dos administradores (primeiras 
observações), IV Congresso DSR (2016), 29-49.  
 
43- Equivalente à “faute” do sistema francês, compreendendo a ilicitude, a culpa (em sentido estrito) e o nexo de causalidade, nos termos 
sustentados por Menezes Cordeiro a propósito dos arts. 799.º CC e 72.º/1 CSC. Cfr. do autor, Da responsabilidade civil dos administrado-
res das sociedades comerciais (1997), 469, Tratado de Direito Civil, 8 (2010), em especial, 377-381, posição que analisámos em detalhe e 
desenvolvemos no nosso Da administração à fiscalização das sociedades, cit., 899-902 (n. 3238). 
 
44- Como temos sustentado, a obrigação de administração decorre da norma de competência prevista no art. 405.º [nas SA de modelo 
tradicional, art. 278.º/1, a)], tal como requalificada pela sujeição do exercício das funções orgânicas à prossecução do interesse social, nos 
termos do art. 64.º. Por outras palavras, fruto dessa sujeição, a norma de competência que tem uma natureza prima facie permissiva passa a 
ter uma natureza impositiva, dela decorrendo a obrigação de administrar. Cfr. José Ferreira Gomes, Da administração à fiscalização das 
sociedades, cit., 149, 703-713. 
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Passa portanto a ter uma “dupla nature-

za” (vinculação orgânica e norma de proteção) 

e um “duplo escopo” (promoção do interesse da 

sociedade e proteção de terceiros)45. 

 

Trata-se de uma norma de conteúdo indetermi-

nado, mas determinável no caso concreto por 

referência à bitola de diligência normativa apli-

cável46. A este propósito diga-se que a referên-

cia do art. 149.º/2 a «elevados padrões de dili-

gência profissional» nada acrescenta face à 

bitola jussocietária do «gestor criterioso e orde-

nado» [art. 64.º/1, a) CSC]. 

 

VII. Tal concretização casuística permite 

identificar deveres específicos que, quando  
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45- Naturalmente, na medida em que estamos perante uma atribuição ex lege de eficácia de proteção para terceiros, não se justificam aqui 
as cautelas associadas ao desenvolvimento jurisprudencial de uma tal eficácia. Recorde-se que, na sequência das decisões do BGH nos 
casos Baustoff e Kirch/Breuer, analisados em seguida, alguma doutrina sublinharia que os deveres orgânicos em princípio vinculam os 
titulares dos órgãos apenas perante a sociedade e que o seu reflexo externo dependeria de uma eficácia de proteção para terceiros, com base 
no pensamento subjacente ao § 823(2) BGB, sujeita aos seguintes requisitos: (i) incumprimento de um dever nas relações internas; (ii) 
existência de um interesse público no cumprimento do dever que justifique a quebra do princípio da limitação da responsabilidade; (iii) 
proximidade do dever, implicando a prática pessoal do facto. Isto sem prejuízo da responsabilidade externa dos administradores pelo 
incumprimento de deveres da sociedade quando verificados os pressupostos do § 826 BGB (responsabilidade por atuação dolosa contrária 
aos bons costumes). Cfr. Alexander Hellgardt, Die deliktische Aussenhaftung von Gesellschaftsorganen für unternehmensbezogene 
Pflichtverletzungen, Wertpapier-Mitteilungen, 32 (2006), 1514-1522 (1516-1517). Acompanhamos aqui a tradução de Ana Perestrelo de 
Oliveira, Grupos de sociedades, cit., 310-312. 
No caso Baustoff (material de construção), BGH 5-dez.-1989, BGHZ 109, 297 ss., o BGH entendeu que o administrador de uma sociedade 
anónima era pessoalmente responsável perante um credor da sociedade, nos termos do § 823(1) BGB, ao ter permitido que um trabalhador 
da sociedade deixasse instalar os materiais de construção do fornecedor no seu cliente (que assim os adquiriu por acessão industrial imobi-
liária, ex vi § 946 BGB), em violação do contrato de fornecimento com reserva de propriedade que fora celebrado. Apesar de o dito admi-
nistrador não ter participado na negociação do contrato de fornecimento nem ter conhecimento do seu contudo, considerou o BGH que o 
mesmo violou negligentemente a propriedade do autor, devendo indemnizá-lo nos termos do § 823(1) BGB (segundo o qual, quem dolosa 
ou negligentemente lesiona ilicitamente a vida, o corpo, a saúde, a liberdade, a propriedade ou qualquer outro direito de outra pessoa, fica 
obrigado perante esta a ressarcir os danos causado). Segundo o tribunal, o administrador violou o seu dever de garante ao não fiscalizar 
diligentemente a atividade da sociedade. O BGH reconheceu que, em princípio, os deveres orgânicos relativos à condução dos negócios 
sociais, incluindo o dever de organização imputado ao conselho de administração, existem apenas perante a sociedade (cfr. Holger Fleis-
cher, § 8. Überwachungspflicht der Vorstandsmitglieder, in Handbuch des Vorstandsrechts (2006),  n.º 26, realçando a fundamentação do 
acórdão em BGHZ 109, 297, 304; 125, 366, 375). Porém, por razões especiais, podem ser acrescentados deveres pessoais perante terceiros 
(acompanhamos a tradução de Rui Ataíde, Responsabilidade civil, cit., 740-743). O BGH entendeu, neste caso, que o administrador assu-
mia uma posição de garante dos bens alheios confiados à sociedade e que, nesse contexto, deveria ter organizado a sociedade de forma a 
impedir a perda de propriedade pelo fornecedor. Nessa medida, imputou também ao administrador os danos por violação de deveres no 
tráfego, à luz do § 823(1) BGB: segundo o BGH o réu “colaborou” na violação da propriedade do fornecedor. Com base neste desenvolvi-
mento jurisprudencial, sustenta entre nós Rui Ataíde a autonomização da responsabilidade pessoal dos titulares de órgãos sociais quando 
se identifiquem «deveres instrumentais que garantam o controlo da fonte de perigo, a qual se situa inquestionavelmente na esfera societá-
ria». Isso mesmo sucederá quando a causação e o domínio do perigo, bem como o dever de o afastar, se encontrem na dependência do 
órgão, no sentido em que lhe caiba exclusivamente a competência de decidir sobre as medidas de organização necessárias para evitar a 
produção do dano. Rui Ataíde, Responsabilidade civil, cit., 742-744. Este caso é também referido entre nós por Ana Perestrelo de Oli-
veira, Grupos de sociedades e deveres de lealdade: Por um critério unitário de solução do “conflito do grupo” (2012), 311 (n. 982). 
No caso Kirch/Breuer, BGH 24-jan.-2006, BGHZ 166, 84, o BGH responsabilizou não apenas o Deutsche Bank, mas também pessoalmen-
te um seu administrador (Breuer), por comentários lesivos para o grupo Kirch, com quem o banco tinha relações contratuais, feitos numa 
entrevista televisiva. Uma vez mais, o fundamento da responsabilidade externa do administrador foi o § 823(1) BGB. Estando o adminis-
trador numa particular posição de garante dos interesses do terceiro, era-lhe vedada a prática de atos que fossem proibidos à sociedade com 
base na lealdade contratual. Sobre este caso, cfr., v.g., Stephan Lorenz, Haftung für kreditschädigendes Interview: Fall Kirch/Breuer, 
Neue Juristische Wochenschrift, 59:12 (2006), 830-843, e, entre nós, Ana Perestrelo de Oliveira, Grupos de sociedades, cit., 310-312.  
 
46- Remetemos para o nosso Da administração à fiscalização das sociedades, cit., §§ 13-21, 148-244. 
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enquadrados na esfera delitual,47 são qualificá-

veis como deveres no tráfego, destinados a evi-

tar danos patrimoniais puros na esfera dos desti-

natários do prospecto48. 

47- Nesta incursão preliminar pelo tema não reconhecemos, como via de fundamentação, vinculações orgânicas dos administradores com 
uma eficácia de proteção de terceiros (os destinatários do prospecto), construídas a partir da figura do “contrato com eficácia de proteção 
de terceiros” (i.e., aquele que confere uma certa tutela a terceiros que nele não são parte, através de deveres acessórios de proteção, sem 
no entanto lhes estender o direito a qualquer prestação contratual, contrariamente ao que sucede nos contratos a favor de terceiro). Esta 
pode ser uma via de solução de casos de responsabilidade pelo prospecto, mas não à luz do regime mobiliário (art. 149.º ss.), como susten-
tou o BGH 8-jun.-2004, X ZR 283/02, Wertpapier-Mitteilungen (2004), 1869 ss (referido adiante nesta nota). 
Sobre esta figura, cfr., entre nós, v.g., Carlos Alberto da Mota Pinto, Cessão da posição contratual (1970), 27-28, 419-426, António 
Menezes Cordeiro, Da boa fé no direito civil (1984), 620-625, Sinde Monteiro, Responsabilidade por conselhos, 518-535, Paulo Mota 
Pinto, Declaração tácita e comportamento concludente do negócio jurídico (1995), 65 ss., 105-106, Id., Interesse, 1, 804-805 (n. 2263), 
Carneiro da Frada, Teoria da confiança, cit., 135-153, Id., Contrato e deveres de protecção (1998), 43, 103-104. Recorde-se, a este pro-
pósito, a conclusão de Carneiro da Frada, Contrato, cit., 100 ss., de que, sendo os deveres de proteção independentes do acordo negoci-
al, se deve admitir a sua existência junto de relações obrigacionais legais onde os mesmos se justifiquem. 
No caso em apreço, uma tal construção encontraria fundamento não na autonomia da vontade, mas na conformação legal da prestação 
devida segundo uma ponderação objetiva de interesses: a pretensão indemnizatória destes terceiros — os destinatários do prospecto — 
surgiria associada à violação dos deveres de prestar que resultam do nexo de organicidade estabelecido entre o administrador e a sociedade. 
Sobre o fundamento da eficácia de proteção de terceiros nos contratos, cfr. Carneiro da Frada, Teoria da confiança, 136-138 (n. 108). 
Passaria portanto pela associação à obrigação de diligente administração da sociedade oferente, própria do nexo de organicidade e cujo 
incumprimento determina responsabilidade obrigacional perante a sociedade, de deveres de proteção para com terceiros, de natureza variá-
vel consoante o caso, desde os «confins do delito ao limiar do contrato», integrando-se por isso na “terceira via” ou “terceira pista” da 
responsabilidade civil. Cfr. Carneiro da Frada, Teoria da confiança, 139 (n. 108). 
Note-se porém que, mesmo admitindo esta construção, dela não decorreria, em princípio, a adstrição do administrador a qualquer conduta 
que não resultasse já da adequada interpretação da sua obrigação de administração para com o oferente.  Simplesmente, no restrito âmbito 
da preparação do prospecto, esta obrigação passa a ter um “duplo escopo”: realização do interesse do oferente, à luz do art. 64.º/1, a) CSC 
(ou regra equivalente do tipo de pessoa coletiva em causa, quando não uma sociedade comercial), e proteção de terceiros. Estes últimos não 
podem exigir o cumprimento da prestação, mas beneficiam da tutela ressarcitória da responsabilidade civil pelo prospecto. Cfr. a este pro-
pósito C. Mota Pinto, Cessão da posição contratual, cit., 425. Este duplo escopo corresponderia a uma exigência da boa fé e não do art. 
149.º, na medida em que esta construção operaria à margem do regime mobiliário da responsabilidade pelo prospecto (v. início desta nota). 
Sobre o fundamento na boa fé, cfr., por todos, Menezes Cordeiro, Da boa fé, cit., 620-622, 624. 
Caso se admitisse esta via de fundamentação, estaríamos perante um caso de concurso de fundamentos  da pretensão 
(Anspruchsgrundlagenkonkurrenz) indemnizatória dos destinatários do prospecto. Ou seja, uma única pretensão duplamente fundamenta-
da. Sobre esta concorrência em geral, cfr., entre nós, Miguel Teixeira de Sousa, O concurso de títulos de aquisição da prestação (1988), 
em especial, 156-159, 160 ss., 173-217. Cfr. tb. Carneiro da Frada, Sobre a responsabilidade das concessionárias, ROA, 65:2 (2005) 
407-433 (427, n. 14), onde o autor refere precisamente que o recurso à figura do contrato com eficácia de proteção para terceiros tipica-
mente redunda num concurso de fundamentos de uma certa pretensão. 
Tanto no sistema alemão, no qual começou por desenvolver esta figura, como entre nós, se verifica uma preocupação de delimitação crite-
riosa do âmbito de aplicação desta figura. Nas palavras Sinde Monteiro, Responsabilidade por conselhos, 528-529: «tão imperiosa 
quanto nos parece a necessidade do reconhecimento deste instituto, se nos antolha a conveniência de o manter dentro de limites 
relativamente estreitos». Neste sentido, Christian Janoschek, in Heinz Georg Bamberger e Herbert Roth, Beck'scher Online-
Kommentar BGB, 40.ª ed. (2016), § 328, n.os 50 ss., apresenta quatro requisitos para a identificação de um contrato com eficácia de 
proteção para terceiros: (i) proximidade do terceiro à prestação principal do contrato, de forma a permitir ao devedor determinar o seu risco 
contratual; (ii) interesse na proteção de terceiros, decorrente de uma relação de especial proximidade entre o credor e o terceiro; (iii) 
cognoscibilidade do círculo de pessoas protegidas, de forma a permitir ao devedor conhecer o seu risco à data do contrato; e (iv) 
necessidade de proteção de acordo com a boa fé. 
A propósito do primeiro requisito: não releva no presente caso a preocupação de Carneiro da Frada de circunscrever esta figura aos 
casos em que os terceiros tenham um interesse substancialmente idêntico ao do credor da prestação, pressuposto da possibilidade de um 
terceiro retirar a pretensão indemnizatória de um contrato alheio (contra: Sinde Monteiro, Responsabilidade por conselhos, 525), na 
medida em que coincidem necessariamente o interesse da sociedade e dos destinatários do prospecto no cumprimento dos critérios de qua-
lidade da informação incluída no prospecto. Cfr. Teoria da confiança, p. 143 ss. (n. 108). 
O segundo requisito não oferece grandes dúvidas perante o exposto sobre os escopos da qualificação de uma oferta como pública, do dever 
de publicar prospecto e da responsabilidade civil pelo prospecto. 
A propósito do terceiro requisito, não nos parece que o óbice ao enquadramento do presente caso nesta via de fundamentação resida na 
preocupação manifestada pela doutrina quanto à determinabilidade dos terceiros protegidos. A este propósito, sustenta Sinde Monteiro, 
no âmbito da responsabilidade por informações, que a eficácia da proteção para terceiros depende do conhecimento ou patente 
cognoscibilidade do fim de utilização, da pessoa ou círculo delimitado de pessoas cujas decisões irão ser influenciadas, bem como do tipo 
de negócio em causa, a fim de que o autor da informação possa avaliar o risco envolvido. Acrescenta ainda que «no caso de relatórios ou 
pareceres nos quais um grande número de pessoas deposita confiança, não é em regra de admitir uma eficácia para terceiros». Esta obje-
ção não releva no presente caso na medida em que se sustente que a extensão dos deveres de proteção resulta de específica e expressa 
ponderação legal. Cfr. Sinde Monteiro, Responsabilidade por conselhos, 528-529. Cfr. tb. Carneiro da Frada, Teoria da confiança, 141 
ss. (n. 108).O quarto requisito é afirmado entre nós por Carneiro da Frada, Contrato, cit., 111, ao sustentar que, aproximando-se os 
deveres de proteção da esfera delitual, o recurso à figura do contrato com eficácia de proteção para terceiros só se justifica perante a insufi-
ciência das normas de imputação delituais. No presente caso: a necessidade de proteção à luz desta construção poderia decorrer de uma 
insuficiência do regime mobiliário de responsabilidade civil pelo prospecto, como sustentou o BGH no seu acórdão de 8-jun.-2004 (citado 
no início desta nota). Neste concluiu que um revisor de contas pode responder perante terceiro, pelo exame do prospeto, não só com base 
nas regras mobiliárias, mas também com base num contrato com eficácia de proteção para terceiros (concurso de fundamentos da preten-
são). Neste último caso, segundo o BGH, aplicam-se as regras de responsabilidade contratual. No caso apreciado relevava o prazo de pres-
crição aplicável às pretensões contratuais contra revisores de contas [cinco anos a contar dada da constituição da pretensão, § 51a 
Wirtschaftsprüferordnung (WPO), na redação que este preceito tinha à data], dado já ter decorrido o prazo de prescrição mobiliário de 
seis meses a contar do conhecimento do erro do prospecto e de três anos a contar da aquisição dos valores mobiliários. 
 
