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PREFÁCIO

I – Em 27 de maio de 1997, por Despacho do Ministro das Finanças, foram 
estabelecidos os objetivos que a revisão do Código do Mercado de Valores 
Mobiliários1, a levar a cabo pelo Grupo de Trabalho igualmente criado por 
este Despacho, deveria concretizar: codificar, simplificar, flexibilizar, modernizar e 
internacionalizar.

Vinte anos decorridos sobre a entrada em vigor do Código dos Valores Mobi-
liários que veio a resultar daquele projeto de revisão da Lei Sapateiro lançado 
pelo Ministro das Finanças sob o impulso da CMVM, somos confrontados, face 
às relevantes alterações de contexto, do mercado e do próprio quadro institucio-
nal e de supervisão europeu, com a necessidade de reavaliar a validade e eficácia 
das soluções então consagradas. Desta avaliação, levada a cabo por um Grupo de 
Trabalho ad hoc estabelecido por iniciativa e sob a coordenação da CMVM, após 
uma consulta informal, mas muito alargada, ao mercado, integrando também no 
Grupo de Trabalho o contributo contínuo de elementos externos representati-
vos da academia e do mercado, resultaram claras algumas conclusões.

Por um lado, o Código dos Valores Mobiliários, nas suas principais opções 
e soluções, permanece, na sua globalidade, totalmente válido e apto a oferecer 
respostas eficientes às necessidades atuais dos operadores e à proteção do mer-
cado, dos investidores e da estabilidade financeira, confirmando assim a quali-
dade e plasticidade das soluções normativas e a visão inovadora e de longo prazo 
incorporada nas opções de política regulatória então tomadas.

Por outro lado, os objetivos estabelecidos em Despacho do Ministro das Finan-
ças de maio de 1997 como princípios orientadores a observar na conceção do 

1 Aprovado pelo Decreto-Lei nº 142-A/91, de 10 de abril, conhecido por ‘Lei Sapateiro’, que criou 
um corpo codificado de normas reguladoras do mercado e dos valores mobiliários e que criou a 
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, enquanto autoridade reguladora e de supervisão do 
mercado de valores mobiliários português.
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Código dos Valores Mobiliários podem e devem, não obstante as profundas alte-
rações e transformações entretanto ocorridas, ser hoje retomados, reiterados e 
até reforçados, permanecendo atuais e até mais pertinentes hoje, porventura, 
do que então. 

Em qualquer caso, a resiliência e adequação genérica atual do Código dos 
Valores Mobiliários, nas suas opções fundamentais e enquanto instrumento 
normativo codificado, não dispensam, vinte anos volvidos, algumas adaptações 
significativas, de legística e de política regulatória, às evoluções do quadro nor-
mativo geral, à transformação dos modelos de negócio, às alterações das neces-
sidades dos operadores e dos investidores e à dinâmica da cultura do mercado e 
das exigências e horizonte da supervisão.

A proposta de revisão do Código dos Valores Mobiliários apresentada pela 
CMVM ao Ministério das Finanças em dezembro de 2019, 20 anos após a sua 
entrada em vigor, e trabalhada ao longo de 2020 e início de 2021 com aquele 
Ministério, assume, pois, plenamente estas conclusões: desnecessidade de revo-
gação do CVM e da sua substituição por um novo Código, atenta a atualidade 
e adequação do CVM às necessidades atuais; plena e reforçada validade dos 
princípios de simplificação, flexibilização, modernização e internacionalização 
enfor madores da conceção do CVM; e a vantagem de proceder ao ajustamento e 
adaptação de algumas das soluções ali contidas a um contexto, nacional e inter-
nacional, especialmente exigente e em transformação, a nível do mercado e das 
suas estruturas, a nível económico e social, e ainda a nível jurídico e institucional.

II – Esta Edição Especial dos Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários 
cele bra, precisamente, a vitalidade, perenidade e enorme relevância do Código  
de Valores Mobiliários ao longo dos seus 20 anos de vigência ao serviço da 
construção de um mercado de valores mobiliários eficiente, justo e dinâmico.  
Com ela, pretende-se assinalar e prestar tributo ao papel fundamental de ins-
trumento de dinamização do mercado e proteção do investidor que o CVM tem 
vindo a cumprir desde a sua publicação. A diversidade dos temas e das formas 
de os abordar, bem como dos próprios autores que contribuíram para esta cele-
bração, é reveladora da riqueza deste Código, das suas soluções e do seu contri-
buto para o desenvolvimento do mercado de capitais português, bem como para 
cada um dos seus participantes. A grande adesão de entre todos aqueles a quem 
este desafio foi lançado, e que a todos agradecemos profundamente, demonstra 
também o amplo espetro de atuação e de interesse deste diploma, bem como da 
realidade que ele regula.

III – Não obstante a resiliência do CVM à passagem do tempo e às profundas 
mutações operadas nas diversas dimensões, são inegáveis e muito profundas as 
evoluções ocorridas, a todos os níveis, desde a sua entrada em vigor. Em alguns 
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casos, essas evoluções constituem verdadeiras mutações, transformações ou 
alte rações radicais de paradigma, algumas das quais já sedimentadas, outras em 
processos já avançado ou apenas embrionários.

Não sendo possível, nem sequer adequado, proceder aqui a uma enunciação 
exaustiva das evoluções relevantes para o funcionamento e o propósito do mer-
cado de capitais, bem como da respetiva regulação e supervisão, é, porém, certo 
que a realidade sobre a qual este instrumento regulatório opera é hoje profun-
damente diferente da realidade vigente ao tempo da sua conceção.

Ocorreram, nestes 20 anos, eventos financeiros relevantes, alguns deles dra-
máticos, a nível nacional e internacional, com relação evidente com os merca-
dos de valores mobiliários, por vezes nas suas causas e quase sempre nos seus 
efeitos. Estes eventos e a crise financeira de 2007 vieram por a descoberto um 
conjunto de vulnerabilidades do sistema financeiro no seu conjunto e da respe-
tiva regulação e supervisão, colocadas em destaque no Relatório do Grupo de 
Peritos De Larosière2. 

A estas, a União Europeia procurou responder através de alterações estrutu-
rais no quadro institucional europeu e de uma abundante e ambiciosa produção 
regulatória com caraterísticas inovadoras, imprimindo novidades significativas 
na natureza e caraterísticas da regulação e supervisão financeira, que evoluíram 
em sentidos não antecipáveis ao tempo da publicação do CVM. 

