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O Inquérito

INTRODUÇÃO

Objetivos
Caracterizar a situação atual do mercado FinTech português

e o seu grau de desenvolvimento

Perceber de que forma o ambiente regulatório cria barreiras

ao desenvolvimento FinTech

Inteiramente Online
Realizado entre 5 de julho a 3 de agosto de 2018

Distribuído pela CMVM e disponibilizado no site

Respostas
Participaram 102 entidades:

79 Intermediários Financeiros, 16 empresas FinTech e

7 Associações representativas

Participantes
78% das respostas de entidades registados na CMVM

81% das respostas de membros da Administração e cargos 

de direção



SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

Robo-advice

DLT /blockchain

ICOs - Initial Coin Offerings

Crowdfunding

RegTech

Inteligencia Artificial / Machine Learning

Big data

Novas tecnologias e modelos de negócio



Impacto esperado, pelas entidades participantes, 

na indústria de serviços de investimento em Portugal

P: qual o nível de relevância de cada uma das áreas FinTech?

Outras áreas referidas pelas entidades participantes:
▪ Machine learning / Inteligência artificial

▪ Cibersegurança
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Big data

61% 
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57% 
Regtech

(N=102, 100%)

PRINCIPAIS RESULTADOS



31%

21%
16%

1%

28%

21%

33%

B
ig

 d
at

a

C
ro

w
d

fu
n

d
in

g

D
LT

 (
B

lo
ck

ch
a

in
)

IC
O

s

In
te

lig
ê

n
ci

a
 A

rt
if

ic
ia

l

R
e

gT
ec

h

R
o

b
o

-a
d

vi
ce

PRINCIPAIS RESULTADOS

Intermediários Financeiros - Implementação de 

soluções tecnológicas 

P: tem implementadas ou perspetiva implementar soluções tecnológicas?

▪ 30% dos IFs têm 

perspetivas de 

implementação de 

soluções 

tecnológicas

▪ 84% dos IFs não 

têm perspetivas de 

implementação da 

tecnologia 

Blockchain

▪ Robo-advice, Big

data e IA com 

maior expressão
(N=79, 100%)



P: fornece ou perspetiva fornecer serviços de investimento com recurso a 

soluções tecnológicas em parceria com empresa FinTech?

10%
13%

18%
27%

32%

Serviços de investimento que fornece ou perspetiva 
fornecer com recurso a soluções tecnológicas em parceria 
com empresa FinTech

Consultoria para investimento

Gestão de carteiras por conta de outrem

Receção e transmissão de ordens por conta de outrem

Execução de ordens por conta de outrem

Registo e depósito de instrumentos financeiros

PRINCIPAIS RESULTADOS

Intermediários Financeiros - Implementação de 

soluções tecnológicas 

(N=79, 100%)



P: fornece ou perspetiva fornecer serviços através de soluções tecnológicas?

▪ 63% das empresas FinTech fornecem ou perspetivam fornecer 

soluções tecnológicas de Inteligência Artificial, demonstrando 

uma forte foco de atividade neste tipo de tecnologia

▪ Mais de 50% das empresas FinTechs fornecem ou perspetivam 

fornecer  soluções Big data, crowdfunding e DLT/ Blockchain

PRINCIPAIS RESULTADOS

Empresas FinTech - Implementação de soluções 

tecnológicas 

(N=16, 100%)



P: tem ou perspetiva ter projetos relacionados com soluções tecnológicas?

As Associações têm maior foco em projetos que 

envolvem DLT/ Blockchain e Inteligência Artificial

PRINCIPAIS RESULTADOS

Associações representativas - Realização de 

projetos 

em diferentes áreas 

(N=7, 100%)



Principais barreiras ao desenvolvimento

P: nível de relevância de cada uma das barreiras ao desenvolvimento*?

Robo-advice

• 33%*
Prevenção 

branqueame

nto capitais

• 30% 

Proteção de 

dados

DLT(Blockchain)

e RegTech

• 44% 

Proteção de 

dados

• 43%

Incerteza 

regulatória

• 43% Custos

Crowdfunding

• 39% regime  

europeu não 

harmonizado

• 25% limites ao 

investimento

• 25%Regulam

entação de 

conflitos de 

interesse 

exigente

Big data

• 14% 

Cibersegurança

• 8% 

Implementação

de processos 

de data quality

• 10% 

Dificuldade de 

interface com 

sistemas já 

existentes 

*Classificadas como muito relevante



Benefícios com maior relevância

P: nível de relevância de cada um dos benefícios?

Robo-advice
• Mitigação do erro humano

• Facilidade de auditoria

• Redução de custos

DLT (Blockchain)
• Transparência/rastreabilidade 

das transações

• Maior eficiência

Crowdfunding
• Financiamento de projetos de 

pequena dimensão/ inicial

• Diversificação investimentos 

Big data

• Deteção de fraude

• Product governance

Regtech
• Automatização dos processos

• Maior facilidade de acesso à 

informação



Riscos com maior relevância

P: nível de relevância de cada um dos riscos?

Robo-advice
• Cibersegurança

• Respostas ao questionário de perfil de risco sem consciência das 

consequências

DLT (Blockchain)
• Cibersegurança

• Dificuldade em regular esta matéria

Crowdfunding
•Risco de Perda total do capital investido

Big data
•Privacidade e Proteção de dados

Regtech
• Integração de sistemas



Initial Coin Offerings (ICOs)

53   ; 52%

8   ; 8%

2   ; 2%

39   ; 38%

Resposta regulatória relativamente às ICOs

Adotar uma regulamentação específica para as ICOs

Ter apenas em conta a regulação existente, conforme
aplicável, nomeadamente o regime dos instrumentos
financeiros e da proteção dos investidores
Não regular

Não sabe/ Não responde

Alternativa ao 
mercado de 
capitais típico, em 
virtude das 
exigências

Desintermediação 
e redução dos 
custos de 
transação

Potencial de 
fraude/ 
utilização como 
meio para o 
branqueamento 
de capitais

Especulação e 
manipulação no 
mercado 
secundário
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dos participantes considera ser muito relevante o impacto

esperado das tecnologias Big Data, DLT (Blockchain) e RegTech

dos participantes considera que a entrada das empresas

FinTech no mercado financeiro português cria potenciais

sinergias para as empresas já existentes

dos participantes considera que deveria ser adotada

regulamentação específica para as ICOs e para consultoria para

investimento ou gestão de carteiras automatizada

60%

30%
dos intermediários financeiros tem implementadas ou perspetiva

ter implementadas soluções tecnológicas de consultoria

automatizada, Big Data, Inteligência Artificial.

68%

50%

75%

dos participantes considera que deveria existir uma

harmonização da legislação do financiamento colaborativo na

União Europeia

SÍNTESE



Obrigada.

Email: mjoaoteixeira@cmvm.pt

Website: http://www.cmvm.pt/

Morada: Rua Laura Alves, n.º 4 - Lisboa

http://www.cmvm.pt/