48- Deveres estes entendidos como dirigidos à prevenção ou condução de perigos. Rui Ataíde, Responsabilidade civil por violação de 
deveres no tráfego (2015), 264 e passim. 
Não cabe aqui tomar posição sobre a argumentação de Carneiro da Frada de que, estando o nosso sistema delitual estruturado, nos ter-
mos do art. 483.º/1 CC, sobre a premissa de não indemnizabilidade genérica dos danos patrimoniais puros, não pode admitir-se um desen-
volvimento jurisprudencial praeter legem de deveres no tráfego que se traduza num aumento do círculo dos bens delitualmente protegidos. 
Para Carneiro da Frada, tal como, já antes, para Sinde Monteiro, os deveres no tráfego não são independentes das normas delituais 
existentes; com Stoll sustentam que a perspectiva contrária de reconhecimento de uma cláusula geral de responsabilidade por ofensas 
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Em todo o caso, em princípio, a conduta devida 

em cumprimento dos deveres assim identifica-

dos terá um conteúdo idêntico ao resultante da 

concretização da obrigação de diligente admi-

nistração, no quadro dos nexos de organicidade 

estabelecidos entre o administrador e a socieda-

de administrada (oferente). 

 

Na medida em que a determinação do seu con-

teúdo com vista à promoção do interesse da 

sociedade no caso concreto, por referência à 

bitola de diligência do “gestor criterioso e orde-

nado” [art. 64.º/1, a) CSC] 49, é conformada pe-

lo seu dever de legalidade (incluindo o cumpri-

mento dos critérios legais de qualidade da infor-

mação incluída no prospecto), as concretizações 

alcançadas tendem a coincidir com as relativas 

aos deveres no tráfego, destinados a proteger os 

destinatários do prospecto, segundo “elevados 

padrões de diligência profissional” (art. 

149.º/2).50 

 

Os dois processos de concretização são nortea-

dos por uma mesma pergunta: o administrador 

praticou os atos devidos, de acordo com a bitola 

de diligência normativa aplicável, para assegu-

rar que o oferente cumpria o seu dever de infor-

mação ao mercado de acordo com os critérios 

legais? 

 

VIII. Par ticularmente relevante para o que 

ora nos ocupa é a questão de saber se os admi-

nistradores em exercício de funções são respon-

sáveis pelas eventuais incorreções das contas 

passadas da sociedade que são incluídas no 

prospecto. 

 

Se tais contas foram, em seu momento, aprecia-

das e aprovadas pelos administradores que en-

tão estavam em exercício de funções (e não os 

atuais), poderia entender-se que a confiança 

depositada pelos atuais administradores nessa 

apreciação é legitima, excluindo a sua responsa-

bilidade. 

 

A aceitar-se sem mais esta perspetiva, só os 

membros dos órgão sociais pretéritos que tives-

sem apreciado tais contas, em seu momento, 

seriam responsáveis por essa parte da informa-

ção incluída no prospecto [nos termos do art. 

149.º/1, f)]. 

 

Esta é, porém, uma via que não podemos se-

guir: como temos vindo a sustentar, a confiança 

depositada pelos administradores na informação 

recebida só exclui a sua responsabilidade civil 

quando verificados determinados requisitos51.  

Está aqui em causa o princípio jus-societário da 

confiança (reliance), desenvolvido no sistema 

norte-americano e transposto para os nossos 

quadros dogmáticos. 

 

Em suma, os administradores atuais devem  

assegurar o cumprimento dos requisitos de  
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negligentes ao património traduziria uma «estatuição autónoma de torto delitual sem base legal». Sinde Monteiro, Responsabilidade por 
conselhos, cit., 486-488, Carneiro da Frada, Teoria da Confiança, cit., 251-260, Id., Contrato e deveres de protecção (1998), 176 (n. 
364). Neste sentido, segue também Adelaide Menezes Leitão, admitindo a explicitação ou concretização da tutela delitual por deveres no 
tráfego, mas já não o reforço ou o alargamento do âmbito de proteção de meros interesses patrimoniais. Adelaide Menezes Leitão, Nor-
mas de protecção e danos puramente patrimoniais (2009), 571-601, em especial, 597-599. 

Diferentemente, Ruí Ataíde defende, por um lado, a interpretação atualista ou extensão analógica dos arts. 491.º a 493.º CC e, por 
outro, a identificação de esferas de domínio diretamente no art. 483.º/1 quando não abrangidas pelo âmbito de aplicação dos arts. 491.º a 
493.º, enquanto «emanações contemporâneas do princípio segundo o qual  cada um deve responder pelos danos causados pelos complexos 
de meios sob o seu cuidado, na justa medida em que os deva prevenir tomando em consideração adequada os interesses de outrem». Rui 
Ataíde, Responsabilidade civil, cit., 269-271 

 
49- Uma vez mais, remetemos para o nosso Da administração à fiscalização das sociedades, cit., §§ 13-21, 148-244. 
 
50- As concretizações casuísticas da obrigação de diligente administração, que beneficiam de um maior desenvolvimento legal, jurispru-
dencial e doutrinário, constituem assim um inegável ponto de apoio para a concretização daqueles deveres no tráfego. Porém, caso a caso, 
devem cotejar-se tais concretizações, por forma a determinar quais das normas de conduta assim apuradas no caso servem não apenas o 
interesse da sociedade, mas também a proteção dos destinatários do prospecto. 
 
51- A saber: (i) a razoável convicção do sujeito de que aquele que presta informações, conselhos ou opiniões era fiável e competente; (ii) a 
comunicação, pelo sujeito àquele que prestou informações, conselhos ou opiniões, de todos os factos de que este necessitava para o efeito e 
aos quais não tinha acesso direto; (iii) a obtenção, pelo sujeito, de informações, conselhos ou opiniões errados; (iv) a não detecção do erro 
pelo sujeito na sua análise crítica (controlo de plausibilidade) das informações, conselhos ou opiniões recebidos; e (v) a atuação do sujeito 
de acordo com tais informações, conselhos ou opiniões. 
Cfr. José Ferreira Gomes, Reliance: Exclusão da responsabilidade civil dos membros dos órgãos sociais com base na confiança deposita-
da na informação recebida, RDS 8:1 (2016), 49-81, Id., Da Administração à Fiscalização das Sociedades, 779-802.  
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qualidade de toda a informação incluída no 

prospecto; porém, a sua responsabilidade pode 

ser excluída se demonstrarem que a confiança 

depositada na informação passada que 

“herdaram” é legítima. Destaca-se a importân-

cia da prova do controlo de plausibilidade dessa 

informação52. 

 

6. (Cont.): o emitente [art. 149.º/1, c)] 

 

I. A responsabilidade do emitente que não 

seja simultaneamente oferente53 é discutível, 

não obstante a sua expressa previsão na Diretriz 

dos Prospectos. Trata-se, antes de mais, de uma 

solução dirigida aos casos em que o emitente 

participa de alguma forma na oferta, mas sem 

ser oferente. 

 

Foi o caso, e.g., dos CTT, na oferta pública de 

venda (pela Parpública) e admissão à negocia-

ção no Euronext Lisbon, em 201354. Neste caso, 

a Parpública contou com a colaboração ativa 

dos CTT na estruturação da oferta. 

 

II. Diferentemente, quando o emitente não 

participa de nenhuma forma na oferta, dificil-

mente se compreende a sua responsabilidade 

para lá das informações e documentos que deva 

prestar ao oferente, nos termos do art. 171.º. 

 

Nos termos deste preceito, o emitente deve 

prestar ao oferente a informação que o mesmo 

não possa obter de outra forma (ou sem custos 

desproporcionados) e que seja indispensável à 

preparação do prospecto. 

 

Este dever de colaboração com o oferente não 

se confunde, de forma alguma, com o dever de 

informação subjacente ao dever de preparação e 

publicação de prospecto. 

Nestes casos, a responsabilidade do emitente é, 

portanto, delimitada pelo seu dever de colabora-

ção com o oferente. 

 

7. (Cont.): os (atuais) administradores 

do emitente [art. 149.º/1, d)] 

 

Aquilo que foi referido a propósito dos admi-

nistradores do oferente [art. 149.º/1, b)] vale, 

com as necessárias adaptações, para os admi-

nistradores do emitente, referidos na al. d). Es-

tamos perante uma norma que visa atingir os 

“atores reais”, conformando a sua conduta no 

cumprimento dos deveres de colaboração do 

emitente com o oferente (art. 171.º). 

 

8. (Cont.): os promotores nas OPS pa-

ra constituição de SA [art. 149.º/1, e)] 

 

A al. e) do art. 149.º/1 articula-se com o art. 

279.º/1 CSC, segundo o qual: 
 

«A constituição de sociedade anónima com 

apelo a subscrição pública de acções deve 

ser promovida por uma ou mais pessoas que 

assumem a responsabilidade estabelecida 

nesta lei» 

 

Esta alínea é inútil, na medida em que é consu-

mida pela al. a): sendo os promotores oferentes 

das ações ao público, respondem civilmente 

pelos danos causados nessa qualidade. 

 

9. (Cont.): os (atuais) membros  

do órgão de fiscalização global 

[art. 149.º/1, f)] 

 

I. A al. f) — aquela que mais dúvidas nos sus-

cita no art. 149.º/1 — vai dirigida à responsabi-

lização daqueles que apreciaram ou certificaram 

52- Idem. 
 
53- Quando seja simultaneamente oferente aplica-se a al. a). 
 
54- Prospeto datado de 18-nov.-2013. 
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as contas do emitente, mas nela podem distin-

guir-se duas situações diferentes: 
 

a) A primeira parte cobre os atuais membros 

do órgão de fiscalização global e o atual 

ROC/SROC do emitente que, nessa qualida-

de, apreciaram ou certificaram as contas do 

emitente em que o prospecto se baseia; 

b) A segunda parte cobre outras pessoas que 

certificaram ou, de qualquer outro modo, 

apreciaram os documentos de prestação de 

contas em que o prospecto se baseia.  

 

Tanto num caso como noutro, a lei associa ao 

dever societário e/ou  mobiliário de apreciação 

e/ou certificação das contas um regime de res-

ponsabilidade civil pelo prospecto. Porém, entre 

as duas situações há uma diferença significativa 

que não pode deixar de ter consequências jurí-

dicas. 

 

II. Comecemos pela pr imeira par te: a res-

ponsabilidade dos atuais membros do órgão de 

fiscalização global parece justificar-se, em pri-

meira linha, pelo seu dever de dar parecer sobre 

o relatório e contas anuais [arts. 420.º/1, g), 

423.º-F/1, g), 441.º/1, h) CSC]; a responsabili-

dade do atual ROC/SROC encontra fundamento 

no dever de certificação legal dessas mesmas 

contas, seja por força de requisitos societários 

[arts. 451.º e 453.º CSC] ou mobiliários [arts. 

8.º/1 e 245.º CVM]. A tanto parece conduzir a 

referência à apreciação ou certificação das con-

tas do emitente. 

 

Nos termos sustentados a propósito dos admi-

nistradores do oferente55, o art. 149.º/1, f) asso-

cia a esta vinculação orgânica uma eficácia de 

proteção de terceiros, impondo o reconheci-

mento de deveres no tráfego dirigidos à prote-

ção dos destinatários do prospecto. 

 

A aceitar-se esse quadro, a extensão da respon-

sabilidade destes sujeitos, de forma a cobrir os 

danos causados a terceiros, nos termos do art. 

149.º, dependeria necessariamente do seu co-

nhecimento prévio de que as contas apreciadas 

ou certificadas seriam incluídas no prospeto, 

como sucede no regime austríaco, por exemplo. 

A tanto obrigaria o princípio da tutela da confi-

ança. 

 

Porém, no nosso sistema, toda a informação 

relativa às contas anuais está já sujeita ao regi-

me de responsabilidade civil pelo prospecto, 

por força das remissões do art. 251.º para o art. 

243.º e deste para o art. 149.º. Significa isto 

que, ao apreciar ou certificar as contas no qua-

dro da relação obrigacional com a sociedade na 

qual prestam serviços, os membros do órgão de 

fiscalização global e o ROC/SROC ficam auto-

maticamente (ex lege) sujeitos ao regime de 

responsabilidade para com terceiros previsto no 

art. 149.º ss. 

 

Não havendo espaço para a formação de legíti-

mas expectativas de restrição da sua responsa-

bilidade à relação obrigacional estabelecida 

com a sociedade na qual prestam serviços, não 

opera a tutela da confiança. 

 

III. Acresce que os deveres de apreciação ou 

certificação de contas se enquadram na mais 

vasta obrigação de vigilância dos órgãos de 

fiscalização (global e contabilística) para com a 

sociedade, relevante para efeitos da conforma-

ção da conduta desta no cumprimento dos seus 

deveres de informação através do prospecto56. 
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55- Cfr. ponto 7 supra.  
 
56- Este enquadramento do dever de dar parecer ou de certificar as contas numa obrigação de execução continuada tem consequências ao 
nível da validade constitucional da solução normativa: a alteração do regime aplicável no decurso de relações jurídicas duradouras é confi-
gurada pela jurisprudência constitucional como “retroatividade inautêntica” (“unechte Rückwirkung”), perante a qual não opera o princípio 
da proteção da confiança. Paulo Mota Pinto, “A proteção da confiança na «jurisprudência da crise»”, in Gonçalo de Almeida Ribeiro e 
Luís Pereira Coutinho, O Tribunal Constitucional e a Crise: Ensaios Críticos (2014), 133-181 (139). Sobre a figura no espaço alemão, 
cfr., v.g., Bernd Grzeszick, in Theodor Maunz e Günter Dürig, Grundgesetz-Kommentar, 78 EL (set.-2016), Art. 20, n.os 76-79,  
88-92. 
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Comecemos pelos membros do órgão de fiscali-

zação global57. Nem o órgão coletivo, nem os 

seus membros a título individual, têm compe-

tências de administração da sociedade. Não têm 

portanto poderes de gestão e de representação 

da sociedade no cumprimento do respetivo de-

ver de informação através do prospecto. 

Podem, porém, participar na conformação da 

conduta da sociedade, através do exercício das 

posições jurídicas compreendidas na sua obri-

gação de vigilância.  

 

Esta vincula-os a um controlo não só formal, 

mas também de mérito da conduta da adminis-

tração, num exercício não só repressivo, mas 

também preventivo58. 

 

No quadro desta obrigação de vigilância, cuja 

prestação é de execução continuada, devem 

assegurar59 que a informação prestada pela ad-

ministração no prospecto obedece aos critérios 

legais mobiliários [arts. 420.º/1, b), 423.º-F/1, 

b), 441.º/1, e) CSC]. 

 

Assim, ainda que haja um desfasamento tempo-

ral entre a data em que apreciaram as contas da 

sociedade e a data em que esta decidiu concreti-

zar uma oferta pública de valores mobiliários, 

pode justificar-se a sua responsabilização pe-

rante terceiros (atenta a referida eficácia de pro-

teção de terceiros) caso a informação incluída 

no prospeto não cumpra os critérios legais de 

qualidade.  

 

Caso, após a apreciação das contas e até à data 

da publicação do prospecto, venham a concluir 

pela incorreção ou incompletude da informação 

incluída nas contas apreciadas, estão em condi-

ções de conformar a conduta da administração 

para garantir a qualidade da informação a divul-

gar60. 

 

Na al. f) do art. 149.º/1 incluem-se portanto não 

só aqueles que apreciaram as contas, mas tam-

bém aqueles que as deviam ter apreciado. 

 

IV. Este dever  de legalidade estende-se natu-

ralmente às contas passadas a incluir no pros-

pecto que não tenham sido, em seu momento, 

apreciadas pelos atuais membros do órgão de 

fiscalização (mas sim por membros pretéritos).  

 

Apesar de não estarem em exercício de funções 

à data do parecer sobre tais contas anuais [arts. 

420.º/1, g), 423.º-F/1, g), 441.º/1, h) CSC], têm 

de assegurar o cumprimento dos requisitos le-

gais relativos à qualidade da informação a in-

cluir no prospecto que é publicado durante o 

seu mandato [arts. 420.º/1, b), 423.º-F/1, b), 

441.º/1, e) CSC]61. 

 

Este dever de legalidade não é prejudicado pelo 

facto de essa informação dizer respeito a exercí-

cios passados e de ter sido apreciada por outras 

pessoas que então exerciam funções. 