A nova arquitetura institucional europeia inclui hoje o Sistema Europeu 
de Supervisão Financeira (SESF), um sistema multiestratificado e evolutivo de 
auto ridades micro e macroprudenciais que visa garantir a consistência e coerên-
cia da supervisão financeira na União Europeia, e que inclui as três autoridades 
europeias de supervisão (EBA, ESMA e EIOPA), a par com o Comité Europeu 
de Risco Sistémico (ESRB)3. A criação progressiva deste sistema, bem como o 
lançamento da União do Mercado de Capitais, após a instituição da União Ban-
cária, a nova, muito abundante e assertiva regulação europeia e o foco crescente 
na convergência de supervisão produziram, desde a crise financeira, um apro-
fundamento significativo do desígnio de criação de um verdadeiro mercado de 
capitais único e integrado, mas também alterações morfológicas e culturais em 
todo o seu funcionamento. 

Ao nível regulatório, a Diretiva dos Mercados e Instrumentos Financeiros 
(DMIF)4, em 2007, e a sua subsequente versão de 2018, revista em resultado 

2 The de Larosière Report Regarding the new Structure of European System of Financial Supervision 
https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication14527_en.pdf
3 A European Securities and Markets Commission (ESMA), a European Banking Authority (EBA) 
e a European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA).
4 Diretiva 2004/39/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, transposta para a ordem jurídica 
nacional pelo Decreto-Lei nº 351-A/2007, de 31 de outubro, que entrou em vigor em 1 de novembro 
de 2007.
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de uma profunda reflexão pós-crise (DMIF II)5, terá provavelmente represen-
tado a mais decisiva evolução regulatória e os mais transformadores impactos no 
mercado financeiro, ao nível das regras pelas quais os intermediários financeiros 
passaram a ter de pautar a respetiva organização e conduta; mas também, ou so-
bretudo, no que respeita a uma igualmente decisiva conformação e modelação 
da abordagem e de uma renovada cultura e lógica do mercado, intensamente 
focada na proteção do investidor.

Não ignorando o papel verdadeiramente único desempenhado pela DMIF, 
em ambas as respetivas versões, na transformação das entidades e dos compor-
tamentos de todos os participantes no mercado, não pode, contudo, ignorar-se 
a profusão de instrumentos regulatórios com origem na União produzidos nos 
últimos 20 anos, ela própria determinante de uma verdadeira revolução norma-
tiva. Foram assim reforçados o acesso a informação e a transparência das opera-
ções e dos instrumentos, nas estruturas de mercado, fez caminho nas dimensões 
prudenciais da regulação e da supervisão dos mercados, passou a intervir em 
áreas até aí não contempladas, robusteceu os direitos dos acionistas e elevou de 
forma muito significativa os níveis de proteção dos investidores.

Não pode ainda ignorar-se a verdadeira transfiguração operada, no campo 
normativo, nas fontes, natureza e coerência do quadro regulatório resultante 
deste processo. As falhas identificadas sobretudo na sequência da crise financeira  
de 2007 em matéria de harmonização regulatória e de supervisão europeias  
determinaram uma abordagem das instituições responsáveis plenamente focada 
na criação de um quadro regulatório da União rigorosamente harmonizado, pri-
meiro, e no progressivo, mas determinado, aprofundamento de instrumentos e 
de uma cultura de convergência de supervisão, depois.

No campo da regulação, tal resultou, genericamente, numa redução signi-
ficativa da regulação de iniciativa e caraterísticas nacionais, a bem da harmoni-
zação e da redução de fenómenos de arbitragem e concorrência regulatória, e 
numa elevação paradigmática dos níveis de proteção do mercado, do investidor 
e da estabilidade financeira. Mas também, claramente, num sistema regulatório 
altamente complexo e por vezes de difícil apreensão e implementação.

As alterações institucionais ao sistema de supervisão e a dotação das auto-
ridades europeias de instrumentos e poderes de supervisão inovadores vieram 
igualmente reforçar os níveis de proteção do investidor e da integridade dos 
mercados, bem como a progressiva instituição de uma supervisão convergente 
nos diversos países da União.

5 Diretiva 2014/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, transposta 
para a ordem jurídica nacional pela Lei nº 35/2018, de 20 de julho, que entrou em vigor em agosto 
de 2018.
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IV – A nível nacional, em adição a todas as evoluções referidas, os 20 anos 
do CVM incorporam ainda experiências marcantes e determinantes de mu-
danças relevantes na supervisão dos mercados. Sem que tenha ocorrido uma 
alte ração estrutural ou institucional relevante, a verdade é que, sobretudo fruto  
dos eventos financeiros ocorridos neste período e da consciência crescente da 
importância de uma supervisão mais abrangente e mais coordenada, foram  
sucessivamente alargadas as competências de supervisão da CMVM, quer no 
que respeita ao perímetro de supervisão. Nesse perímetro passaram a incluir-se 
novas entidades e realidades, como os auditores, os peritos avaliadores de imó-
veis, as contrapartes centrais ou o crowdfunding, mas também novas dimensões 
da supervisão de entidades e realidades já sujeitas à supervisão da CMVM, como 
a supervisão do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, 
a supervisão prudencial das entidades gestoras de ativos e de titularização ou a 
informação não financeira dos emitentes e outras entidades supervisionadas.

V – Mais recentemente, a inscrição do mandato do desenvolvimento do mercado  
na missão dos supervisores financeiros constitui, ainda, uma outra evolução 
signi ficativa. A abordagem clássica desta missão, de acordo com a qual ela se 
esgota na proteção dos investidores (ou, de forma mais ampla, dos consumido-
res), está definitivamente colocada em crise, aceitando-se hoje com crescente 
naturalidade e inevitabilidade que os supervisores possam e devam colocar o 
desenvolvimento do mercado entre as suas principais prioridades – bem enten-
dido, na medida em que isso não coloque em causa o mais nobre e mais essencial 
desígnio da proteção do investidor. A competitividade que é necessário conferir 
ao mercado, e em particular aos mercados de menor dimensão, como é o caso 
do mercado português, reclama da regulação e da supervisão uma abordagem 
flexível e proporcional, que promova a confiança de todos os partici pantes do 
mercado mas igualmente o crescimento económico e a criação de condições 
para a canalização bem sucedida da poupança individual para o mercado, num 
movimento de afetação produtiva daquela poupança e de criação de valor  
para ambos.

VI – O contexto de transformação em que ocorre a celebração dos 20 anos 
do CVM, longe de se esgotar nas evoluções regulatórias e do quadro institu-
cional e de supervisão, compreende, para além delas, uma transformação de 
contexto mais ampla, e que percorre as dimensões política, económica e social. 

