
 

 

 

 

CMVM celebra Semana Mundial do Investidor promovida pela IOSCO  

a que aderiram mais de 70 países 

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) celebra entre os dias 2 e 8 de 

outubro a Semana Mundial do Investidor (World Investor Week), iniciativa promovida 

pela IOSCO, através da dinamização de iniciativas que visam promover a nível mundial 

a educação financeira e a proteção dos investidores. 

Na realização deste evento, a CMVM tem como parceiros a Euronext Lisbon, a Associação 

Portuguesa de Bancos (APB), a Associação Portuguesa de Seguradores (APS), a 

Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP), a 

Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado (AEM) e a Associação 

Portuguesa de Analistas Financeiros (APAF). 

Durante esta semana serão desenvolvidas várias atividades, que se pretende atinjam toda 

a sociedade civil, aforradores, investidores, académicos, analistas e outras entidades. 

Entre as iniciativas orientadas para a sociedade civil em termos globais, destacam-se uma 

jornada aberta da Biblioteca da CMVM, na segunda-feira, que estará a funcionar em 

horário alargado (das 9h às 20h) e terá no local técnicos especializados no apoio ao 

investidor, que ajudarão a tirar dúvidas e prestarão informações sobre o mercado de 

capitais. Entre as diversas obras disponíveis para consulta destaca-se livros cuja temática 

se relacione com a proteção dos investidores, a divulgação de informação ao público e 

a cultura financeira e do mercado de capitais.  

No mesmo local serão disponibilizadas brochuras publicadas pelos parceiros e pela 

CMVM que explicam, nomeadamente, o que são ações, obrigações, fundos de 

investimento, produtos financeiros complexos, a adequação do instrumento financeiro ao 

perfil do investidor, a informação que deve ser prestada, a execução de ordens de 

investimento. 

Saber mais. Agir melhor! 
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Ainda no âmbito de atividades de contacto direto com o público, a CMVM desenvolverá 

nos dias 3, 5 e 6 uma iniciativa em parceria com as câmaras municipais de Lisboa, 

Grândola, Gouveia e Pombal, que consiste na participação de técnicos da CMVM em 

Biblioteca itinerantes, estando disponíveis para distribuição as mesmas brochuras da 

CMVM e dos seus parceiros. 

O programa de dia 4 destina-se a um público mais especializado e consiste na realização 

no Auditório da CMVM de dois workshops sobre temas de inovação financeira, 

concretamente “A aplicação da tecnologia blockchain nos mercados de capitais” e “Robo-

advice: o futuro do aconselhamento financeiro”, assim como um debate sobre o 

desenvolvimento do mercado de capitais.  

Na ocasião a CMVM irá também anunciar o lançamento de um prémio para a melhor 

tese de mestrado ou de doutoramento sobre inovação financeira. 

Durante a Semana Mundial do Investidor, os investidores de retalho terão disponíveis, no 

site da CMVM, perguntas e respostas frequentes sobre investimentos, mensagens-chave 

relacionadas com a proteção dos investidores e brochuras informativas sobre 

instrumentos financeiros. A Linha Verde de atendimento ao investidor irá funcionar em 

horário alargado (9h às 20h). 

A World Investor Week, promovida pela IOSCO e à qual aderiram mais de 70 países, 

tem o apoio da OCDE e do G20. 