 

Isso não significa, porém, que os membros atu-

ais do órgão de fiscalização tenham de rever as 

contas passadas nos mesmos moldes em que o 

fizeram aqueles que exerciam funções à data 

dessas contas. Como vimos a propósito dos ad-

ministradores do oferente62, o sistema admite 

57- Conselho fiscal, comissão de auditoria ou conselho geral e de supervisão, consoante o modelo de governo adotado pela SA. 
 
58- Esta perspetiva não colide com o reconhecimento de um espaço próprio de atuação do órgão de administração: trata-se de uma necessá-
ria articulação interorgânica ex lege que, no modelo tradicional português [art. 278.º/1, a) CSC] e no modelo anglo-saxónico [art. 278.º/1, 
b) CSC], se desenvolve no quadro de uma relação paritária de controlo e, no modelo germânico [art. 278.º/1, c) CSC], pode corresponder 
a uma subordinação de facto do órgão de administração ao órgão de fiscalização global. José Ferreira Gomes, Da administração à fiscali-
zação das sociedades, cit., n.os de margem 633 ss., 1368 ss., 1753 ss.. 
 
59- Através do exercício dos correspondentes poderes-deveres de reação e da capacidade de pressão que lhes vai associada. Cfr. novamente 
o nosso Da Administração à Fiscalização das Sociedades, n.os de margem 801 ss., 1440 ss., 1753 ss..  
 
60- As dúvidas que comummente se colocam sobre a capacidade dos membros dos órgãos de fiscalização para modelar a conduta da admi-
nistração são aqui afastadas pela intervenção da CMVM na apreciação do prospecto: se um membro do órgão de fiscalização do emitente 
suscitasse dúvidas perante a CMVM, dificilmente haveria lugar à aprovação e publicação do prospecto. 
 
61- Tal como os administradores atuais, como vimos no ponto 5 supra. 
 
62- Cfr. ponto 5 supra. 



69 : Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários 

 

como legítima a confiança depositada na infor-

mação que receberam das mãos dos seus ante-

cessores, desde que cumpridos determinados 

requisitos. 

 

Verificado o cumprimento desses requisitos, em 

particular, o controlo de plausibilidade da infor-

mação em causa63, exclui-se a responsabilidade 

dos membros atuais dos órgãos de fiscalização 

pelas eventuais incorreções das contas passadas 

incluídas no prospecto. 

 

V. Em suma64, a al. f) do art. 149.º/1 visa atin-

gir os “atores reais”, conformando condutas em 

cascata: a conduta dos fiscalizadores em exercí-

cio de funções à data da preparação do pros-

pecto e, com isso, a conduta da administração 

que são chamados a fiscalizar e, logo, a conduta 

do emitente, no cumprimento do seu dever de 

informação no prospecto (quando oferente) ou 

de colaboração com o oferente (art. 171.º). 

 

10. (Cont.): o ROC/SROC (atual) que 

apreciou ou certificou as contas do 

emitente [art. 149.º/1, f)] 

 

I. A construção apresentada no ponto ante-

rior vale, com algumas importantes adaptações, 

para a situação do ROC/SROC em exercício de 

funções à data da publicação do prospecto. 
 

No nosso sistema societário, o ROC/SROC é 

hoje qualificado como órgão social e reconhece

-se-lhe uma dupla função de controlo: 
 

a) Uma função de controlo externa, traduzi-

da na sinalização da situação da socieda-

de ao mercado através da certificação das 

contas anuais, divulgada ao público, que 

habilita os terceiros que contactam com 

ou sobre a sociedade a tomar a conheci-

mento da situação económico financeira 

desta e, nessa medida, a tomar medidas 

para salvaguardar a sua posição na con-

tratação com ou sobre a mesma65. 

b) Uma função de controlo interna,  

que constitui um dos pilares do gover no 

das SA, paralela às funções de  

administração e de fiscalização (global)

 66, que se traduz na sua colaboração 

 com  os demais órgãos sociais, assegu-

rando  um fluxo de informação neutral67 

sobre  irregularidades detetadas na admi-

nistração da sociedade. 
 

II. No exercício destas funções, o ROC/

SROC modela a conduta da administração da 

sociedade no que respeita à preparação e divul-

gação de informação financeira. Assume-se, 

portanto, como o paradigma do gatekeeper.68 
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63- Cfr. José Ferreira Gomes, Reliance: Exclusão da responsabilidade civil dos membros dos órgãos sociais com base na confiança 
depositada na informação recebida, RDS 8:1 (2016), 49-81, Id., Da Administração à Fiscalização das Sociedades, 779-802. 
 
64- E tal como as als. b) e d) do art. 149.º/1. 
 
65- Neste sentido, na ISA 200 pode ler-se que o propósito da revisão de contas é o aumento do grau de confiança dos potenciais utilizado-
res das demonstrações financeiras. 
 
66- Daniela Mattheus, “Die Rolle des Abschlussprüfers bei der Corporate Governance”, in Peter Hommelhoff et al. (eds.), Handbuch 
Corporate Governance: Leitung und Überwachung börsennotierter Unternehmen in der Rechts  und Wirtschaftspraxis, 2.ª ed. (2009), 564. 
 
67- No sentido de independente face às perspetivas da equipa de gestão (management). 
 
68- Entre nós, Paulo Câmara refere-se a «guardião do sistema mobiliário» ou «guardião da legalidade contabilística e do rigor da infor-
mação financeira». Cfr., do autor, O governo das sociedades em Portugal: Uma introdução, CdMVM, 12 (2001), 45-55 (51); A actividade 
de auditoria e a fiscalização de sociedades cotadas: Definição de um modelo de supervisão, CdMVM, 16 (2003), 93-98 (94-95). 
Este conceito é comummente usado no âmbito do mercado de valores mobiliários norte‑americano (e cada vez mais a nível europeu) onde 
se denominam normalmente por gatekeepers os «intermediários reputacionais que servem os investidores através da preparação, verifica-
ção ou certificação da informação que recebem». Cfr. José Ferreira Gomes, A fiscalização externa das sociedades comerciais e a inde-
pendência dos auditores: A reforma europeia, a influência norte-americana e a transposição para o direito português, CdMVM, 24 (2006), 
180-216 (180), 
A estabilidade do mercado assenta no papel desempenhado por estes profissionais, cujos incentivos privados para fiscalizar a informação 
recebida dos seus clientes servem de garantia à fiabilidade dessa mesma informação. A tais incentivos privados acrescem incentivos legais, 
nomeadamente os decorrentes da responsabilidade civil, disciplinar, administrativa e penal. Os seus incentivos privados decorrem do pe-
nhor da sua reputação (o seu ativo mais precioso e condição de acesso ao mercado) na prestação dos seus serviços. Na medida em que 
prejudiquem esse ativo por um cliente, arriscam‑se a perder os demais clientes. Desenvolvemos este ponto adiante, a propósito do papel 
dos intermediários financeiros. 
Cfr., John C. Coffee, Jr., Gatekeepers: The profession and corporate governance (2006), José Ferreira Gomes, Da Administração à Fis-
calização das Sociedades, cit., n.º de margem 3 ss., 1007 ss. 
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No sistema mobiliário, o ROC/SROC que é 

chamado a certificar contas anuais nos termos 

dos arts. 8.º e 245.º CVM acaba por ficar vincu-

lado a uma conduta materialmente equivalente, 

por força das normas internacionais de auditoria 

(ISA)69. 

 

III. Não cabe, porém, ao ROC/SROC um 

dever de legalidade idêntico ao imputado ao 

órgão de fiscalização, nos termos do qual deva 

assegurar o cumprimento dos requisitos relati-

vos à qualidade da informação incluída no pros-

pecto [arts. 420.º/1, b), 423.º-F/1, b), 441.º/1, e) 

CSC]. 

 

Nessa medida, em princípio, a responsabilidade 

do ROC/SROC limita-se às contas que certifi-

cou, não se estendendo a quaisquer outras con-

tas passadas que venham a ser incluídas no 

prospecto (mas que não tenham sido por si cer-

tificadas)70. 

 

Esta delimitação, porém, pode ser ilusória, na 

medida em que a informação das contas passa-

das tenha reflexos nas contas por si certificadas, 

de tal forma que os vícios daquelas não podiam 

por si ser ignorados e refletidos na certificação 

destas. 

11. (Cont.): outras pessoas que  

certificaram ou, de qualquer  

outro modo, apreciaram  

os documentos de prestação  

de contas em que o prospecto  

se baseia [art. 149.º/1, f)] 
 

I. Como vimos, a al. f) do ar t. 149.º/1 com-

preende duas situações diferentes. No ponto 

anterior analisámos a primeira parte deste pre-

ceito, relativa à responsabilidade dos atuais 

membros do órgão de fiscalização global e do 

atual ROC/SROC da sociedade. Analisamos 

agora a segunda parte, que versa sobre a res-

ponsabilidade de “outras pessoas” que certifica-

ram ou apreciaram as contas em que o prospec-

to se baseia. Neste conceito se têm vindo a in-

cluir: 

a)  Os administradores pretéritos (que já 

não estão em exercício de funções), por-

que aprovaram contas da sociedade de 

anos anteriores71, incluídas no prospecto; 

b) Os membros pretéritos do órgão de           

fiscalização global, porque deram pare-

cer sobre tais contas72; e 

c) Os ROC/SROC pretéritos, porque certi-

69- Em particular, pelo disposto na ISA 260, relativa às comunicações com os responsáveis pela supervisão da direção estratégica da enti-
dade auditada. De acordo com esta norma, o revisor deve comunicar atempadamente ao conselho fiscal, entre outros elementos, os factos 
relevantes de que tome conhecimento na revisão legal de contas. 
Da ISA 260 resulta ainda um dever de comunicar ao conselho fiscal os factos de que tome conhecimento sobre (i) a adequação dos siste-
mas de controlo interno, eficácia das operações e cumprimento da lei, bem como sobre (ii) outras questões relevantes para o cumprimento 
dos deveres deste, incluindo, por exemplo, as estruturas ou os processos de governo e os atos relevantes praticados por colaboradores de 
topo sem a devida autorização. 
 
70- Nem a quaisquer outras informações incluídas no prospecto. 
 
71- No exercício de uma competência indelegável (arts. 406.º, 407.º/2 e 4, 431.º/3 CSC). 
 
72- Arts. 420.º/1, g), 423.º-F, g), 441.º, h) CSC. 
 
73- Arts. 451.º, 453.º CSC, arts. 8.º, 245.º CVM. 
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A título de exemplo, vejam-se as pp. 299-301 

do prospecto dos CTT, de 18-nov.-2013, trans-

critas em cima. 

 

II. Esta segunda par te da al. f) do ar t. 149.º/1 

suscita sérias reservas, por duas ordens de ra-

zão. 

 

Em primeiro lugar, parece sujeitar ao regime da 

responsabilidade pelo prospecto pessoas que, 

não exercendo funções à data da oferta pública, 

não podiam conformar a conduta da sociedade 

emitente na prestação de informação através do 

prospecto (quando oferente) ou na colaboração 

com o oferente. Tais pessoas não participam 

(direta ou indiretamente) na elaboração do pros-

peto, nem na oferta pública, através da qual se 

apela a uma decisão de investimento ou de de-

sinvestimento por parte dos seus destinatários. 

Não se verifica nestes casos o fundamento deste 

específico regime de responsabilidade civil. 

 

Em segundo lugar, ao sujeitar tais pessoas a um 

severo regime de responsabilidade civil perante 

investidores que eles não podiam razoavelmen-

te antever na conformação da sua conduta pes-

soal, esta segunda parte da al. f) pode colidir 

com o princípio da não retroatividade da lei, 

subsumível, no âmbito constitucional, ao princí-

pio da tutela da confiança. 

 

III. Vejamos os seguintes exemplos: 

 

Exemplo 1: A sociedade “A, S.A.” não era uma 

sociedade cotada e não tinha planos para se fi-

nanciar através do mercado de capitais. Porém, 

a nova administração decide alterar esta política 

e resolve promover uma oferta pública inicial 

de ações (IPO), em cujo prospeto se incluem as 

contas dos últimos três exercícios. Pode o regi-

me do arts. 149.º ss. aplicar-se retroativamente 

aos administradores pretéritos? 

 

Exemplo 2: A sociedade “B, Lda.”, que tem 

três sócios, contrata um ROC para revisão legal 

das suas contas e paga por esses serviços de 

acordo com a prática de mercado. No ano se-

guinte, transforma-se em SA e, um ano depois, 

promove uma IPO. Pode o ROC responder nos 

termos dos arts. 149.º ss. se ele não podia razo-

avelmente prever o risco inerente e não foi re-

munerado em conformidade? 

 

IV. A ausência de fundamento para a aplica-

ção do regime de responsabilidade pelo pros-

pecto é autoexplicativa, não carecendo de de-

senvolvimentos adicionais. Centramo-nos por 

isso na possível colisão com o princípio da não 

retroatividade da lei, expresso na sintética pro-

posição do art. 12.º/1, 1.ª parte CC: «[a] lei só 

dispõe para o futuro». 

 

Quando à lei não seja atribuída eficácia retroati-

va (art. 12.º/1, 2.ª parte CC), dentro dos limites 

constitucionais analisados adiante, cabe ao in-

térprete aplicador apurar o critério racional que 

delimita a aplicação da lei no tempo, com res-

peito pela função ordenadora-estabilizadora do 

sistema jurídico74. 

 

As normas de responsabilidade civil têm subja-

cente uma norma de conduta (regra primária) 

destinada a modelar o comportamento dos su-

jeitos visados que, em cada momento, têm de 

estar em condições de conhecer as consequên-

cias normativas do seu não acatamento75.  

 

Não pode por isso admitir-se a responsabiliza-

ção daquele que, à data dos factos, não podia 

conformar a sua conduta à luz do sistema, sur-

preendendo-o com consequências que ele não 

podia antever76. 
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74- Perante o princípio geral enunciado no art. 12.º/1 CC, a projeção retroativa da função dinamizadora ou modeladora do sistema jurídico 
depende de uma norma que tácita ou expressamente a reconheça, o que não sucede no presente caso. Sobre esta função, em tensão com a 
função estabilizadora referida no corpo do texto, cfr. João Baptista Machado, Introdução ao Direito e ao discurso legitimador (1983), 
223 ss. 
 

75- Baptista Machado, Introdução..., cit., 225. 
 

76- Nas sábias palavras de Baptista Machado, Introdução..., cit., 226: 
«Nada corrói mais a função social do direito do que a perda de confiança nas suas normas em consequência da frustração de expectativas 
legítimas fundadas nas mesmas normas». 
Baptista Machado, Introdução..., cit., 233-234. 
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Isso mesmo resulta do art. 12.º/2 CC: aos factos 

constitutivos de responsabilidade civil aplica-se 

a lei do momento em que essa constituição se 

verifica77. 

 

V. No presente caso não está em causa a ad-

missibilidade da alteração do regime de respon-

sabilidade civil aplicável por uma “lei nova”78, 

mas sim a admissibilidade de uma habilitação 

legal para que um novo ato jurídico do oferente 

possa produzir uma tal alteração. 

 

Tal distinção não é, porém, relevante para o que 

ora nos ocupa: o que releva não é se estamos 

perante uma “lei nova”, mas sim se os efeitos 

da lei se aplicavam à situação em causa à data 

dos factos ou se se pretende que os mesmos se 

passem a aplicar, num momento futuro, com 

efeito retroativo a tal situação. 

 

Tal aplicação retroativa — não reconduzível a 

uma mera retroconexão79 — é vedada pelo art. 

12.º CC: a lei competente para regular a apreci-

ação ou certificação das contas era a aplicável à 

data dos factos. 

VI. Esta questão coloca-se nos casos em que, à 

data da apreciação ou certificação das contas, 

o emitente não estava obrigado a publicar con-

tas anuais nos termos do art. 245.º CVM. 

 

Em tais casos, não sendo aplicável o regime de 

responsabilidade civil do art. 149.º CVM (por 

remissão sucessiva dos arts. 251.º e 243.º 

CVM), a apreciação ou certificação das contas 

estaria sujeita ao regime geral de responsabili-

dade civil: obrigacional para com a sociedade 

(arts. 72.º/1, 81.º e 82.º CSC, no caso das socie-

dades comerciais) e delitual para com terceiros 

(art. 483.º/1 CC)80. 

Nessa medida, aqueles que aprovaram ou certi-

ficaram contas passadas responderiam frente a 

terceiros pela violação de normas de prote-

ção81, nos casos em que se qualificassem como 

tal as normas relativas à apreciação e/ou certifi-

cação das contas. 