Apesar do aparente progresso alcançado a tantos níveis e da crescente 
sofisticação dos instrumentos institucionais, tecnológicos e financeiros, bem 
como dos canais e da velocidade de circulação da informação, as últimas duas 
décadas assistiram a duas violentas crises e ao agravamento das fragilidades 
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das economias e das condições de vida dos cidadãos, o aprofundamento das 
desigualdades sociais, a crise das migrações, o abandono da União pelo Reino 
Unido, as ameaças climáticas e ambientais e a explosão da digitalização nos 
serviços financeiros.

A repercussão profunda destas evoluções no sistema financeiro e em parti-
cular nos mercados financeiros tem vindo a determinar, para além das medidas 
regulatórias e institucionais já mencionadas, uma transformação cultural irre-
versível na visão e na abordagem do mercado e do seu funcionamento, dos seus 
operadores, dos seus instrumentos. Do seu propósito sobretudo. É de uma nova 
consciência que se trata, verdadeiramente, e que se vai lentamente despren-
dendo das perspetivas clássicas sobre o funcionamento e o objetivo do mercado 
como um caminho para a obtenção exclusiva do máximo rendimento para as 
entidades, os seus gestores e os seus acionistas e que evolui para uma aborda-
gem mais abrangente no que respeita aos grupos e à natureza dos interesses a 
incluir nos objetivos e preocupações dos operadores do mercado e dos próprios 
investidores. 

VII – É neste contexto de profunda transformação institucional, regulatória 
e de contexto económico, político, social e cultural que ocorre a celebração dos 
20 Anos do CVM, e a reflexão sobre a sua atualidade e necessidades de adap-
tação. Reflexão essa que deve assumir em pleno a história e a experiência de 
aplicação do CVM, mas considerando todas as mutações e evoluções registadas 
em todas as dimensões referidas. 

Um Código não é uma ilha, nem uma realidade desligada da realidade que 
por um lado o enforma e que por outro lado ele visa modelar. A resiliência deste 
CVM, que lhe permite permanecer válido 20 anos depois, decorre precisamente 
da ampla visão que lhe esteve subjacente e que lhe permitiu captar, de forma 
exemplar, não só as necessidades estritamente regulatórias como as tendências 
de longo prazo que ao tempo foram identificadas. 

É essa visão, essa abstração e essa capacidade de antecipação, bem como a 
clara identificação dos pontos de mudança e das consequentes necessidades de 
ajustamento e atualização, a nível das soluções que oferece, que aqui se celebra, 
e que importa imprimir em qualquer versão revista do CVM, renovando a sua 
utilidade e grandeza enquanto instrumento de regulação do mercado, de resto 
acentuada no momento atual, em que escrevo estas linhas em nome da CMVM 
e de todos os que, ao longo destes 20 anos, puderam beneficiar do contributo 
único do Código dos Valores Mobiliários para a eficiência e o desenvolvimento 
do mercado, a proteção dos investidores e a criação de valor para a economia e 
a sociedade.
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VIII – Na celebração dos 20 Anos do CVM importa, pois, refletir sobre as 
tendências transformadoras do mercado, das empresas e, mais globalmente, do 
sistema financeiro, pelo impacto e potencial de transformação de algumas des-
sas tendências, que enquadram a realidade que este Código regula, de forma 
evolutiva, ao longo dos últimos anos e continuará previsivelmente a regular.

E entre estas tendências vale a pena destacar algumas delas, pelo seu poder 
transformador e potenciador das principais virtualidades do quadro regulatório 
do mercado de capitais hoje existente, a nível nacional e internacional: digitali-
zação, sustentabilidade, boa governação e ligações entre mercado e estabilidade 
financeira são já, e continuarão a sê-lo num futuro próximo e menos próximo, 
os principais elementos de transformação do mercado de capitais e da respetiva 
regulação e supervisão.

IX – A digitalização constitui já um fator de transformação radical nos servi-
ços financeiros, com impactos tremendos nos modelos de negócio, na indústria, 
no acesso aos produtos e serviços de investimento e nos comportamentos dos 
investidores, forçando uma verdadeira metamorfose do mercado e na respetiva 
supervisão. É de uma verdadeira revolução que se trata, importando um imenso 
desafio para a regulação e sobretudo para a supervisão. Para esta, o fenómeno 
da digitalização importa uma revisão transversal das suas técnicas, metodolo-
gias, análise e modelos de risco, áreas prioritárias de foco e uma profunda refle-
xão sobre a relevância e a qualidade da comunicação com os investidores e a 
comu nidade em geral. A digitalização poderá efetivamente determinar, a breve 
prazo, uma verdadeira reinvenção da comunicação associada à supervisão dos 
produtos e serviços financeiros; não só no que diz respeito aos canais utiliza-
dos, tendo em conta o protagonismo explosivo das redes sociais na informação 
sobre produtos e serviços de investimento (e o respetivo elevado potencial de 
risco e de benefícios para os investidores e o mercado), mas também no que diz 
respeito aos conteúdos, à necessidade de ajustamento das técnicas e linguagem 
de comunicação a um público-alvo com caraterísticas muito diferentes; e sobre-
tudo, no que diz respeito ao papel da comunicação da supervisão, que deverá 
transformar-se, face à velocidade das transformações operadas no mercado pela 
digitalização, num dos mais poderosos e eficazes instrumentos de supervisão e 
de proteção dos investidores, na qual será necessário investir de forma decisiva.

X – Tal como a digitalização, as transformações ditadas pela tendência da 
sustentabilidade e das finanças sustentáveis estão a ditar uma revolução paralela 
nos serviços financeiros, pela integração de considerações ambientais, sociais 
e de boa governação nas decisões de investimento no setor financeiro e assente  
numa perspetiva de longo prazo das atividades e dos projetos económicos 
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e financeiros. A preservação da biodiversidade, a prevenção da poluição ou a 
economia circular, enquanto considerações ambientais; as desigualdades e a 
exclusão social, a pobreza, o desemprego e a vulnerabilidade laboral, o investi-
mento em capital humano ou em comunidades específicas, como considerações 
sociais; ou as estruturas de gestão e administração das empresas e das organiza-
ções em geral, privadas e públicas, as relações de emprego e as relações fiduciá-
rias ou as remunerações dos executivos, como considerações de boa governação 
irromperam pelo discurso e prática dos ativistas, responsáveis políticos e regu-
ladores, contagiaram o discurso e a prática da indústria dos serviços financei-
ros e tornaram-se irremediavelmente (e felizmente) presentes nas exigências e 
processos de decisão dos investidores e da comunidade em geral, promovendo 
ajustamentos estruturais na abordagem ao investimento de todos os participan-
tes do mercado e dos supervisores, confrontados hoje com um desafio de uma 
dimensão ímpar também no que respeita a esta dimensão.

XI – Uma palavra, ainda, para um terceiro vetor de transformação do mer-
cado de capitais, a nível global, no momento em que celebramos os 20 Anos 
do CVM, resultante de uma nova consciência dos impactos, atuais e potenciais, 
do funcionamento do mercado de capitais, e em particular de alguns dos seus 
setores, na estabilidade financeira. Tal determina a necessidade de repensar a 
natureza e os mecanismos de relacionamento entre mercado de capitais e esta-
bilidade financeira, bem como da própria regulação e supervisão em ambas as 
dimensões. Não se tratando de um tema novo, que marcou, aliás, de forma im-
pressiva o discurso dos reguladores macrofinanceiros e bancários sob a desig-
nação de shadow banking no rescaldo da grande crise financeira de 2007, veio 
a ser de novo colocado em destaque na sequência dos episódios ocorridos no 
mercado, a nível global, na primavera de 2020, em pleno eclodir da pandemia 
por Covid 19. A intervenção dos bancos centrais e a adoção de medidas de polí-
tica monetária para assegurar a estabilização do setor da gestão de ativos, e em 
particular dos fundos do mercado monetário, determinaram um renascimento 
do protagonismo da avaliação das consequências e impactos das instituições 
finan ceiras não bancárias no sistema financeiro.

Sendo clara a necessidade de uma reflexão, assumindo em pleno a existên-
cia de interligações positivas, mas também alguns riscos relevantes, entre as 
duas dimensões do sistema financeiro, o mercado de capitais e os respetivos 
reguladores terão de reforçar o diálogo com os reguladores macroprudenciais 
e o seu compromisso com a estabilidade financeira. A inscrição da proteção da 
estabilidade financeira no mandato transversal dos supervisores do mercado e 
assunção prática deste compromisso e abordagem pela supervisão do mercado 
de capitais constitui a única forma de garantir que o mercado oferece uma fonte  
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de financiamento alternativo credível da economia e das empresas, regulada 
através de mecanismos e instrumentos adequados e que respeitem a sua espe-
cificidade e que concede a alguns dos seus setores mais sensíveis capacidade de 
desenvolvimento e crescimento, mantendo a sua função económica.

XII – A confirmar a importância destas novas linhas de desenvolvimento do 
mercado no momento em que celebramos os 20 Anos do CVM, vários dos auto-
res dos textos que se seguem escolheram falar sobre estes temas, ainda que em 
alguns casos sem aparente ligação direta com o CVM. Essa ligação, todavia, é 
absolutamente intrínseca, na medida em que só uma avaliação cuidadosa das 
evoluções que contextualizam as normas do CVM permite, por um lado, testar 
e confirmar a sua atualidade e adequação aos desafios presentes; e oferece, por 
outro lado, uma fonte preciosa de interpretação e definição do campo e dos 
termos de aplicação das normas no CVM, na sua espantosa plasticidade, asse-
gurando, em cada momento, ao aplicador do direito a profundidade de análise 
e ponderação dos interesses económicos subjacentes a cada solução normativa.

Conjuntamente com as valiosas reflexões sobre temas clássicos do direito 
dos valores mobiliários, a diversificação dos temas objeto de reflexão e o alarga-
mento dos ângulos de análise vertidos nestes textos constituirão um repositó-
rio de estudo, pensamento e conhecimento de extraordinário valor para todos 
os que, juristas ou não juristas, se interessem pelo mercado de capitais e pela  
enorme fonte de riqueza que ele oferece a toda a comunidade.

XIII – Cabe, por isso, um profundo agradecimento e reconhecimento a to-
dos quantos quiseram oferecer pensamento, estudo, reflexão, análise, conhe-
cimento a esta celebração, sendo aqui obrigatória uma palavra muito especial 
de reconhecimento e homenagem ao Professor Carlos Ferreira de Almeida, 
que presidiu à Comissão de elaboração do Código de Valores Mobiliários cujos  
20 anos agora celebramos, cujo contributo para o desenvolvimento do direito 
dos valores mobiliários em Portugal foi assinalável, não tendo podido, infeliz-
mente, ver ainda este número especial dos Cadernos do Mercado dos Valores 
Mobiliários ser publicado. 

A todos, em nome da CMVM, muito obrigada.

Gabriela Figueiredo Dias

Lisboa, março de 2021
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Preparação do Código dos Valores Mobiliários:
circunstâncias felizes1

Carlos Ferreira de Almeida

Tive o privilégio e a honra de presidir ao grupo de trabalho que redigiu o 
projeto do Código dos Valores Mobiliários (CVM), que veio a ser aprovado pelo 
Decreto-Lei nº 486/99, de 13 de novembro. Em 2020, passam 20 anos da sua 
vigência desde 1 de março de 2000.

Com inevitáveis alterações provocadas pelas normas da União Europeia, o 
CVM mantém a sua estrutura original, os princípios basilares, a quase totalidade 
das regras mais genéricas, a relação das normas legais com preceitos regulamen-
tares e uma moderada autorregulação. Subsistem designadamente: o regime 
geral dos valores mobiliários, enquanto objeto de negócios, o modelo de criação 
e de transmissão de valores mobiliários escriturais, a ação popular.

As modificações entretanto operadas não perturbaram a intenção originária 
de integração dos regimes especiais no conjunto do sistema jurídico, tanto no 
que respeita ao direito privado (formação dos contratos, transmissão de direitos, 
responsabilidade contratual, pré-contratual e extracontratual) como ao direito 
penal e contraordenacional.

Quando, no tempo em que escrevo, está programada uma profunda revisão 
ou mesmo a substituição do Código, pareceu-me que poderia ter algum inte-
resse a lembrança e o registo fáctico do que foi o trabalho da equipa a que pre-
sidi e a sua relação com as instituições participantes no processo de produção 
legislativa.

1 Este artigo baseia-se na comunicação que em 5 de maio de 2019 apresentei, em Lisboa, no Con-
gresso “Os 20 anos do Código dos Valores Mobiliários”.
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O subtítulo deste texto – circunstâncias felizes – inspira-se na ideia de happy 
ou felicity conditions, usada na filosofia da linguagem2, enquanto requisito para 
que uma frase produza o efeito pretendido pelo locutor.