 

VII. Recorde-se, porém, que a doutrina tende a 

ser restritiva na identificação de normas de pro-

teção no contexto jus-societário, para efeitos do 

art. 78.º CSC (aplicável diretamente ou ex vi 

77- Baptista Machado, Introdução..., cit., 233-234.   
 
78- No sentido de que a lei nova que rege diferentemente os efeitos da responsabilidade por factos ilícitos só se aplica a factos futuros, cfr., 
v.g., Baptista Machado, Introdução..., cit., 233, 234. 
 
79- A retroconexão (Rückanknüpfung) corresponde à utilização de factos passados por uma lei como referência para a definição do regime 
material da situação jurídica criada na sua vigência (e não como factos constitutivos da própria situação jurídica). Cfr., entre nós, Baptista 
Machado, Introdução..., cit., 236. Para uma análise da questão no espaço alemão, na sequência de jurisprudência do BVerfG de 1986, e 
sua possível recondução à distinção entre retroatividade autêntica (echten Rückwirkung) e retroatividade inautêntica (unechten 
Rückwirkung), cfr., v.g., Bernd Grzeszick, in Theodor Maunz e Günter Dürig, Grundgesetz-Kommentar, 78 EL (set.-2016), Art. 20, 
n.os 78-79. 
 
80- Sem prejuízo de um eventual enquadramento da pretensão como violação de um contrato com eficácia de proteção de terceiros, nos 
casos em que tal fosse admissível. Cfr. nota 47 supra. 
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art. 81.º)82, limitando-as às normas que visam a 

manutenção da garantia patrimonial dos credo-

res (i.e., o património societário83)84. 

 

Mais ainda no reconhecimento de normas de 

proteção de outros terceiros que não os credo-

res, como sejam, v.g., os investidores que legiti-

mamente se baseiam nos documentos relativos 

às contas anuais, maxime, na informação pres-

tada pelos ROC.  

 

Ainda que se identificasse uma norma de prote-

ção de investidores que tivesse sido violada no 

caso, o lesado sempre teria que fazer prova da 

ilicitude e da culpa do sujeito, porquanto não 

existe, no quadro geral da responsabilidade de-

litual, presunção de culpa. 

 

VIII. Este ser ia o cenár io com que os sujeitos 

(que apreciaram ou certificaram as contas) po-

deriam razoavelmente contar caso, à data da 

apreciação ou certificação das contas, o emi-

tente não estivesse obrigado a publicar contas 

anuais nos termos do art. 245.º CVM: um cená-

rio em que dificilmente responderiam perante 

investidores e, respondendo, a estes caberia de-

monstrar a sua culpa. 

 

Este é o cenário que seria totalmente subvertido 

pelo lançamento posterior de uma oferta públi-

ca e inclusão das contas apreciadas/certificadas 

no correspondente prospecto, caso se aceitasse 

irrestritamente os termos literais da al. f) do art. 

149.º/1. 

 

Não pode aceitar-se uma tal solução. Repita-se: 

a aplicação retroativa do regime de responsabi-

lidade civil decorrente do art. 149.º ss. a atos 

inicialmente sujeitos ao regime geral da respon-

sabilidade civil delitual não é admissível, por 

força do princípio da não retroatividade das 

leis. 
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81- Os danos causados por estas informações a terceiros são, tipicamente, danos patrimoniais puros. Estes, no nosso sistema, só são ressar-
cíveis com base em normas de proteção, nos termos do art. 483.º/1, II parte CC. Tipicamente não existe violação de direitos subjetivos, 
relevante para efeitos do 483.º/1, I parte, CC. Seria portanto necessário encontrar uma norma de proteção que tivesse sido violada para 
fundamentar uma ação de responsabilidade civil de terceiros contra os autores de tais informações. 
 
82- Que regula a responsabilidade pela violação de disposições legais ou contratuais destinadas à proteção de credores. Estamos perante 
normas que protegem interesses particulares (sem conferir no entanto um direito subjetivo a essa tutela) ou interesses coletivos, neste últi-
mo caso atendendo no entanto aos interesses particulares subjacentes (sejam interesses de determinadas pessoas ou de classes ou grupos de 
pessoas). Importante é que sejam determinadas ou determináveis as pessoas ou círculo de pessoas protegidas pela norma, não bastando a 
proteção da colectividade em geral. Em cada caso será necessário averiguar se a norma visa a proteção daquela pessoa contra aquela espé-
cie de danos e contra esse tipo de perigos. Cfr. Sinde Monteiro, Responsabilidade por conselhos, cit., 237-257, Antunes Varela, Das 
obrigações em geral, 1, 10.ª ed. (2000), 536-544. A proteção dos interesses em causa tem de ser um objetivo da norma, não bastando o 
reconhecimento de uma tutela reflexa ou indireta, «sob pena de se desequilibrar todo o edifício delitual e de se concederem pretensões 
indemnizatórias sem qualquer cobertura normativa e justificação valorativa em termos de adequação axiológica e funcional». Adelaide 
Menezes Leitão, Normas de protecção, cit., 618. Cfr. tb. Manuel Carneiro da Frada, Direito civil - Responsabilidade civil - O método 
do caso (2006), 74, José Ferreira Gomes, Da Administração à Fiscalização das Sociedades, 687-690, n. 2463, Diogo Costa Gonçalves, 
Pessoa Coletiva, 885-890. 
 
83- Dado que os acionistas da SA veem a sua responsabilidade limitada ao valor das ações subscritas, art. 271.º. 
 
84- Por exemplo: (i) de entre as normas reguladoras do cumprimento da obrigação de entrada dos acionistas, aquelas que afetem interesses 
dos credores, como sejam as relativas ao diferimento da realização da entrada, às entradas em espécie e à aquisição de bens aos sócios (cfr., 
e.g., 25.º a 29.º, 277.º, 285.º e 286.º), e (ii) de entre as normas relativas à intangibilidade do capital social e das reservas legais, aquelas 
que impedem, em determinadas circunstâncias, determinadas atribuições patrimoniais aos sócios (e.g., 32.º a 35.º, 316.º/1, 317.º e 346.º). 
Cfr. M.ª Elisabete Ramos, Responsabilidade civil dos administradores e directores das sociedades anónimas perante os credores sociais 
(2002), 203-209, Ilídio Duarte Rodrigues, A administração das sociedades por quotas e anónimas (1990), 221-223. Cfr. também RLx 
13-jan.-2011 (Ezagüy Martins). Poderiam ainda referir-se (iii) as proibições associadas ao regime das ações próprias e (iv) as normas relati-
vas à capacidade da sociedade (6.º). Cfr. Jorge Coutinho de Abreu e M.ª Elisabete Ramos, CSC em comentário, 1, art. 78.º, 895. Jorge 
Coutinho de Abreu, Curso de Direito Comercial, 2, 5.ª ed. (2016), 177-178, M.ª Elisabete Ramos, O seguro de responsabilidade civil 
dos administradores: Entre a exposição ao risco e a delimitação da cobertura (2010), 128. 
Parece-nos menos correta a perspetiva daqueles que identificam os chamados “deveres fundamentais” (art. 64.º) como normas de proteção. 
No sentido dessa qualificação, Adelaide Menezes Leitão, Responsabilidade dos administradores para com a sociedade e os credores 
sociais por violação de normas de protecção, RDS, 1:3 (2009) 647-679 (674), Luís Menezes Leitão, Pressupostos da exclusão de sócios 
nas sociedades comerciais (2004), 39 (37), Tânia Meireles da Cunha, Da responsabilidade dos gestores de sociedades perante os credo-
res sociais: a culpa nas responsabilidades civil e tributária, 2.ª ed. (2009), 66. 
Manuel Carneiro da Frada, “A business judgment rule no quadro dos deveres gerais dos administradores”, in A Reforma do Código das 
Sociedades Comerciais: Jornadas em Homenagem ao Professor Doutor Raúl Ventura (2007), 61-102 (78), por seu turno, afirma que o 
art. 64.º é suscetível de ser pensado como norma de proteção dos trabalhadores, para efeitos da 2.ª alternativa do art. 483.º/1 CC. 
Contra a qualificação como norma de proteção, cfr. Menezes Cordeiro, Direito das Sociedades, 13, 1000, Jorge Coutinho de Abreu, 
“Deveres de cuidado e de lealdade dos administradores e interesse social”, in Reformas do Código das Sociedades (2007), 45, M.ª Elisabe-
te Ramos, O seguro de responsabilidade civil, cit., 118, Diogo Costa Gonçalves, Pessoa coletiva, cit., 886, António Fernandes de 
Oliveira, “Responsabilidade civil dos administradores”, in Código das sociedades comerciais e governo das sociedades (2008), 257-341 
(315-316), Vânia Filipe Magalhães, A conduta dos administradores das sociedades anónimas: deveres gerais e interesse social, RDS 1 
(2009) 2, 397-414 (414). 
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IX. Esta mesma conclusão é imposta pelo 

enquadramento da questão à luz da jurisprudên-

cia do Tribunal Constitucional.  

 

O princípio da não retroatividade da lei é en-

quadrado constitucionalmente no princípio da 

tutela da confiança. Este é um dos mais funda-

mentais princípios de qualquer ordem jurídi-

ca85: a tutela de expectativas é uma função pri-

mária86 ou essencial do Direito87. É pacífico o 

seu reconhecimento constitucional para lá do 

texto da lei fundamental88: apesar de tal princí-

pio não estar expressamente previsto na Consti-

tuição, «a confiança está na base da própria 

possibilidade da ordem constitucional»89. 

 

Enquanto fundamento jurídico-constitucional, 

decorre do mais vasto princípio do Estado de 

Direito90, assegurando aos particulares a estabi-

lidade, a autonomia e a segurança de que neces-

sitam para a organização dos seus planos de 

vida91. 

 

Não é, porém, um princípio absoluto: o Tribu-

nal Constitucional sempre sustentou a admissi-

bilidade de leis retroativas nos casos que não 

implicassem uma «retroactividade intolerável, 

que afecte de forma inadmissível e arbitrária os 

direitos e expectativas legitimamente fundados 

dos cidadãos»92. Esta afectação seria aferida, 

nomeadamente, pelos dois seguintes critérios 

fixados em 199093: 

 

«a) a afetação de expectativas, em sentido 

desfavorável, será inadmissível, quando 

constitua uma mutação da ordem jurídi-

ca com que, razoavelmente, os destinatá-

rios das normas dela constantes não pos-

sam contar; e ainda  

      b) quando não for ditada pela necessidade 

 de salvaguardar direitos ou interesses 

 constitucionalmente protegidos que de

 vam considerar-se prevalecentes»94.  

 

X. Este quadro de referências impõe uma 

interpretação restritiva, conforme à constitui-

ção, do art. 149.º/1, f), que seria aplicável ape-

nas aos casos em que (i) as contas apreciadas, 

aprovadas ou certificadas estivessem já então 

sujeitas ao regime da responsabilidade pelo 

prospecto (ex vi arts. 251.º e 243.º) ou, não sen-

do esse o caso, (ii) o sujeito em causa pudesse 

ainda assim razoavelmente prever que as contas 

por si apreciadas, aprovadas ou certificadas po-

diam servir de base a um prospeto numa oferta 

pública95. 

85- Claus-Wilhelm Canaris, Die Vertrauenshaftung, cit., 3. Isto, independentemente da sua recondução (ou não), no domínio 
obrigacional, ao princípio da boa fé, nos termos defendidos, v.g., por Canaris, Die Vertrauenshaftung, cit., 266 ss., 528 ss., e, entre nós, 
João Baptista Machado, Tutela da confiança e venire contra factum proprium, in Obra dispersa, 1 (1991), 345-423 (345 ss., 376, 380 
ss.) e, sobretudo, Menezes Cordeiro, Da boa fé, cit., passim, em especial, 1234-1251. 
 
86- Baptista Machado, Tutela da confiança, 346. 
 
87- Paulo Mota Pinto, “A proteção da confiança...”, cit., 136. 
 
88- Encontra a sua origem histórica na decisão do BVerG de 19-dez.- 1961. Cfr. MARIA LÚCIA AMARAL, “O tempo e a protecção da 
confiança”, in Almeida Ribeiro e Pereira Coutinho, O Tribunal Constitucional..., cit., 21-29 (22-23). 
 
89- Paulo Mota Pinto, “A proteção da confiança...”, cit., 135, 137. 
 
90- Cfr. Ac. n.º 463 da Comissão Constitucional, de 13-jan.-1983, apêndice ao DR 23-ago.- 1983, 133. Cfr. tb. Paulo Mota Pinto, “A 
proteção da confiança...”, cit., 137-138. 
 
91- Jorge Reis Novais, Os princípios constitucionais estruturantes da República Portuguesa (2004), 261. 
 
92- Cfr. acórdãos n.os 11/83, 17/84, 86/84. 
 
93- Acórdão n.º 287/90. Acompanhamos a exposição de Paulo Mota Pinto, “A proteção da confiança...”, cit., 138-139, sobre a jurispru-
dência do TC, para cujos desenvolvimentos remetemos.  
 
94- Estes critérios viriam a ser sistematizados em acórdãos posteriores, mas sem desenvolvimentos materiais. Assim, v.g., no acórdão n.º 
128/2009. Cfr. Paulo Mota Pinto, “A proteção da confiança...”, cit., 140-142. 
 
95- Estamos perante um critério misto subjetivo/objetivo, psicológico/ético: conhecia ou devia razoavelmente conhecer a intenção de  
realização de uma oferta pública. 
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Fora destes casos e aplicando os critérios de 

admissibilidade de leis retroativas enunciados 

pelo Tribunal Constitucional, (i) estaríamos 

perante uma afetação desfavorável de expectati-

vas que se traduziria numa «mutação da ordem 

jurídica com que, razoavelmente, os destinatá-

rios das normas (...) não [podiam] contar»; e 

(ii) tal afetação não é ditada por uma 

«necessidade de salvaguardar direitos ou inte-

resses constitucionalmente protegidos que de-

vam considerar-se prevalecentes»96. 

 

12. (Cont.): os intermediários  

financeiros encarregados  

da assistência à oferta pública  

[art. 149.º/1, g)] 

 

I. As ofertas públicas de valores mobiliários em 

que é exigível prospeto devem ser realizadas 

com intervenção de intermediário financeiro 

que presta, pelo menos, serviços de assistência 

e colocação, nas OPD, e assistência a partir do 

anúncio preliminar e recepção das declarações 

de aceitação, nas OPA (art. 113.º/1). 

 

Estes serviços de assistência incluem necessari-

amente a elaboração do prospecto e do anúncio 

de lançamento (art. 337.º/2). 

Neste contexto, cabe ao intermediário financei-

ro uma importante função de contro-

lo de legalidade97, própria de um verdadeiro 

gatekeeper98, historicamente justificada pela 

falta de maturidade do nosso mercado de capi-

tais99.  

 

Compreende-se que a essa função, dirigida à 

proteção do público investidor e da eficiência 

do mercado100, corresponda, no nosso sistema, a 

sujeição ao regime de responsabilidade civil 

pelo prospeto, nos termos do art. 149.º/1, g). 

 

II. Esta solução normativa traduz uma third-

party enforcement strategy: nos termos teoriza-

dos por Reinier H. Kraakman101, considerando 

que os intermediários financeiros, enquanto 

profissionais independentes, têm um benefício 

reduzido nas práticas fraudulentas dos seus cli-

entes, mas suportam um risco elevado (maxime, 

o risco de perder a sua reputação), são necessá-

rios menos incentivos legais para garantir o 

cumprimento da legalidade através da sua inter-

venção, do que para garanti-lo através dos seus 

clientes102. 

 

Já em 1969, Ernest L. Folk explicava que  

os intermediários financeiros apostam a sua 

Responsabilidade Civil pelo Prospeto… : 75 

96- De acordo com o princípio da proporcionalidade (18.º/2 CRP). 
 
97- Cfr., v.g., Cristina Sofia Dias, Responsabilidade civil, cit., 46-47. 
 
98- Cfr. nota 68 supra, na qual expusemos o conceito de “gatekeeper” a propósito do revisor de contas. 
 
99- Hoje discutível, pelo menos quanto à sua extensão. 
 
100- António Rocha Alves, Responsabilidade civil do intermediário financeiro pelo conteúdo do prospecto de oferta pública de 
subscrição, dissertação de mestrado não publicada (2002), 34-36. 
 
101- No seu artigo de referência Gatekeepers: The anatomy of a third-party enforcement strategy, Journal of Law, Economics and Organi-
zation, 2:1 (1986), 53-104. Cfr. tb. John C. Coffee, Jr., Gatekeepers: The profession and corporate governance (2006); The attorney as 
gatekeeper: An agenda for the SEC, Columbia Law Review, 103:5 (2003), 1293-1317, Gatekeeper failure and reform: The challenge of 
fashioning relevant reforms, Boston University Law Review, 84 (2004), 301-364; Understanding Enron: “It's about the gatekeepers, stu-
pid”, Business Lawyer, 57 (2002), 1403-1420, What caused Enron?: A capsule social and economic history of the 1990's, Cornell Law 
Review, 89 (2004), 269-309. Para uma perspetiva europeia deste tema, cfr. Guido Ferrarini e Paolo Giudici, “Financial scandals and the 
role of private enforcement: The Parmalat case”, in John Armour e Joseph A. Mccahery (eds.), After Enron: Improving Corporate Law 
and Modernising Securities Regulation (2006), 159-213. 
 
102- Cfr. tb., entre nós, especificamente a propósito do intermediário financeiro, António Rocha Alves, Responsabilidade civil, cit.,  
36-39 
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reputação em cada oferta que assistem103; estão 

numa posição de vantagem sem paralelo para 

verificar os factos relativos ao emitente, têm 

uma longa experiência no sector, superior à 

acumulada pela maioria dos emitentes que rea-

lizam one-shot or intermittent offerings, e têm 

conhecimentos e meios para assumir a respon-

sabilidade pela informação prestada pelo seu 

cliente104.  

 

13. (Cont.): as demais pessoas  

que aceitem ser nomeadas  

no prospecto como responsáveis  

[art. 149.º/1, h)] 

 

A al. h) cobre o caso das pessoas que assumem 

voluntariamente responsabilidade por determi-

nada informação, previsão ou estudo que nele 

se inclua105. Trata-se de uma solução destinada 

a concitar a confiança de terceiros na fiabilida-

de do mesmo e à qual o sistema associa a cons-

tituição da pessoa em causa como garante do 

cumprimento dos critérios legais de qualidade 

de informação, relativamente à informação, 

previsão ou estudo enunciado106.  

14. Notas conclusivas 
 

O caminho que ora termina107 iniciou-se com 

uma dúvida sobre a delimitação do círculo de 

responsáveis pelo conteúdo do prospecto: po-

dem ser responsabilizadas pessoas que não par-

ticiparam na elaboração do mesmo e, à data em 

que exerceram funções no emitente, não podi-

am prever que as contas por si apreciadas ou 

certificadas viriam a ser incluídas num qualquer 

prospecto? 

 

Rapidamente, porém, esta questão cruzou-se 

com outras que não pudemos ignorar. Percorri-

do todo este sinuoso caminho, concluímos, de 

forma necessariamente breve, que os diferentes 

fundamentos da imputação de danos às várias 

pessoas elencadas no art. 149.º/1 se projetam, 

naturalmente, sobre os pressupostos de respon-

sabilidade civil. 

 

Independentemente do alcance que se reconhe-

ça à presunção de culpa expressa neste preceito 

(presunção de culpa em sentido amplo ou em 

sentido estrito), vimos que a formulação apa-

rentemente unitária do mesmo — assente na 

103- Este facto influencia muitos investidores que assumem razoavelmente que o intermediário financeiro não colocará em causa a sua 
reputação numa oferta sem qualidade; assumem que o mesmo verificou se o emitente cumpre os seus padrões e que a sua investigação 
incluiu uma análise completa das demonstrações financeiras do emitente relativas a um número de anos considerável. 
 
104- Civil liabilities under the federal securities acts: The BarChris case, Virginia Law Review, 55 (1969), 1-82 (12). 
 
105- Naturalmente, esta responsabilidade não exclui a do oferente que é o primeiro responsável por todas as informações incluídas no 
prospecto; soma-se à mesma. 
 
106- Assim, v.g., no prospecto dos CTT de 18-nov.-2013, a PLMJ assumiu-se como «responsável pela elaboração e verificação da 
componente jurídica, ao abrigo da lei portuguesa, do Capítulo 10 - “Regime Fiscal” e do Capítulo 24 - “Informação Adicional”»; a VdA 
como «responsável pela elaboração e verificação da componente jurídica, ao abrigo da lei portuguesa, do Capítulo 6 - “Motivos da Oferta e 
Afetação das receitas”, Capítulo 8 - “Descrição da Oferta”, secções 8.1, 8.2 e 8.3., e Capítulo 9 - “Descrição da Oferta a 
Trabalhadores”». 
 
107- Na verdade não “termina”, porquanto, como dissemos na nota de abertura, este é um texto não consolidado, ainda em aberto, ao qual 
provavelmente regressaremos em breve, na medida em que os encargos académicos o permitam. 
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proposição de que as pessoas elencadas «[s]ão 

responsáveis pelos danos causados pela des-

conformidade do conteúdo do prospecto com o 

disposto no artigo 135.º, salvo se provarem que 

agiram sem culpa» — esconde afinal uma dife-

rente delimitação do ilícito e da culpa para cada 

categoria de responsável. 

Nessa medida, esconde também uma distinção 

entre os danos pelos quais cada um responde, 

afastando com isso a possibilidade de demandar 

acriticamente qualquer pessoa subsumível ao 

art. 149.º/1, alegando apenas o regime da soli-

dariedade passiva108. 

 

Responsabilidade Civil pelo Prospeto… : 77 

108- Naturalmente, na medida em que pressupõe a existência de uma pluralidade de devedores, este regime só opera relativamente àqueles 
que forem responsáveis pelos mesmos danos. Assim, v.g., o ROC é responsável pelos danos decorrentes dos erros identificados nas contas 
por si certificadas e incluídas no prospecto, mas já não por outras informações incluídas no mesmo. Por isso, em princípio não pode ser 
demandado para indemnizar os danos resultantes de outras incorreções do prospecto, com base nas regras da solidariedade passiva. 
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The Effect of Tick Size Changes on Liquidity,  
Volatility and Market Quality:  
Evidence for European Stock Markets 
 
 
Paulo Pereira da Silva* 

 

1. Introduction 

 

The effect of tick sizes on the microstructure, 

liquidity and volatility of stock markets has 

generated keen interest among financial re-

searchers. The minimum tick size represents the 

smallest allowable price increment of a security 

thereby constraining the best bid-ask spread 

(which assumes discrete values) to be at least as 

large as that value (Ricker 1996; Peake 1995). 

The magnitude of this minimum price incre-

ment may have relevant implications on the 

quality and liquidity of stock markets because it 

affects both the revenues of liquidity providers 

and investors’ trading costs.  

 

On the upside, a reduction of the lower bound 

of the bid-ask spread may improve liquidity 

while fostering competition among liquidity 

providers. On the downside, by cutting the prof-

itability of the activity of liquidity providers, a 

tick size reduction may bring about a decline of 

quoted depth. These offsetting effects are illus-

trated in the model developed by Harris (1994), 

which predicts that a finer pricing grid narrows 

the quoted spread and leads to a higher disper-

sion of orders across the grid of prices. Eventu-

ally, it may also contribute to diminish the quot-

ed depth.  

 

Peake (1995), Hart (1992), O’Connell (1997) 

and Ricker (1998) claim that smaller tick sizes 

are positive for liquidity demanders since the 

competition between liquidity providers is like-

ly to force a decline in the bid-ask spread. How-

ever, such a reduction might discourage liquidi-

ty providers from supplying liquidity. Even 

though the best bid-ask spread diminishes, the 

price impact associated to trades and total exe-

cution costs may hike by virtue of a lower 

depth. Greater price impact of trades may 

height transient volatility and trigger large price 

reversals. 

 

The bulk of existing empirical evidence seems 

to support the predictions of Harris (1994) that 

both quoted spreads and quoted depth diminish 

in the aftermath of tick size cuts. Jones &  

Lipson (2001) document a decline of quoted 

NASDAQ spreads, especially for smaller 

trades. Nevertheless, they argue that spreads 

alone are insufficient to assess market quality 

so that smaller tick sizes may not be Pareto-

improving. Ahn et al. (1998) document a 27% 

reduction of quoted spreads when the Toronto 

Stock Exchange narrowed the tick size to five 

cents for stocks cross-listed on NYSE/AMEX. 

 

Chakravarty et al. (2002), Bacidore et al. (2002) 

and Chakravarty et al. (2005) find that decimal 

pricing contributed to lower quoted and effec-

tive spreads, but also to lower available depths 

at the best bid and ask prices. Van Ness et al. 

(2000) show that tick decline on the NYSE was 

followed by a reduction of quoted spreads and 

depths, volatility, and average trade size. Ricker 

(1998) shows that volume-weighted bid-ask 

spreads and quoted depth fell by 26% and 45% 

*Economista, Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. As opiniões expressas neste texto são as do autor, e não necessariamente as 
da CMVM). 
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after the cut from an eighth to a sixteenth of 

minimum tick size in 1997 on the NYSE. Nev-

ertheless, he concludes that tick reductions en-

hance the liquidity of low-priced stocks. 

 

Bacidore (1997) documents a decrease in both 

spreads and depth following tick size declines 

in the Toronto Stock Exchange with no adverse 

effect to large investors. They conclude that 

these events did not produce material effects on 

the market quality. Goldstein & Kavajecz 

(2000) report a 14.3% decline of quoted spreads 

and a 48% decline of depth. They find a reduc-

tion (increase) of transaction costs for small 

(large) market orders. In light of the results, 

Goldstein & Kavajecz (2000) conclude that the 

tick reduction did not improve liquidity for all 

market participants. In contrast with the former, 

Ahn et al. (1996) show that spreads declined by 

19% without affecting the market depth while 

investigating the implications of tick size reduc-

tion for stocks priced below five dollars on the 

AMEX.  

 

Seppi (1997) demonstrates that when the price 

grid is finer, the cumulative depth of the limit 

order book declines in the wake of tick size 

cuts. Ronen & Weaver (1998) find that AMEX 

spreads became narrower with tick size reduc-

tion, whereby they conclude that market quality 

did not deteriorate with smaller tick sizes. Ro-

nen & Weaver (2001) report lower daily and 

transitory volatility after tick size cuts on the 

AMEX. Bessembinder (2003) documents lower 

intraday return volatility after decimalization 

(from 2.04% to 1.56%) for NYSE stocks. 

 

While this research topic was the issue of an 

intense academic debate in the US, there is still 

a lack of empirical evidence about the impact of 

different tick size regimes in other markets, and 

principally for European Union (EU, hereafter) 

markets. Indeed, while there is abundant empir-

ical evidence regarding this topic for US mar-

kets, little attention has been paid to European 

markets so far. U.S. and European markets have 

different market structures (U.S. markets are 

market-driven where dealers and specialists are 

of paramount importance, whereas EU markets 

are mainly order-driven), as well as different 

laws and regulatory framework. For that reason, 

a separate assessment of the later may provide a 

further understanding on how investors and li-

quidity providers respond to changes in the tick 

size regime and to changes in the price grids. 

 

In reality, the discussion of tick size regimes 

gained recently a renewed interest for policy 

makers with the discussion of the new EU Mar-

kets in Financial Instruments Directive 

(MIFID). In order to harmonize the tick size 

regimes across EU stock markets, article 49 of 

Directive 2014/65/EU (MIFID) require 

«regulated markets to adopt tick size regimes in 

shares, depositary receipts, exchange- traded 

funds, certificates and other similar financial 

instruments». Tick size regimes should be cali-

brated to mirror the liquidity profile of the fi-

nancial instrument in different markets. It 

should take into account the desirability of ena-

bling reasonably stable prices without con-

straining further narrowing of spreads. They are 

perceived as necessary to ensure the orderly 

functioning of markets, given their influence on 

price volatility, spreads and depth of the finan-

cial instruments. We expect that the conclusions 

of this paper provide new insights and guidance 

on some of the potential implications of the EU 

new tick size regime. 

 

This paper makes a contribution to these recent 

debates between regulatory authorities and the 

financial industry in the pursuing of an optimal 

tick size regime, while analyzing the effects of 

tick size changes in the liquidity, volatility and 

quality of EU stock markets under the current 

tick size regimes. The effects of tick size chang-

es are examined for four European stock ex-

changes (NYSE Euronext, Deutsche Bourse, 

Irish Stock Exchange and BME (IBEX 35 

stocks only)) using a sample spanning from 

2010 to 2015. The tick size of stocks listed in 

these markets is assigned having into considera-

tion a common list of price bands; when the 

The Effect of Tick Size Changes on Liquidity, Volatility and Market Quality… : 79 
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stock price moves from a band to another there 

is a tick event. Accordingly, the tick size 

evolves with the stock price. During the ana-

lyzed period, the aforementioned stock ex-

changes shared the same list of price bands, 

which eases the comparability of the results.  

 

The results from our analysis do not conform to 

the hypothesis that tick size changes produce 

effects on liquidity. We analyze the effects of 

positive and negative variations of tick size sep-

arately. With regard to negative variations, we 

actually observe a rise of the average bid-ask 

spread (0.149 percentage points). Indeed, even 

though that result may derive from the presence 

of outlier observations, non-parametric tests 

also reject the hypothesis that tick size reduc-

tions bring down bid-ask spreads. Tick size in-

crements, on the other hand, correlate positively 

with bid-ask spreads changes. On average, bid-

ask spreads augmented 0.365 percentage points 

after a tick size increment. While the average 

bid-ask spread change is statistically signifi-

cant, the median change is not, which is akin to 

the fact that in three quarters of the tick size 

upsurge events, the pre-event absolute bid-ask 

spread was greater than the prevailing tick size 

after the event. Importantly, there is also no 

evidence that Amihud illiquidity indicator was 

affected by tick size events, particularly when 

counterfactual evidence is accounted for. Com-

bining these results, it emerges the conclusion 

that liquidity is not affected significantly by tick 

size events, likely because the absolute bid-ask 

spread and tick sizes were not binding prior to 

these events. 

 

With respect to the effect of tick size events on 

the pattern of volatility, we find that while tick 

size increments drive up volatility, when tick 

size declines, volatility usually does not dimin-

ish. These results are supported by parametric 

and non-parametric tests and the use of counter-

factual evidence produced when comparing the 

patterns of volatility of stocks subjected to tick 

size events with other stocks displaying similar 

features regarding price band, size and trading 

activity. Finally, there is only limited evidence 

that tick size events are associated to changes in 

price precision (measured by the Hasbrouck’s q 

and the variance ratio). In general, price preci-

sion is not influenced by positive variations of 

tick size. Nevertheless, when tick sizes drop, 

we observe a decline of price precision meas-

ured by Hasbrouck’s q, but not when measured 

by the variance ratio.  

 

This assessment distinguishes from other stud-

ies in several ways. On the upside, existing 

studies on this field of research are concentrated 

on the US markets, which are exposed to differ-

ent rules and architecture than EU markets. An-

alyzing EU stock markets helps to complement 

previous evidence and to verify whether results 

on this issue are conditioned by the market 

framework. Additionally, as opposed to other 

studies (e.g., decimalization process in the US), 

tick size events are not clustered in calendar 

time (each tick size change represents a single 

event), whereby it is easier to sort out the effect 

of other variables that drive market-wide liquid-

ity. On the downside, in this research design 

tick size changes are assumed exogenous (price 

changes are assumed to be unrelated with mar-

ket quality). Moreover, tick size events may 

turn out to be temporary rather than permanent.  

 

This remainder of the paper is structured as fol-

lows. Section 2 depicts the tick size regime ap-

plicable in the analyzed stock exchanges and 

details the hypotheses under analysis. Section 3 

describes the data, the analyzed variables and 

provides summary statistics. Sections 4 presents 

the empirical results and Section 5 draws the 

final remarks of the study. 

 

2. Hypothesis development 

 

The optimal design of securities markets is a 

topic of interest for financial professionals, pol-

icy makers and academics. The market micro-

structure should facilitate price discovery and 

the liquidity provision at low cost. The mini-

mum price change, also referred to as tick size, 
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is an aspect of the market microstructure that 

may potentially influence market quality, and 

for that reason it is a field of research that re-

ceived attention from academics in the recent 

years.  

 

The tick size is the basic unit wherein both 

quoted and transaction prices must be stated. 

While some authors, such as Hart (1992), Peake 

(1995), O’Connell (1997), and Ricker (1998), 

claim that smaller tick sizes are benefic for li-

quidity demanders, others as Grossman &  

Miller (1988) and Harris (1997), argue that it 

may affect negatively liquidity suppliers reve-

nues and discourage liquidity supply. Due to 

the offsetting effects that tick size cuts generate 

on quoted spreads and depth, the overall effect 

on liquidity and market quality is, a priori, un-

known. Additionally, tick size variations may 

produce contrasting effects in different liquidity 

demanders: a reduction of both bid-ask spreads 

and depth might present advantages for inves-

tors involved in small trades, but it is certainly 

detrimental for larger traders.   