I. Pode parecer paradoxal, mas a primeira das circunstâncias felizes na pre-
paração do Código dos Valores Mobiliários foi a qualidade da legislação que 
revogou – o Código do Mercado de Valores Mobiliários, de 19913. Este diploma 
é o marco que sinaliza a fundação do direito dos valores mobiliários em Por-
tugal. Na interferência entre as fontes de direito, é frequente que o costume, 
a doutrina e a jurisprudência inspirem a lei. Neste caso, que não é único, foi  
a lei a propulsora da doutrina e o primeiro passo para a criação de uma disci-
plina jurídica.

O Código do Mercado de Valores Mobiliários foi obra de uma equipa pre-
sidida por José Luís Sapateiro, a sua mais proeminente figura, em que partici-
param também José Nunes Pereira (pelo Banco de Portugal), Carlos Alberto 
Rosa4, Veiga Anjos (pela Bolsa do Porto), Álvaro Dâmaso (pela Bolsa de Lis-
boa). Nunes Pereira, mais tarde vice-presidente e presidente da CMVM, redi-
giu o primeiro anteprojeto sobre ofertas públicas e intermediação financeira;  
Carlos Rosa redigiu o primeiro anteprojeto sobre mercados5.

Sintetizando a partir de um texto de Fernando Teixeira dos Santos6, que foi 
Secretário de Estado e Ministro das Finanças e presidente da CMVM:

O Código do Mercado de Valores Mobiliários foi pensado no contexto da 
adesão à CEE. Os mercados de valores mobiliários foram liberalizados. As bol-
sas, até então detidas pelo Estado, passaram para a propriedade e administra-
ção das associações de bolsa. Foi eliminada a necessidade de autorização admi-
nistrativa para as ofertas públicas. Criou-se um sistema de registo, controlo e 
depósito dos valores mobiliários e de compensação e liquidação das operações. 
Procedeu-se ao enquadramento sancionatório dos ilícitos de mercado. E criou-se 

2 Cfr. J. L. Austin, How to do things with words, Oxford, 1962, p. 14 e passim; J. R. Searle, Speech Acts, 
Cambridge, 1969, p. 54.
3 Aprovado pelo Decreto-Lei nº 142-A/91, de 10 de abril, que entrou em vigor 90 dias após a publi-
cação e foi alterado por vários outros decretos-lei.
4 A quem se deve, com mais dois autores (Carlos Moreno e Miranda Barbosa), a primeira compilação 
anotada sobre Legislação dos Mercados Monetário, Cambial e Financeiro, Coimbra, 1972.
5 Informação prestada por Nunes Pereira; cfr. também o seu artigo intitulado Quinze anos de codificação 
mobiliária em Portugal, Direito dos Valores Mobiliários, VIII, 2008, p. 265 ss (p. 267 s).
6 A evolução do mercado de capitais português, http://www.fep.up.pt/docentes/ftsantos/ 
interven%C3%A7%C3%B5es/Economia_Pura_Abril2001.pdf.
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uma entidade responsável pela regulação e supervisão dos mercados de valores 
mobiliários: a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários7.

O Código do Mercado de Valores Mobiliários é obra inovadora, mesmo ao 
nível mundial, tanto pela grande amplitude como pela relativa prioridade cro-
nológica da consagração de valores mobiliários escriturais8.

Dotado de qualidade técnica elevada, teve a pretensão de incluir uma regu-
lação completa, pormenorizada e autossuficiente. Daí a sua prolixidade, a 
reduzida conexão com soluções gerais de direito e a consequente descon-
fiança sistemática. É escassa a preocupação com os mercados internacionais.  
Estas caraterísticas justificaram a substituição legislativa, mas não colidem com 
o seu contributo enquanto base relevante para a redação de vários princípios e 
preceitos do Código dos Valores Mobiliários.

II. O ato fundador do Código dos Valores Mobiliários deve-se a António 
Sousa Franco, que, enquanto Ministro das Finanças, proferiu o despacho de  
27 de maio de 1997, que criou “o Grupo de Trabalho encarregado de elaborar 
um novo Código do Mercado de Valores Mobiliários”9.

Neste despacho (nº 3) consignam-se as orientações genéricas a que haveria 
de obedecer o novo código – clarificação e simplificação formal e estrutural, 
modernização, coordenação com outros textos legais, internacionalização – 
que, no preâmbulo (nºs 2 a 6) do Decreto-Lei nº 486/99, se reproduziram no 
essencial, explicitando como foram executadas no Código aprovado. Nos dois 
anos que decorreram entre o referido despacho e o diploma de aprovação, o 
Ministro das Finanças incentivou, acompanhou e homologou, sem intromissão 
no conteúdo concreto, as tarefas desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho10.

A visão estratégica e reformista de Sousa Franco não se limitou à moder-
nização do Código, porque compreendeu a ideia mais ampla de reforma do 

7 Parte do que antecede é transcrito do meu artigo O protagonismo de Amadeu Ferreira na fundação do 
direito dos valores mobiliários em Portugal, Instituto dos Valores Mobiliários, 2016, on line, baseado em 
Comunicação apresentada em 3 de novembro de 2015 na Conferência de Homenagem a Amadeu 
Ferreira promovida pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.
8 Cfr. o meu artigo Registo de valores mobiliários, Estudos em memória do Professor Doutor António 
Marques dos Santos, Coimbra, 2005, vol. I, p. 873 ss (p. 875 s) = Direito dos Valores Mobiliários, 
vol. VI, 2006, p. 51 ss.
9 Publicado na 2ª série do Diário da República de 12 de junho de 1997 e transcrito em Trabalhos 
preparatórios do Código dos Valores Mobiliários, Ministério das Finanças, CMVM, Lisboa, 1999, p. 43 ss.
10 Cfr. designadamente despachos do Ministro das Finanças de 6 de agosto de 1997 (sobre a “con-
cretização do mandato do Grupo de Trabalho”) e de 4 de agosto de 1999 (sobre a extinção do Grupo 
de Trabalho), Trabalhos preparatórios…, cit., p. 59 s, 77 s. 
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mercado de capitais11, com reformulação do regime das entidades gestoras das 
bolsas e de outros mercados de valores mobiliários12 e do estatuto da Comissão 
do Mercado de Valores Mobiliários13.

III. No Grupo de Trabalho foi possível juntar qualificados especialistas e 
peri tos com saberes, experiências e proveniências diversas. Contando com o 
meu conhecimento pessoal e com sugestões de Nunes Pereira, então presidente 
da CMVM, indiquei Amadeu José Ferreira e Paulo Câmara, juristas da CMVM, 
Carlos Alves e José Miguel de Almeida, economistas, Carlos Osório de Castro, 
António Soares, advogados. Pelo Ministério das Finanças, integraram o grupo  
Sérgio do Cabo (depois substituído por Carlos Costa Pina) e Luís Morais.  
Funcionaram como secretários, sucessivamente, José Allen Fontes, Nelson  
Bernardo e Jorge Brito Pereira.