 

This paper analyzes data from four different 

stock exchanges: NYSE Euronext (Amsterdam, 

Paris, Brussels and Lisbon), Deutsche Bourse, 

Irish Stock Exchange and BME (IBEX stocks). 

These stock exchanges share the FESE-Regime 

4 detailed in the Federation of European Securi-

ties Exchanges (FESE) website. The price 

bands and associated minimum price incre-

ments that determine tick size regime are dis-

played in Table 1. 
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Table 1 – Tick size and price bands  

The table reproduces the combination of price bands and tick sizes in four different stock exchanges: NYSE Euronext, 
Deutsche Bourse, Irish Stock Exchange and BME (only IBEX 35 stocks). This table (FESE Table 4) was extracted from 

FESE website on March 02, 2015 (http://www.fese.eu/images/documents/
UPDATED_FESE_TICK_SIZE_TABLES_AS_OF_OCT_2012.pdf). 

Band Lower 

Limit 

Upper 

Limit 

Tick Size 

1 

  

0 0.4999 0.001 

0.5 0.9999 0.001 

1 4.9999 0.001 

5 9.9999 0.001 

2 10 49.999 0.005 

3 50 99.99 0.01 

4 100 499.9 0.05 

500 999.9 0.05 

1000 4999 0.05 

5000 9995 0.05 

10000 - 0.05 

Four possible alternative minimum tick sizes 

are possible under the tick size regime: (i) 

stocks with prices ranging between 0 and 9.999 

Euro display a basic unit of 0.001 Euro; (ii) 

stocks with prices ranging between 10 and 

49.999 Euro exhibit a basic unit of 0.005; (iii) 

stocks with prices ranging between 50 and 

99.99 Euro display minimum price increments 

of 0.01; and finally (iv) there is a minimum tick 

size of 0.05 Euro for stocks with prices above 

100 Euro. 

http://www.fese.eu/images/documents/UPDATED_FESE_TICK_SIZE_TABLES_AS_OF_OCT_2012.pdf
http://www.fese.eu/images/documents/UPDATED_FESE_TICK_SIZE_TABLES_AS_OF_OCT_2012.pdf
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As argued by Harris (1994), in order to investi-

gate the effects of tick sizes on liquidity, vola-

tility and market quality, it may be fruitful to 

analyze how these market features respond to 

exogenous changes in tick size levels. When the 

price of a stock moves from a band to another, a 

tick event is triggered. That offer us the oppor-

tunity to analyze an exogenous tick size change 

event and to assess its effects on liquidity, vola-

tility and price precision, on the ground that 

price changes are virtually unrelated with our 

variables of interest.  

 

Our first hypothesis explores the impact of tick 

size variations on liquidity, namely on transac-

tion costs and price impact:  

 

H1A – The bid-ask spread is not affected by 

tick size changes. 

H1B – The price impact of trades is unaffected 

by tick size changes. 

 

A tick size variation may affect both bid-ask 

spreads and market depth (bid and ask sizes). 

When the stock trades with a spread equal to 

the tick size, the impact of a tick size increment 

on the bid-ask spread should be sharper. Like-

wise, since smaller tick sizes generate larger 

price grids, such events are expected to dimin-

ish the quantities associated to the best offers. 

In general, the depth will be dispersed across a 

higher number of price notches.  

 

Goldstein & Kavajecz (2000) suggest that nega-

tive variations of tick sizes result in a reduction 

of quantities pledged at a given price by liquidi-

ty providers, because they shift their shares to 

limit prices further from the best quotes to re-

capture some of the lost profit, or, if the liquidi-

ty provider is at the margin, he may exit the 

market. To be sure, liquidity providers split 

their orders and place the orders on multiple 

limit prices or compete on price by using only a 

fraction of the previous contributed depth.1 If 

liquidity supply is reduced, then traders whose 

orders exceed the quote size could pay higher 

trade execution costs, even if quoted spreads 

are narrower. Furthermore, reductions in liquid-

ity supply could be associated with heightened 

price volatility or price reversals. 

 

The second hypothesis under investigation dis-

cusses whether volatility is affected by tick size 

variations. Certainly, transitory volatility is af-

fected by the bid-ask bounce and the price im-

pact of trades. Price reversals may trigger a 

greater departure between long-term volatility 

and transient volatility. Like the impact of tick 

sizes changes on liquidity and price impact, the 

effects of tick sizes changes on volatility are 

also an empirical issue.  

 

H2 – Volatility is not affected by changes in the 

tick size. 

Finally, we examine the effects of tick size vari-

ation on price randomness. In that regard, it 

may be important to verify whether tick size 

variation produce effects in price precision, i.e., 

widens or narrows the deviation between the 

equilibrium price and trade price. 

 

H3 – Price precision is not affected by changes 

in the tick size. 

The next section presents the data and variables 

utilized in the analysis, descriptive statistics and 

methodological issues. 

 

3. Data selection, descriptive  

statistics and methodology 

 

3.1 Data Selection 

 

The data used in this study is collected from 

Datastream. The dataset contains quotes (bid, 

ask, open, high, low and close) and volumes for 

all stocks traded in four European stock ex-

changes (NYSE Euronext, Deutsche Bourse, 

Irish Stock Exchange and BME (IBEX 35 

stocks) between January 02, 2010 and Decem-

ber 07, 2015. The initial sample is collapsed 

1- In effect, in the wake of a tick size reduction, the rents of liquidity providers fall, which may lead them to place limit orders slightly 
further from the quotes. 
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into two sub-samples: stocks that experienced a 

tick size variation (treated stocks) and other 

stocks. The first group contains 1,652 stocks 

which accounted for 26,116 tick events. One 

drawback of this database is that the vast major-

ity of these events comprise cases where prices 

move between different price bands but remain 

there for short periods of time.  

 

To obtain reliable inference on the impact of 

these events on bid-ask spread, price impact 

and volatility, we concentrate efforts on the 

subgroup of events where no other tick event 

took place in the 23 trading days that preceded 

and followed the tick size variation, which 

leaves us a total of 223 events (involving 151 

different stocks with tick size events).  

 

In addition to the group of stocks that witnessed 

tick size events, we also consider a control 

group, so as to generate counterfactual evi-

dence. The selection of the counterfactual for 

each event follows a stratified sampling proce-

dure. For each stock that experienced a tick size 

event, we randomly select another stock that 

did not register an event in that time horizon. 

The matched stock is selected among those that 

exhibited the same characteristics as treated 

stock prior to the tick size variation.  

 

First, we ensure that treated and matched stocks 

belong to the same price band before the tick 

event. Then, we apply a double-sorting proce-

dure so as to the matched-stock also belongs to 

the same quartile of the treated stock in terms of 

market capitalization, and within those, belongs 

to the same quartile in terms of turnover value.2 

The underlying rationale is to match each stock 

of the treatment group with a randomly selected 

stock that belongs to the same sub-group in 

terms of price band (shares the same tick size), 

size and trading activity. 

3.2 Variables description 

 

The first objective of this study is to analyze the 

impact of tick size changes on stock liquidity. 

Liquidity, however, is not directly observable, 

i.e., it is a latent variable. Certainly, liquidity 

reveals itself through multiple dimensions such 

as price impact, depth, immediacy and resili-

ence of prices, so that several proxies are used 

in empirical literature to capture it. Nonethe-

less, the selection of the proxies is usually con-

ditioned by the existing available data. Herein, 

two alternative empirical proxies of liquidity 

are examined: the bid-ask spread and the Ami-

hud illiquidity ratio. 

 

The bid-ask spread is defined as the percentage 

difference between ask and bid prices; the Ami-

hud indicator is calculated as in Amihud 

(2002), i.e., is the average ratio of the absolute 

daily returns and the daily trading value. While 

the former measures transactions costs, the lat-

ter relates with price impact of transactions. 

The bid-ask spread is an indicator of implicit 

transaction costs and of the degree of infor-

mation asymmetry (Glosten & Milgrom 1985). 

When intraday information on price impact is 

not available, researchers often rely on the 

Amihud illiquidity ratio in asset pricing tests as 

a measure of liquidity (Amihud 2002; Acharya 

& Pedersen 2005; Korajczyk & Sadka 2008).  

 

Volatility is measured by two alternative prox-

ies: the standard error of end-of-day returns and 

the high-low ratio. The former is commonly 

used as a measure of volatility in research. Cor-

win & Schultz (2012) link the high-low ratio 

with the stock’s variance and the bid-ask 

spread. The high-low ratio presents the ad-

vantage of reflecting the transient component of 

volatility.  
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2- As a result, sixteen groups of stocks are formed for each price band. 
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To measure the impact of tick events on market 

quality, the pattern of an indicator of price pre-

cision proposed by Hasbrouck (1993) and the 

variance ratio are examined. Hasbrouck (1993) 

estimates the pricing error (    of a security as 

the deviation of the log transaction price (   ) 

from the efficient log price (     ).  

 

 
 

Permanent changes in prices are induced by the 

first expression on the right.     is assumed to 

follow a random walk, whereby its first differ-

ence is a white noise. The ratio between the 

variance of the pricing error and the total vari-

ance of the returns              ) represents the rela-

tive importance of transitory movements in to-

tal volatility. The adjustment to new infor-

mation in an efficient market is timely and in 

the correct extension (no under or overreaction) 

when transitory movements are rare. q, defined 

below, equals one minus this ratio, and reflects 

the risk of deviation of prices from their effi-

cient levels. 

   
     

In order to estimate q, an MA(1) process 

(without intercept) is estimated  

 
 

Then, the pair            is used in the computation 

of q:     
 

 
 

The second measure for price precision utilized 

herein is the variance ratio defined as the abso-

lute value of the variance of two-day returns 

divided by two times the variance of daily re-

turns, minus one.  

 

 

where             stands for the variance of two-

day returns and            represents the variance 

of one-day returns. The higher |VR-1|, the more 

the generating process of the returns deviates 

from a random walk. To put it in another way, 

less resilient markets exhibit higher |VR-1| be-

cause permanent price changes occur with large 

transitory changes.  

 

The table below outlines the variables utilized 

in the study to assess the effects of tick size  

variations on liquidity, volatility and market 

quality. 
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3.3 Descriptive Statistics 
 

Table 2 reports descriptive statistics for end-of-

year market capitalization, turnover value, turn-

over ratio, free-float, debt-to-equity ratio (D/E) 

and price-to-book ratio (P/B) in 2009. The aver-

age market capitalization of the firms included 

in the treatment and control groups (totalizing 

302 firms) is 1,850 million Euro, whereas the 

median amounts to 68 million Euro.  

The difference between average and median 

values reflects a large skewness in the data, 

where a few very big firms account for a large 

share of total market capitalization. A similar 

conclusion is observed for the turnover value, 

wherein the average exceeds the median by a 

large extent. The average free-float is 55.5%, 

whereas the turnover ratio is 50.5%. The aver-

age D/E and P/B is 1.6 and 1.4, respectively. 
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  Average Median P25 P75 St. Dev. 

Turnover Value 1850 9 1 210 8013 
Free-float 55.5% 50.0% 30.0% 86.0% 30.7% 

Market Cap 2076 68 18 501 10708 
Turnover ratio 50.5% 11.7% 3.0% 49.0% 267.7% 

D/E 1.6 0.5 0.1 1.3 5.3 
P/B 1.4 1.2 0.8 2.0 33.4 

Table 2 – Descriptive statistics  

This table reports summary statistics for the analyzed subsample (treatment and control group stocks). Summary statistics 
include the average, median, percentile 25 and 75, and standard deviation for the annual turnover value (in millions of  

Euro) and turnover ratio, and end-of-year market capitalization (in millions of Euro), free-float, debt-to-equity ratio (D/E) 
and price-to-book value (P/B). 

4. Empirical Results  
 

The starting point of this study is the examina-

tion of the impact of tick size variations on li-

quidity, i.e., bid-ask spreads and price impact. 

For each stock that faced a tick event and for 

each control group matched-stock, the average 

bid-ask spread and price impact is calculated 

for the 23 trading days’ time horizons that pre-

ceded and followed the tick size event. To in-

vestigate whether tick size changes matter, par-

ametric and non-parametric tests are conducted 

on the cross-section of events. Notice that the 

sample of events is partitioned between tick 

size increments and reductions, for negative and 

positive variations may prompt opposite reac-

tions on liquidity.  

Table 3 presents descriptive statistics (mean, 

standard deviation and median) along with the t

-test and the Wilcoxon signed-rank test to veri-

fy whether the pattern of representative varia-

bles of market quality changed in the wake of 

tick size events. At a first stage, the analysis is 

focused only on the change of the representa-

tive variable of market quality of the affected 

stock. To infer whether that pattern changed 

significantly with the occurrence, both paramet-

ric and non-parametric tests are utilized. At a 

second stage, counterfactual evidence is also 

analyzed while comparing the change of the 

patterns of treated and matched stocks. The use 

of a matched sample aims at ruling out third 

factors that could bias the conclusions. 
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Table 3 – Tick size events and their effects on liquidity, volatility and price precision 

 

This table presents descriptive statistics and statistical tests (t-test and Wilcoxon signed-rank test) on the effect of tick size 

events over market quality (percentage bid-ask spread, Amihud illiquidity measure, daily volatility, high-low ratio  

(H-L ratio) and price precision (q and |VR-1|)). The effect is measured as the change of the variables in the wake of a tick 

size event considering 23 trading days before and after the event. The results are disaggregated by tick size event type 

The results exhibited in Table 3 do not lend 

support to the hypothesis that tick size cuts pro-

duce effects on percentage bid-ask spreads. In 

fact, it is surprising that bid-ask spreads in-

creased, on average, 0.149 percentage points 

following tick size reductions, even though this 

outcome appears to result from the existence of 

influential observations (the median is negative 

and close to zero). Both t-test and Wilcoxon 

signed-rank test do not reject the null hypothe-

sis that the bid-ask spread did not change sig-

nificantly with tick size reduction. The compar-

ison of the patterns of the bid-ask spreads of 

treated and matched-stocks leads to similar con-

clusions, for the difference between the two 

groups is not statistically significant when look-

ing at both t and Wilcoxon signed-rank tests. 

Combining all these results, it emerges the con-

clusion that reductions in the tick size are not 

associated to narrower bid-ask spreads.  

As for tick size increments, they are related 

with higher average bid-ask spreads. On aver-

age, bid-ask spreads increase 0.365 percentage 

points following a tick size increment event. 

The median bid-ask spread change is also posi-

tive, albeit more modest than the average. The 

mean change of bid-ask spreads is statistically 

significant, whereas the median change is not. 

A non-tabulated analysis shows that in three 

quarters of the tick size rise events, pre-event 

absolute bid-ask spreads were greater than the 

prevailing tick size after the event. That may 

explain why the effect of tick size upsurges had 

very limited effects on the majority of the ana-

lyzed stocks. To sort out third variables’ influ-

ence on the results and to produce counterfactu-

al evidence, the bid-ask spread pattern of stocks 

recording rises of tick size is compared with the 

pattern of matched-stocks. Both average and 

median differences of bid-ask spread changes of 
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the two groups are positive, although not statis-

tically significant. Therefore, we cannot rule 

out the influence of third factors on the positive 

behavior of the bid-ask spread in the wake of 

tick size upsurge.  

Table 4 disaggregates the previous results by 

price band. A closer look at those results indi-

cates that both bid-ask spread changes of treated 

stocks and bid-ask spread changes of treated 

stocks relative to matched-stocks in the after-

math of tick size events are not economically 

and statistically substantive. Therefore, the ma-

jor conclusions prevail when collapsing the 

analysis by price band.    

Table 4 – Tick size events and their effects on liquidity and volatility  

– Analysis by price band 

 

This table presents descriptive statistics and statistical tests (t-test and Wilcoxon signed-rank test) on the effect of tick size 

events over market quality (percentage bid-ask spread, Amihud illiquidity measure, daily volatility and high-low ratio  

(H-L ratio)). The effect is measured as the change of the variables in the wake of a tick size event considering 23 trading 

days before and after the event. The results are disaggregated by tick size event type (reduction vs. increment) and price 

bands. The direction of x->y denotes a movement from price band x to price band y (see Table 1 for more information  

on price bands). 
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The analysis of the effects of tick size changes 

on the price impact and other market quality 

measures is undertaken employing the same 

approach as that used for the bid-ask spread. 