A primeira reunião do Grupo de Trabalho realizou-se em 12 de julho 
de 199714, no Ministério das Finanças, tal como as várias, longas e fecundas 
reuniões, em plenário, efetuadas durante o ano seguinte. A partir do verão 
de 1998, a preparação do projeto assentou num grupo mais restrito, formado 
por Amadeu Ferreira, por mim e, em parte, por Paulo Câmara. Após algumas 
reuniões plenárias intercaladas, o Grupo de Trabalho enviou o projeto ao 
Ministro das Finanças em 22 de julho de 1999.

Na redação parcial de projetos, colaboraram com o Grupo de Trabalho Fre-
derico da Costa Pinto (que escreveu e discutiu o anteprojeto relativo a crimes e 
ilícitos de mera ordenação social) e Maria Helena Brito e António Marques dos 
Santos (que redigiram os preceitos sobre o direito aplicável).

IV. O projeto do CVM resultou de trabalho de equipa, mas teve um obreiro 
principal – Amadeu José Ferreira. Quando fui convidado pelo Ministro das 
Finanças, aceitei com entusiasmo, mas sob a condição de o Amadeu Ferreira 
integrar o grupo, porque entendi serem essenciais para o projeto os seus conhe-
cimentos e a sua experiência em trabalhos legislativos na mesma área. Amadeu 
Ferreira foi efetivamente um imprescindível dinamizador das tarefas do Grupo 

11 Despacho do Ministro das Finanças sobre reforma do mercado de capitais, de 4 de agosto de 
1999, Trabalhos preparatórios…, cit., p. 79 ss, e, neste mesmo livro (p. 9 ss), Apresentação do senhor 
Ministro das Finanças.
12 Decreto lei nº 394/99, de 13 de outubro, que vigorou até à revogação pelo Decreto lei nº 357-C/2007, 
de 31 de outubro. Sobre o contributo do Grupo de Trabalho para aquele diploma de 1999, Trabalhos 
preparatórios…, cit., p. 68 s, 74.
13 Decreto lei nº 473/99, de 8 de novembro, que vigorou até à revogação pelo Decreto lei nº 5/2015, 
de 8 de janeiro.
14 Ver convocatória em Trabalhos preparatórios…, cit., p. 46 s.
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de Trabalho e o redator original ou inspirador da maioria dos documentos que 
se foram elaborando.

À conclusão dos trabalhos preparatórios do Código dos Valores Mobiliários 
seguiu-se o período da sua implementação e divulgação, em que o Amadeu 
Ferreira foi o primeiro protagonista, como participante em ações de divulgação 
junto de profissionais e de académicos15 e como coordenador dos grupos cons-
tituídos na CMVM para elaborar toda a complexa e extensa regulamentação  
do Código16.

V. Ao tempo da preparação do CVM, a legislação europeia sobre a matéria 
atingira já a fase de maturidade. Como se impunha, o Código transpôs, nova-
mente ou pela primeira vez, as diversas diretivas comunitárias relativas ao 
domínio dos valores mobiliários, tomando agora em consideração as exigências 
formais do nº 9 do artigo 112º da Constituição. 

As diretivas a considerar foram designadamente aquelas que se ocupam das 
condições de admissão de valores mobiliários à cotação em bolsa e das infor-
mações a publicar por sociedades emitentes de ações admitidas à cotação, dos 
requisitos do prospeto de oferta pública de subscrição ou de venda de valores 
mobiliários, dos serviços de investimento, da supervisão prudencial, dos siste-
mas de pagamentos e do abuso de informação (cfr. nºs 23 e 21 do preâmbulo).  
No regime das OPA’s obrigatórias, teve-se em conta o respetivo projeto de diretiva.

No exercício de atividades de intermediação, foram também considera-
das recomendações de organizações internacionais, em particular da OICV 
(Orga nização Internacional das Comissões de Valores) e do FESCO (Forum of  
European Securities Commissions; preâmbulo, nº 17).

VI. A literatura portuguesa anterior e contemporânea também ajudou a afi-
nar conceitos e a esclarecer regimes constantes do código em preparação.

15 Entre as quais recordo as seguintes: conferência “O novo Código dos Valores Mobiliários”, promo-
vida pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Porto, 9 de novembro de 1999); seminário 
“O novo Código dos Valores Mobiliários”, promovido pela Faculdade de Direito da Universidade 
Nova de Lisboa com a colaboração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Lisboa, 16 de 
dezembro de 1999); curso de pós-graduação “Mercados, instituições e instrumentos financeiros”, 
organizado por Bolsa de Derivados do Porto, Faculdade de Direito de Lisboa e Faculdades de Direito 
e de Economia da Universidade Nova de Lisboa (Lisboa, fevereiro de 2000); seminário “O Direito 
e a Banca” organizado pelo Instituto de Formação Bancária (14 de outubro de 1999).
16 O que antecede consta do meu testemunho intitulado Amadeu Ferreira: o jurista e o amigo, publicado 
em O Fio das Lembranças. Biografia de Amadeu Ferreira (org. Teresa Martins Marques, Lisboa, 2015, 
p. 412 ss. Esta obra oferece dados essenciais para a caraterização da multifacetada personalidade 
de Amadeu Ferreira.
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Sobre o conceito, o conteúdo, a emissão e a transmissão de valores mobi-
liários, estavam disponíveis as seguintes obras: C. Osório de Castro, Valores 
mobiliários. Conceito e espécies, Porto, 1996; J. Oliveira Ascensão, Valor mobiliário 
e título de crédito, J. Costa Santos, Direitos inerentes aos valores mobiliários (em espe-
cial, os direitos equiparados a valores mobiliários e o direito ao dividendo), J. Fazenda 
Martins, Direitos reais de gozo e garantia sobre valores mobiliários, Paulo Câmara, 
Emissão e subscrição de valores mobiliários, todos publicados em Direito dos valores 
mobiliários, Lisboa, 1997, p. 27 ss, p. 55 ss, 99 ss e p. 201 ss; Florbela Pires, 
Emissão de valores mobiliários, Lisboa, 1999; Paulo Câmara, Parassocialidade 
e transmissão de valores mobiliários, tese de mestrado discutida na Faculdade de  
Direito da Universidade de Lisboa em 1998.