With respect to the Amihud illiquidity measure, 

we find that, on average, it increases 

(decreases) after negative (positive) variations 

of tick size. Both t-test and Wilcoxon signed-

rank test reject the null hypothesis that price 

impact did not change significantly with the 

tick size increment. By contrast, statistical in-

ference suggests that price impact is not influ-

enced by tick size reductions. To gauge the in-

fluence of third factors on the results and pro-

duce counterfactual evidence, we also compare 

the pattern of price impact of treated stocks in 

relation to matched-stocks. Notably, we observe 

a positive (negative) mean (median) variation of 

the price impact of treated stocks vis-à-vis 

matched-stocks in the wake of tick size events. 

In spite of that, in both the cases, the results of t

-tests and the Wilcoxon signed-rank tests tell us 

that the groups behaved similarly after the tick 

size variation.  

Table 5 – Tick size events and their effects on liquidity and volatility while controlling 

for third factors – analysis by price band  

 

This table presents descriptive statistics and statistical tests (t-test and Wilcoxon signed-rank test) on the effect of tick size 

events over market quality (percentage bid-ask spread, Amihud illiquidity measure, daily volatility and high-low ratio  

(H-L ratio)). The effect is measured as the change of the variables for treated stocks after a tick size event in relation to 

matched stocks. The results are disaggregated by tick size event type (reduction vs. increment) and price bands. The  

direction of x->y denotes a movement from price band x to price band y (see Table 1 for more information on price bands). 
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To gain a further insight into the effects of tick 

size variations on price impact, we also dis-

aggregate the results by price band. By and 

large, our findings underpin previous conclu-

sions that price impact of treated and matched 

stocks trended similarly after tick events. In 

conjunction, our results do not reject the hy-

pothesis that tick size events did not produce 

material effects on liquidity, whereby H1 is not 

rejected.   

 

Turning now to the evaluation of H2, we exam-

ine the patterns of the volatility and the high-

low ratio after the occurrence of tick size varia-

tions. Both average and median changes of vol-

atility are positive following tick size positive 

and negative variations. Nonetheless, the results 

from t-tests and Wilcoxon signed-rank tests 

only lend support to the hypothesis that tick 

size increments (not reductions) elicit positive 

effects on volatility. When analyzing the results 

for treated stocks in relation to matched-stocks, 

neither of the tests substantiate the existence of 

an impact of tick size events on volatility. 

We perform a similar exercise to gauge the ef-

fects of tick size events on the high-low ratio, a 

measure of intraday volatility and price rever-

sal. A first result that merits discussion is that 

the high-low ratio witnessed a statistically sig-

nificant increase after tick size upsurges (an 

average (median) change of 0.55 (0.30) per-

centage points). We also observe an increase of 

the high-low ratio after tick size cuts, although 

more economically modest. A comparison of 

the pattern of the high-low ratio for treated 

stocks and matched-stocks reveals that the for-

mer experienced a greater variation of intraday 

volatility after tick size increments. Important-

ly, this conclusion is supported by both t-test 

and Wilcoxon signed-rank test. By contrast, we 

do not find a volatility change of treated stocks 

relative to matched-stocks when tick size drops.  

 

A numerical breakdown of the results by price 

band reveals that the effect of tick size positive 

variations on volatility and high-low ratio is 

stronger when prices move from the [0; 9.999 

Euro] price band to the [10; 50 Euro] price 

band. Taken all the results together, we reject 

H2 because tick sizes increments prompt higher 

intraday volatility. 

 

Finally, we appraise the effects on price preci-

sion. It can be seen that while, on average, q 

decreased for stocks that recorded tick size in-

crements and reductions, the median change of 

q is meaningless in the two cases. In both posi-

tive and negative variations of tick size, we find 

average and median changes of q statistically 

insignificant. A comparison of the pattern of 

treated and matched-stocks reinforces the no-

tion that the increment of tick sizes did not af-

fect price precision, whereas a reduction of tick 

sizes may have prompted a reduction of that 

variable. However, the analysis of the variance 

ratio casts some doubt on the latter conclusions. 

Indeed, neither tick size increments nor reduc-

tions seem to have affected the path of the vari-

ance ratio. In essence, we obtain qualitatively 

similar outcomes when a numerical breakdown 

of the results by price bands is conducted. Over-

all, the results do not support the idea that  tick 

size positive variations influence price preci-

sion. Without prejudice of that, we find both 

evidence in favor and against the hypothesis 

that tick size negative variations hamper price 

efficiency. For that reason, we consider our re-

sults regarding H3 inconclusive. 

 

5. Final Remarks 

 

After two decades of academic discussion, the 

implications of tick sizes changes on market 

quality is a topic that remains open to debate. 

Currently, it also constitutes central issue for 

EU policy makers in the discussion of the new 

MIFID. This paper undertakes an empirical 

evaluation of the effects of tick size regime on 

liquidity, volatility and price precision in four 

European stock exchanges (NYSE Euronext, 

Deutsche Bourse, Irish Stock Exchange and 

BME) between 2010 and 2015. In doing so, we 

take advantage that tick sizes vary with the 

price level in these stock exchanges.  
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Using a difference-in-differences approach, we 

analyze the effect of tick size variations on bid-

ask spreads, price impact, volatility and price 

precision. Our findings do not lend support to 

the hypothesis that tick size cuts produce ef-

fects on bid-ask spreads or price impact. In ad-

dition, although we find a positive (negative) 

effect of tick size increments on bid-ask spread 

(price impact) of stocks exposed to a tick size 

upsurge, a comparison of the patterns of treated 

and matched stocks suggest that those effects 

are due to omitted factors that explain the li-

quidity pattern of both these groups of stocks.  

 

In parallel, we also present evidence that tick 

size increments push volatility up (being this 

result more prominent when volatility is repre-

sented by the high-low ratio). By contrast, when 

tick size falls volatility usually does not decline. 

Finally, we find mixed results about the influ-

ence of tick size events on price precision. In 

effect, we observe a decline of price precision 

when measured by Hasbrouck’s q after tick size 

cuts, but no effect on the variance ratio. 
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Why that Shape of the Yield Curve?              
   
 
J. Rodrigues da Costa1 

 

1. Introduction  
 

It is well recognised that in any market there is 

always a large spectrum of different interest 

rates, in particular according to the maturity of 

the envisaged operations, and that all of them 

do change as the time goes by. There is already 

some understanding of that variability and in-

stability, but we still lack a perfect grasp of 

such behaviour. Credit risk is a certain determi-

nant of those distinct rates, but in this paper the 

focus is on the remaining factors, that is, we 

consider only credit-risk-free interest rates. 

 

Because the shape of the Yield Curve (YC) is 

not immune to the impacts stemming from the 

distinct and even opposing individual perspec-

tives permanently interacting in any financial 

market, we assume that explaining the current 

shape of the YC and its subsequent modifica-

tions can supply a better understanding of the 

above referred spectrum of interest rates. 

 

We organise in three groups the various phe-

nomena that may have some influence upon the 

YC: 
 

a) Anticipation of the future by market 

participants (rational expectations) 

 

In any financial market there is in general 

some possibility to choosing to finance a 

long-term operation either with a single loan 

of identical maturity (and with a fixed and 

known cost) or opt for a sequence of short-

term credits successively renewed to cover 

that long interval of time. In this later alter-

native, only the first short credit has a 

known and fixed rate which implies that the 

above comparison has to be based on the 

expected level of rates for all the following 

short credits. This option capacity means 

that the expectation about the future values 

of short-term rates must influence that long-

term fixed rate. In summary, expected short-

term rates and their current estimates for the 

future must determine the current value of 

long-term rates. 

 

b) Preference for Liquidity 

 

Whoever lends capital for a long-term period 

(even without any credit risk) loses some 

temporary flexibility: should he/she need to 

mobilise that “frozen” money for an invest-

ment in another asset after the granting of 

that loan, he/she cannot do it as that capital 

is in the hands of the counterpart in the ini-

tial operation. This explains why loaning 

capital for long maturities demands some 

compensation from the debtor for all the 

profitable cases that may happen to be lost in

-between. 

1- Visiting professor of Finance to the School of Economics (SBE) of the “New University of Lisbon” from 1989 to 2010. Now retired from 
the university but still working with the Euronext Lisbon Stock Exchange.  
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c) Preferences along the Maturity Spec-

trum (segmentation per maturities) 

  

Naturally within the set of lenders and/or 

borrowers there may exist different needs in 

terms of maturities. In the most simple case, 

we have, on one hand, a group of parties 

interested in lending and borrowing only for 

short periods of time, and on the other ex-

treme, another group interested only in long-

term operations. Typically commercial 

banks and the treasuries of industrial corpo-

rations prefer to work in that short-term side 

of the maturity spectrum, but pension funds 

and governments frequently look for finan-

cial operations in the long run. Of course, 

nothing guaranties that we have only these 

two extreme segments of maturities: most 

likely there are other ones distributed along 

that wide window of maturities. But in all 

cases, belonging to one particular segment 

means that both sides in a loan “hate” to op-

erate in a different maturity, either shorter or 

longer, due to the uncertainty associated to 

the future levels of interest rates. Only brib-

ing the uninterested parties in a maturity 

may it be possible to attract them out of the 

natural habitat he/she prefers to work in for 

by any reason. 

 

In the literature these three areas have been 

dealt with by many authors and have re-

ceived established designations: 

 Rational Expectation Hypothesis – 

Macauly 1938 and Lutz 1940 

 Liquidity Preference Hypothesis – 

Hicks 1946 

 Market Segmentation Theory – Cul-

bertson 1957 – with its corollary, the 

Preferred Habitat Theory – Modiglia-

ni and Sutch 1966 

2. Stochastic Model Adopted 

 

Due to the ever potential swap between a se-

quence of short-term loans and an alternative 

single long-term credit and vice-versa, intuition 

suggests to connect any long rate RT to the ex-

pected evolution of the very-short-term rate rt 

during the interval running from now until the 

final date T of that long maturity. 

 

In spite of the uncertainty of the future values 

of the short-term interest rates, nothing pre-

cludes any market participant to anticipate 

some expected (or average) time evolution for 

them – around which that uncertainty will have 

to be reckoned with – as well as, if necessary, 

to anticipate some sudden change of mood 

some time ahead. 

 

This explains the use of the following general 

stochastic equation regulating the random evo-

lution of the very-short-term interest rate rt 

 

 

 

where dt tr anslates the determinist evolu-

tion of rt and dz indicates the variability2 of 

the actual evolution around that “middle of the 

road” step. Since all markets show an evolution 

where interest rates sometimes hover above and 

other times below a certain fixed level , it is 

common to adopt mean-reverting models for 

that deterministic term of the stochastic equa-

tion. 

 

Amongst the models that have been proposed 

by many authors, we adopted one of the sim-

plest ones – the well-known Vasicek model – as 

it permits the introduction of our proposals 

without requiring very elaborated calculations: 

   dztrdttrdr ,,    

2- Mind that here we still do not impose that variability to be Gaussian. Some other distributions could also be adopted although the  
Normal one offers a number of mathematic advantages that cannot be discarded. 
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                                  with            
 

where the three parameters ,  and  are as-

sumed independent of the time t and of the in-

terest rate r. And, because now and then, this 

level  may also be re-adjusted to new heights, 

a more complex model involves the composi-

tion of a mean-reversion model with two re-

gimes with some distribution of probabilities 

for the transition moment from the first regime 

to the second. 

 

For now, consider the simplest case of one sin-

gle regime. Integrating the above equation 

along the time interval [0, T] yields the future 

very-short-term r at t = T which is still uncer-

tain within a Normal distribution: 
 

 average: 

   

 variance:   

 

The main criticism to this model is that it still 

permits future negative interest rates r even 

departing from a large initial level r. Also this 

model is frequently not enough flexible to ac-

commodate some shapes of the YC in many 

markets (it should have more adjustable param-

eters). However, the likelihood of such negative 

cases is traditionally low and our purpose is 

focused on two adding premia to the main 

shape of the YC. 

 

3. The Expected Value for the  

Long-term Rate R 

 

The presence of arbitrage operations between a 

long credit and a sequence of short loans means 

that, in equilibrium, the long rate must equal the 

sum of all the short ones in the relevant inter-

val.3 Therefore, the Normal distribution of all 

future short-term rates rt imply that the long 

rate also follows the same distribution with an: 

a) average or  expected rate (annualised) 

 

 

 

that is, the market expects the long-term rate RT 

to evolve toward  as T grows indefinitely. 
 

b) average accumulated var iance

(annualised) 

 

Why that Shape of the Yield Curve ? : 95 

3- Apart the premium due to uncertainty.  
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For subsequent analysis, notice that this vari-

ance grows decreasingly with T and saturates at 

, a level determined only by the volatility 

 and the “attraction force” . This saturation is 

explained by the mean-reversion behaviour of rt 

as it progressively destroys the value of every 

former step dr including its noise component  

dz. So, after  some number  of steps dr, only 

the most recent ones still contribute effectively 

for the accumulated variance, that is, the net 

sum of variances is constant in spite of the 

growing maturity.4 The figure above depicts the 

standard variation     and the term      .                

with a hump, both curves to be used below in 

our complete model. 

3.1 Introducing a sudden transition in   

 

Up to now we have assumed a single level   to 

which the short-term rate rt evolves exponen-

tially from an initial value r0. But market partic-

ipants in their rational expectations, may also 

anticipate a future sudden change in that long-

term level from an initial 1 to a subsequent 2, 

larger or smaller than before.5 The expected 

short-term rate rT at T under this sudden transi-

tion at a fixed and known moment p < T is: 

 

 

which leads to an expected long-term rate RT 

under the same fixed p: 

4- Confront this behaviour with the case of the famous Black and Scholes stochastic model where variance grows linearly with T. 
 

5- In the mean-reversion model, the parameter  translates the “force” used by the market participants to pull back rt towards the center. 
This explains our assumption that this force is the same in both regimes. 
 

6- Probably a Gamma Distribution in  

 

 
 
 

with k =2 would better translate the actual uncertainty of the transition moment p, but it would also lead to a more sophisticated expression 
for E[RT] with little practical gain. 

2

Tv TvT

2
      TpT

TT ererrE .

10

).(

212fixo p
..    

In reality the moment p is not certain, although 

some average or consensus date might be estab-

lished in the market. In the next figure the 

shape of the curve RT = f(T) is depicted as-

suming for simplicity sake that the transition 

moment p follows an exponential distribution 

with parameter .6 

     
 

 




































 








 


 TTTT

TT

ee

TT

e

T

e
rmRE

.
.1

.

1
.

.

1
. 21

.

21

.

102Exp.

 
 k

ep
pf

pkk




 .1.. 

This transition of regimes may explain the 

hump found in some YCs either at the short end 

of the maturity spectrum – sometimes a nega-

tive hump – or at the long end, as the following 

figure shows. The extreme point of the hump 

depends on the moment 1/ expected for the 

transition and on the “attraction factor” . 
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As for the variance of RT under two regimes, if 

we assume a  common to both regimes – same 

behaviour of participants – the accumulated 

volatility is still the same as with a single re-

gime. Therefore, independent of the statistical 

distribution of the random transition moment p: 

4. Cost of the Volatility Risk 

 

Segmenting per maturity in some way the col-

lection of creditors and debtors present in a 

market implies that some price has to be paid to 

move any of them away from his/her natural 

habitat to give or to receive some credit with a 

disliked maturity due to the uncertainty of inter-

est rates. In the Vasicek stochastic model as 

well as in many others, that cost of volatile in-

terest rates – designed  – is obtained via an 

arbitrage argument which equates to the risk-

free rate r the deterministic return P(r,t) of a 

carefully constructed portfolio P of bonds made 

of short and long positions selected to remove 

all uncertainty (p= 0).7 The final result is that 

the expected return m of any such bond and its 

volatility  have to be related with the risk-free 

rate via: 

  

 

where, in general, , , and  are functions of 

the time t and the rate r. 

 

However, as nothing is said about the value and 

the sign of the risk premium , this paper tries 

to estimate possible values of  based on the 

behavioural approach introduced in Finance by 

Amos Tversky and Daniel Kahneman (T&K). 
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7- Mind that mP is the deterministic component of the instantaneous return of the portfolio and P is the volatility of that same return. In 
general, both are functions of the short-term rate r and/or of time t. 
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As a matter of fact, equating the long-term rate 

RT to the sum of all the short-term rates be-

tween now and T does not take into account the 

preferences of both creditors and debtors in the 

occasion, neither the possibility that both sides 

do change their preferences as time goes by. 

Indeed, the man in the street frequently states 

that between a sequence a short-term deposits 

with uncertain remunerations and a long-term 

deposit with a fixed rate, he prefers this last one 

even at a rate below his expected total value 

from those uncertain remunerations. A lower 

rate is acceptable, provided it is certain!8 

 

Actual markets are somewhat more complex as 

there are occasions with lenders having the up-

per hand and other moments with debtors domi-

nating. When borrowers have to “bow” to the 

lenders they have to accept to pay a rate above 

the market expected interest rate. And when the 

borrowers “make the favour” to accept deposits 

from the lenders, it is up to these last ones to 

accept an interest rate below the market consen-

sus. 

 

In both cases and according to T&K the volatil-

ity premium (positive or negative) between the 

fixed long-term rate and the uncertain rate ex-

pected for the same maturity is intended to re-

duce the probability (and so the number of cas-

es) of suffering a loss as these are much more 

painful than the joy received from any comple-

mentary case yielding a gain instead. 

 

In this paper it is relevant the ratio   = p-/p+ 

between the “price” p- of each unit of pain and 

the price” p+ of each unit of joy. Empirical sur-

veys of T&K suggest  to be around 2.25. 

 

Dominance of Depositors 

 

When depositors dominate the market, they 

only accept lending some capital at a fixed rate 

ST for T years if that rate is somewhat larger 

than the market consensus E[RT] for that long 

maturity. The spread between those two rates – 

called the volatility premium – must be large 

enough to reduce the number of cases in which 

the realised rate RT turns in the end to be larger 

than the initially fixed ST because in every such 

case depositors would regret their option for a 

fixed rate ST due to the smaller total capital ac-

cumulated in that case at the maturity T: 

8- Certainty here refers to the volatility of the market rates not to the possibility of non-performance (credit risk). 

1.00   monetary units  

For the set of all cases when they regret the option for ST, the average psychological value is: 

And for all the cases when they enjoy that same decision, the similar psychological value is 



99 : Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários 

 

The equilibrium between these two groups of 

potential developments yields the amount of the 

necessary spread ST - E[RT]. Reminding that a 

normal distribution of RT means a lognormal 

distribution for       , and noticing the similari-

ties between the above two expressions and the 

definitions of Call and Put options, that equilib-

rium condition leads to:  

Why that Shape of the Yield Curve ? : 99 

9- This function is almost the Yield Curve, but it still does not yet include the impact of the Liquidity Premium.  
 

10- When  = r0, the model forecasts a horizontal line for RT as a function of the maturity T. This assumption enhances the effect upon the 
shape of the YC of the spread between ST and RT. 
 

11- For (r0 – ) < 0 the function                                             has a positive slope and that moves the hump to longer maturities or even pre-
cludes its very existence. 
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which can be solved numerically to produce the 

function ST = f(T) with the parameters ,  , 

r0,  and 9. The following figure illustrates the 

general shape of that function for values of the 

ratio  between 1.5 and 2,5 and assuming, for 

simplicity sake and also better visibility, an ex-

pected flat evolution of rt.
10 It is interesting to 

note that the model contemplates situations 

where the YC shows a hump for an intermedi-

ate maturity, but the location of that extreme 

depends on the difference (r0 – ).11 
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Dominance of Borrowers 

 

Here borrowers only accept to pay a fixed rate 

ST if it is below the market consensus level E 

[RT]  expected for the same maturity T. For the 

set of all cases where borrowers regret the op-

tion for a fixed ST, the average psychological 

value is: 
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and for all the cases where they enjoy their ini-

tial decision, the similar psychological value is 

 

 

The equilibrium between these two groups of 

potential developments yields the amount of the 

necessary rate spread from the following equa-

tion:  

The following figure illustrates the general 

shape of ST = f(T) for  values of  between 1.5 

and 2,5 assuming again an expected flat evolu-

tion of rt for simplicity and visibility sake. 

4.1. The Volatility Premium 

 

At first sight this premium seems to be ST – mT. 

However, lenders and borrowers compare the 

fixed rate ST with the return implicit in the ex-

pected/average final value of E[RT] which, due 

to the lognormal distribution of the accumulated 

capital, is given by: 

 

 
 

This psychological view of this volatility risk 

yields either positive or negative values for the 

price of risk. It also produces a formula to quan-

tify that premium according to the maturity of 

the credit T and the ratio  . 

4.2 Approximation to the Numerical Solution 

by a Quadratic function 

 

In both cases of dominance, the premium is  

obtained from two equations that basically  

demand the numerical computation of 

 

 

as a function of                 . We consider only 

the equilibrium equation for the case of Deposi-

tors dominance. The following figure depicts 

the four curves -a = f(b) obtained numer ically 

from this equation for four different values of  

between 1.5 and 2.5 along with the correspond-

ent best fitted quadratic functions: 
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It is interesting to note the extremely good ad-

justment of a quadratic function to all the four 

cases: 

 
 

and three important characteristics of that ap-

proximation: 

 the constant term  is almost zero (the 

premium is zero for T = 0) which makes 

this parameter negligible in practice 

 the coefficient of the term in b2 is very 

close to 0.5 (but the sign changes with 

the dominance) 

 the coefficient of the linear term is some-

what proportional to the ratio  = p-/p+ 

(narrow distribution around a common 

average close to 0.134 in both dominanc-

es). 
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Dominance of Depositors 

 

  = p-/p+    

1.50 0.4962 0.1622 -0.000005 0.10813

2.00 0.4935 0.2769 -0.000008 0.13845

2.25 0.4924 0.3237 -0.000009 0.14387

2.50 0.4914 0.3655 -0.000010 0.14620

average 0.4934 -0.000008 0.13416

For the reference ratio  = 2.25, the following 

function is a very good approximation to the 

“apparent” 12 premium: 
 

 

 

 

 

For dominance of Borrowers, the parameters of 

the quadratic approximation are: 

T

v
vmS T

TTT

2
2 .3237.0.4924.0 

12- The actual volatility premium separates the expected rate E[RT] from the implicit return of the expected final capital E[eT.RT].  
However, the numerical solution produces the difference ST – mT which we call “apparent”. 
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5. Liquidity Premium 

 

Under common circumstances, a depositor al-

ways prefers to deposit his money for a short 

period of time than for a long one in order to 

maintain his/her liquidity free. To bribe him/her 

to a longer deposit it is necessary to pay some 

extra return L above the rate r0 applicable for 

the shorter alternative. This premium L is not 

due to any potential credit risk and is demanded 

even if the market expects the short-term rate r0 

to remain constant in the future. 

 

Indeed, by depositing for a long time, the saver 

remains incapacitated to use that money for any 

other purpose until that deposit matures. Should 

a need materialise for that amount before ma-

turity, the depositor will have to borrow that 

value and pay an interest rate (r0 + L) that will 

always be larger than the rate received from the 

initial deposit. Banks make their living out of 

that spread L. 

 

That is, extending the life of a loan requires the 

borrower to compensate the lender for the extra 

cost he/she may have to bear with a potential 

bridging and expensive loan raised to cover 

some part of the time interval [0, T] of the ini-

tial deposit. Naturally, that Liquidity Premium 

L must grow with the duration T of the de-

posit. 

 

Of course, it is never certain a bridging loan 

will be required, and it is also unknown the  

moment t when that need may arise. There will 

be some statistical distribution of the moment  

0 < t < T when such event mater ialises. The 

simplest form to model the statistic of that event 

is to assume an Exponential Distribution of t as 

it assumes a constant occurrence probability 

.dt for all small intervals of time dt after the 

beginning of the deposit13. 

 

Calling r0 the instantaneous interest rate at t = 0 

and assuming it will not tend to change in the 

future14, one monetary unit initially deposited 

for T years and bearing an interest rate (r0 + L) 

will accumulate at T: 

 

 

 

 

 

But, if at some instant t < T a need arises to mo-

bilise that amount of money, one must borrow 

from the bank at a higher15 rate (r0 + L + ) the 

amount of the deposit so far accumulated   

                but duly reduced  by an “hair cut” 16  

k < 1: 

13- The use of a more sophisticated Gamma Distribution might be appropriated only if there are clear reasons to admit a central interval of 
time where such occurrences are more likely than in the beginning or near the end of the deposit. 
 
14- This simplification does not alter the form of the relation L = f(T). 
 

15- The cost  is the Bid/Ask spread of the bank offer between the deposit and the loan rates. 
 
16- This “hair cut” is a precautionary measure taken by the lender to guarantee (that is, for sure) he will be repaid in full with the final 
value of the initial deposit. 

  tLr
e

.0 
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implies that                      . 

 

During the life of the deposit and assuming an 

Exponential Distribution of the instant t to initi-

ate a bridging loan: 

 

a) either  the deposit matures without re-

course to the loan (for all t > T) 

 accumulated probability of this case: e-t 

 because the depositor demands a Liquidi-

ty Premium L above r0, he receives more 

money in the end than with r0 

 and the statistical final gain is 

 

 

b) or a bridging loan has to be borrowed at 

some intermediary random moment 0 ≤ t < T  

 with a probability density of each particu-

lar instant: .e-l.t  

 but the spread  may introduce a loss in 

each case amounting to 

 tTek  .
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 therefore, for all possible instants 0 ≤ t < T the statistical final loss is 
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The Premium L initially demanded due this liquidity risk is obtained by equating the statistical gains 

to the statistical losses: 

        TTrTLr
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which leads to 

 

 

 

This is the functional form L = f (T) and it 

shows that, for very small probabilities  of a 

bridging loan, there is no need of a Liquidity 

Premium L, whatever the extra cost . On the 

contrary, the larger the cost , the more the bor-

rower has to pay for a long restriction to his 

liquidity. 

 

The following table gives values of the product 

(L.T) as a function of (.T) and (T), a tech-

nique that allows the use all the figures inde-

pendently of the time to maturity T. 

TTTL eee ... .. 



















104 : Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários 

 

In the real world, the bank spread  is usually 

of the order of a couple of percentage points17. 

On the other hand, for an accumulated 1% 

probability of a bridging loan being required 

sometime during the life of a 10-year deposit 

means a parameter  = 0.1005%. 

As a first approach, this function can be trans-

formed via a Maclaurin expansion of the three 

exponential functions18, but the common orders 

of magnitude of those two parameters allows to 

use an ever simpler formula for the Liquidity 

Premium 

This simple approximation can be interpreted 

as: 

  is the extra annualised cost – the spread 

– of the potential bridging loan 

 T is the (approximate) probability that 

the bridging loan will be used during 

some part of the interval [0, T] 

 ½ averages the cost of that loan (under 

the linear approximation of the accumu-

lated probability) because it may be initi-

ated somewhere along the interval [0, T]. 

17- In the Statistics Bulletin of ECB of November 2016, table 4.5 in page 41, the spread  for the 12 months October/2015 to Septem-
ber/2016, oscillates between 2.85% and 3.18% for deposits and loans of non-financial corporations. For consumers and especially for con-

sumer credit that spread  is even larger. 
 
18- Maclaurin expansion until the second power: 

     
2.

2

1
xxe x 
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6. Compounding All Effects 

 

Under this model the shape of the YC is ex-

plained by: 

 

 an expected evolution under a linear 

mean-reverting behaviour – an exponen-

tial transition from the current rate r0 to 

the long-term level  

 a Volatility Premium determined by the 

accumulated variance (vT)2 to be added 

(if lenders dominate the credit market) or 

subtracted (if borrowers take that domi-

nance) 

 an additive growing Liquidity Premium 

dependent on the probability parameter  

of a necessary bridging loan and on the 

extra cost  of that loan. 

Mind that: 

 in the formula above only one mean-

reverting regime was assumed; in case a 

second regime is anticipated by the mar-

ket participants, a more complicated val-

ue of the expected value of RT leads to 

another formula 

 as for the volatility premium, while the 

term in  – the variance (vT)2 – is a mon-

otonically growing function that saturates 

at ()
2, the term in  shows a hump at a 

maturity T that is defined by solely by the 

parameter : 
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but approaches zero for very long maturities 

 

 the curve for  = 49.24% and for  = 

32.37% can only be used under the as-

sumption of a T&K ratio  = 2.25;19 mar-

ket reality may recommend to test wheth-

er different figures for  and  provide a 

better fitting to the market data. 

 

6.1 Quality of the model. Comparison with 

the Svensson´s model 

 

Due to the reduced number of Portuguese T-

Bond issues listed in the Lisbon Stock Ex-

change and also their reduced liquidity, a test to 

the quality of this model could not be done by 

comparing a YC estimated from them with 

some other curve produced by another more 

traditional model. 

 

On the contrary, ECB computes everyday a YC 

– using Svensson´s model – from the vast col-

lection of T-Bonds issued in euros by the Treas-

uries of all the member states, and discloses it 

via a table of the interest rates for 33 standard 

maturities up to 30 years20 together with the 

values of the six parameters of that model. So, 

we measured that quality by adjusting our mod-

el to the Euroland YC for a few distinct ses-

sions, both “common” and “difficult” days. 

 

The average difference between the Svensson 

YC and our model along those 33 maturities are 

summarised in the following table: 

19- The curve fitted to the ECB data for 16/3/2017 used  and  equal to the values from T&K. 
 
20- These are annual maturities from 1 to 30 years plus 3 months, 6 months and 9 months. 
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The following figures include four different 

adjustments showing situations with very good 

matching along others with not so good adjust-

ments.21 When the YC takes more common 

shapes, the model seems to fit very well to the 

market as reported by the ECB: an average 

spread between the ECB curve and our own 

model that is of the order of a few tenths of 1 

bp. 

21- For simplicity sake, the adjustments reported in this section were made without the Liquidity Premium included as in general it is much 
smaller than the Volatility Premium. 

Common Shapes of the Yield Curve 
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For the cases where the YC takes shapes more 

“difficult”, the model seems to fit less well to 

the market: an average spread between the ECB 

curve and ours of the order of 2 bp. 

“Difficult” Shapes of the Yield Curve 
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A comparison between our model 
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and the Svensson´s Model 
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indicates that: 
 

 0 is the long term level  of our model, 

1 is the spread (r0 – ) and 1 is the 

“attraction force” of the mean-reverting 

behaviour; so the two first terms indicate 

an exponential time evolution from r0 to 

  

 the term in 2 translates the change of 

curvature of the YC for mid-term matur-

ities in relation to the simple exponen-

tial; it corresponds to our volatility pre-

mium                    added or subtracted 

from the exponential 

 the term in 3 introduces a positive or 

negative hump sometimes present in the 

YC for very short maturities, but that can 

also appear at the long end; in our model 

this requires a second level 2 ≠ 1  to 

which another exponential transition is 

added. 

 

7. Conclusion 

 

In this paper we consider three explanations for 

the shape of the Yield Curve: 
 

 Expectations from market participants 

about the future are expressed through a 

linear (because it is simple) mean-

reverting model that progressively at-

tracts the short-term rate rt to an estimat-

ed long-term level ; 

 a Volatility Premium is required to com-

pensate the extra psychological cost22 of 

the potential losses stemming from an 

accepted fixed rate ST in a long-term 

credit; that premium adds (or subtracts) 

to the above exponential and is made of 

two terms dependent only on  and  

 an adding Liquidity Premium is neces-

sary to compensate for the potential need 

of borrowing some bridging loan at an 

extra rate (+L+r) while the capital lent 

at (r+L) is kept frozen in the initial credit 

operation; 

 if the market also anticipates some sud-

den switch in the level m some time into 

the future, the model includes two mean-

reverting regimes, each one with its own 

long-term level (1 and 2). 

 

Our model seems to have a reasonable capacity 

to adjust to reality, at least in comparison with 

the Svensson estimated data of the euro market. 

It involves a minimum of five parameters: 
 

 r0 as the current very short-term rate 

  as the very long-term rate 

  as the volatility of the short-term rate rt 

  as the “attraction force” to the mean  

  the combined impact of the single 

parameter  of the exponential distribu-

tion of the of the starting date of the 

bridging loan and the extra cost  of that 

bridging loan. 

 

but three more parameters may be required: 
 

 2 ≠  in case a second mean-reverting 

regime is needed to translate an expected 

change of mood in the market some time 

into the future; 

 because the ratio  = p-/p+ may deviate 

from the T&K estimate (2.25), two coef-

ficients  and  may be used to adjust the 

impact of each of the two components of 

our Volatility Premium. 

 

An interesting fact is that the volatility premium 

T

v
v T

T

2
2 ..  

22- In comparison to the joy felt with all potential gains. 
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may show a counterintuitive negative sign de-

termining a long-term interest rate in the market 

below the expected/average evolution of the 

short rate in case borrowers dominate the credit 

market. 
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