A representação escritural dos valores mobiliários tem como antecedente 
o Decreto-Lei nº 229-D/88, de 4 de julho, preparado por F. Pessoa Jorge, au-
tor do artigo Acções escriturais (Projecto de diploma legal), O Direito, 1989, I, 93 ss. 
Para o enquadramento sistemático do tema, dei modesta contribuição no artigo  
intitulado Desmaterialização dos títulos de crédito: valores mobiliários escriturais,  
Revista da Banca, nº 26, 1993, p. 23 ss. Mas a obra maior, neste campo, é a mono-
grafia que Amadeu José Ferreira apresentou em 1994 como tese de mestrado 
na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa: Valores mobiliários escriturais 
– Um novo modo de representação e circulação de direitos, Coimbra, 1997.

Sobre operações com valores mobiliários, Amadeu José Ferreira escre-
veu um artigo sobre Ordem de bolsa, Revista da Ordem dos Advogados, 1992, II,  
p. 467 ss. O tema da moda foi o estudo das ofertas públicas, com abundante 
bibliografia: J. Nunes Pereira, O regime jurídico das ofertas públicas de aquisição 
no recente Código do Mercado de Valores Mobiliários: principais desenvolvimentos e 
inovações, Revista da Banca, nº 18, 1991, p. 35 ss; Raúl Ventura, Ofertas públi-
cas de aquisição e de venda de valores mobiliários, Estudos vários sobre sociedades 
anónimas, Coimbra, 1992, p. 103 ss; José Miguel Júdice e outros, OPA. Ofertas 
públi cas de aquisição. Legislação comentada, Lisboa, 1992; C. Osório de Castro, Os 
casos de obrigatoriedade do lançamento de uma oferta pública de aquisição, em Proble-
mas societários e fiscais do mercado de valores mobiliários, Lisboa, 1992, p. 7 ss;  
A. Teixeira Garcia, OPA, Da oferta pública de aquisição e do seu regime jurídico, 
Coimbra, 1995 (tese de mestrado); A. Menezes Cordeiro, Da tomada de socie-
dades (takeover): efectivação, valoração e técnicas de defesa, Revista da Ordem dos Ad-
vogados, 1994, p. 761 ss; J. Calvão da Silva, Oferta pública de aquisição (OPA), 
Estudos de Direito Comercial (Pareceres), Coimbra, 1996, p. 199 ss; A. Lucena 
e Vale, Estudo sobre o regime das ofertas públicas de distribuição consagrado no novo 
Código dos Valores Mobiliários, Revista da Banca, nº 46, 1998, p. 19 ss; Jorge Brito 
Pereira, A oferta pública de aquisição obrigatória, tese de mestrado discutida na 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa em 1998.
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VII. Como já registei, a cooperação institucional e logística da CMVM foi 
exemplar.

O Grupo de Trabalho ouviu e obteve a cooperação de representantes de ou-
tras instituições financeiras: Associação da Bolsa de Valores de Lisboa, Asso-
ciação da Bolsa de Derivados do Porto, Interbolsa (Associação para a prestação 
de serviços às bolsas de valores), Associação Portuguesa de Bancos, Associação 
Portuguesa de Sociedades Corretoras e Financeiras de Corretagem, Associação 
de Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário, Associação de 
Sociedades Gestoras de Patrimónios, Câmara de Revisores Oficiais de Contas, 
Associação Portuguesa de Seguradores. Algumas destas associações enviaram 
sugestões por escrito.

Algumas destas e outras entidades participaram e foram ouvidas em três 
reuniões do Conselho Nacional do Mercado de Valores Mobiliários, convocado 
pelo Ministro das Finanças, em que o Grupo de Trabalho deu conhecimento da 
evolução do projeto17.

O Banco de Portugal também participou nos trabalhos, mas não abdicou 
das anteriores competências relacionadas com valores mobiliários de natureza 
monetária, o que implicou não poucas entorses na unidade de regimes e do 
sistema de supervisão.

VIII. O Ministro da Justiça, José Vera Jardim, colaborou com a aceitação pací-
fica da revogação e alteração de diversos preceitos do Código das Sociedades 
Comerciais18, permitindo a aproximação à unidade de regimes sobre sociedades 
abertas, transmissão de ações e aquisição tendente ao domínio total.

Só esta unidade justifica a alteração da designação do Código, cujo objeto 
se alargou do mercado dos valores mobiliários para os valores mobiliários em 
geral. A ampliação atribui coerência aos dois primeiros títulos do Código que 
contêm disposições gerais e o regime geral dos valores mobiliários, seja qual for 
o seu modo de representação (escritural ou em papel).

IX. Os diversos contributos e os fatores descritos facilitaram a razoável con-
centração temporal do processo legislativo. 

O Grupo de Trabalho foi criado em 27 de maio de 1997. A primeira versão 
do projeto estava concluída no final de 1998. A 2ª versão foi enviada ao Ministro 
da Finanças em 22 de julho de 199919. A Assembleia da República aprovou em  

17 Trabalhos preparatórios…, cit., p. 35 s, 83 ss.
18 Cfr. Decreto-Lei nº 486/99, artigos 7º, 13º, nº 7, e 15º, nº 1, alínea d).
19 Trabalhos preparatórios…, cit., p. 193 ss.
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26 de julho de 1999 a lei de autorização legislativa (Lei nº 106/99), que era 
necessária para algumas matérias20.

Após revisão linguística por Rui Pinto Duarte e Maria Helena Brito, a versão 
final foi remetida ao Ministro da Finanças em agosto de 1999. O Decreto-Lei  
nº 486/99 que aprovou o Código data de 13 de novembro de 1999.

A tradução para inglês, promovida pela CMVM, foi publicada em dezembro 
de 200021.

X. O meu papel foi de coordenador e moderador de opiniões. As minhas 
principais preocupações incidiram na salvaguarda da unidade do sistema jurí-
dico, no rigor da linguagem, na correta remissão, explícita ou implícita, para as 
instituições civis, na garantia dos direitos fundamentais nos processos sancio-
natórios e na necessidade de introduzir restrições equilibradas ao livre funcio-
namento do mercado.

Diria ainda que não foi indiferente a minha formação de civilista e de com-
paratista, assim como a experiência em gestão bancária.

Mas tudo isto de nada valeria sem a qualidade da equipa com que trabalhei e 
as circunstâncias felizes que referi.

20 Sobre o projeto de proposta desta Lei e respetiva justificação de motivos, Trabalhos preparatórios…, 
cit., p. 66, 153 ss.
21 Securities Code, Coimbra, 2000.
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et plein d’espérance dans l’avenir
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1. Introduction1

This essay discusses the evolution of the Portuguese Securities Code in its 
first twenty years in connection with the parallel trajectory of EU financial 
markets law. 

* Professor of Corporate Law, University of Oxford, Fellow, ECGI and Fellow Academic Member, 
EBI.
** Managing Partner, Sérvulo & Associados, Professor of Law, Universidade Católica Portuguesa, 
Head, Governance Lab, and member of the Committee appointed to draft the Securities Code 
(1998-1999).
1 This article replicates the analysis focusing on the Italian Testo Unico della Finanza, undertaken 
by Luca Enriques, Brevi note in tema di espansione, finalità e limiti del diritto euro-unitario dei mercati 
finanziari, in A 20 Anni del TUF (1998-2018): verso le disciplina della Capital Markets Union?, Quaderni 
giuridici n. 21 (sept.-2019), 109-116. For other examples of quantitative analysis of EU Law see 
Corinna Coupette/ Andreas Martin Fleckner, Das Wertpapierhandelsgesetz (1994–2019) – Eine 
quantitative juristische Studie, Festschrift 25 Jahre WpHG – Entwicklung und Perspektiven des deutschen und 
europäischen Wertpapierhandelsrechts, (2019), 53-85.
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The Securities Code (Código dos Valores Mobiliários; hereinafter, the Code or 
the CVM) is a central component of the securities law framework in Portugal.  
It was approved by Decree-Law No. 486/99 of 13th November, and most of its 
rules entered into force on the 1st of March 20002. It replaced the 1991 Securi-
ties Markets Code (Código do Mercado de Valores Mobiliários), the first securities 
laws code ever adopted in Portugal. 

Originally the Code differed substantially from its predecessor. While the 
1991 Securities Markets Code was an over-prescriptive piece of legislation, 
with more than 690 articles, usually very dense and long, the current Securities 
Code had 421 articles in its original version. Moreover, the Securities Code 
expressly aimed at being more concise in each of its provisions3: this feature, 
however, faded away as the transposition of several EU Directives subsequently 
progressed.

The Securities Code has not achieved a complete unification of securities 
laws. In fact, since its approval, the Code has been supplemented by other laws 
regulating namely the types of securities4, the categories of financial interme-
diaries5 and market infrastructures6, investor compensation schemes7 and the 
statutory regime of the Portuguese securities markets authority – the CMVM, 
the Comissão do Mercado de Valores Mobiliários8. At the secondary level, the CMVM 
has approved a number of important regulations.

In this context, as we celebrate the first two decades of the Code, it is 
important to take stock of the very significant evolution it has gone through 
during this period. In order to do so, we assess the number of rules in force 
at the beginning of three successive decades: the 2000s, the 2010s and  
the 2020s9.

2 Article 2 of Decree-Law 486/99, of 26 July 1999. This explains why we treat below the original 
version as the 2000 version.
3 Carlos Ferreira de Almeida, O Código dos Valores Mobiliários e o sistema jurídico, Cadernos do 
Mercado de Valores Mobiliários n. 7 (1999), 21, 45.
4 See namely the Companies Act (which includes the regime of shares and bonds), Decree-Law  
n. 144/2019, of 23 September (collective investment schemes), Decree-Law n. 172/99, of 25 March 
(warrants), Decree-Law n. 59/2006, of 20 March (mortgage bonds) and Decree-Law n. 69/2004, 
of 25 March (commercial paper). 
5 See namely Decree-Law n. 163/94, of 4 June (asset managers), Decree-Law n. 262/2001, of 
28 September (brokers and dealers) and Decree-Law n. 357-B/2007, of 31 October (investment 
advisors).
6 See Decree-Law n. 357-C/2007, of 31 October.
7 See Decree-Law n. 222/99, of 22 June.
8 See Decree-Law n.5/2015, of 8 January.
9 In this part we are thankful to the helpful support given by Gabriela Teixeira Duarte.
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2. Expansion of EU financial market law and its impact on the Code
In twenty years, the Code has undergone 39 reworkings and changes, mainly to 
transpose, and adapt to, European directives and regulations. A recognition of 
what remains purely domestic within the Code gives a sense of the expansion of 
European financial market law during this period.

Table 1 focuses on Parts I to VII of the Code (general provisions, securities, 
public offers, trading, clearing and settlement, intermediaries and supervision). 
It therefore leaves aside the Part regarding sanctions (Part VIII). The table pro-
vides an indication, albeit crude and underinclusive, of how much the Code 
has changed and how much, at the same time, the matters covered by it were 
originally, or have become, the domain of EU law. The second row shows the 
progressive growth in size: from 377 articles in the initial version of the relevant 
parts of the Code10 to 454 in the version in force in May 201011, to 476 articles in 
the text in force at the end of August 202012.

Table 1
CVM PARTS I-VII CVM 2000 CVM 2010 CVM 2020

Number of articles (A) 377 454 476

EU-influenced law (B) 137 267 293

Percentage of EU-influenced articles (B/A) 36.3 58.8 61.9

The third row gives a count of the Code’s articles that: (a) transpose EU 
legislative measures or (b) are adapted to EU law measures; (c) are unchanged 
but have a corresponding EU measure they have become the implementing 
measure of13. 

The considerable expansion of EU financial markets law is the result, first 
of all, of the initiatives undertaken to integrate European capital markets and 
respond to the financial crisis of 2008-09 through laws harmonisation, namely 
the Financial Services Action Plan (1999-2005), the White Paper for Finan-
cial Services Policy (2005-2010) and the Action Plan on the Capital Markets  
Union (2015)14.

10 As approved by Decree-Law 486/99, of 26 July 1999. 
11 Including the modifications introduced by Decree-Law 49/2010, of 16 May 2010.
12 Including the modifications introduced by Law 50/2020, of 25 August 2020.
13 Note that during the legislative process leading to the enactment of the Code due attention had 
been given not only to European legislative texts then in force but also to the EU legislative proposals 
being discussed at the time (namely, on netting, investor compensation schemes and takeover bids).
14 See Niamh Moloney, EU Securities and Financial Markets Regulation, (2014), 24-47.
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But the expansion of EU financial law is also a reflection of the macroeco-
nomic context. In the past 20 years the world has suffered two major crises, 
the Great Crisis of 2007-2008 and the COVID-19 crisis. Therefore, a number 
of crisis-related measures were adopted in the last decade or so, which greatly  
accelerated the path towards a European law of securities markets.15

A more granular look into the degree of Europeanisation of the Code 
detects significant differences in respect of each Part of the Code, as illustrated 
in table 2.

15 The following ESMA statements and decisions are indicative of how quickly EU institutions can 
now act during a crisis and take steps in the direction of more harmonisation: Recommendations of 
Action By Financial Market Participants For Covid-19 Impact (11 March 2020); Decision to require natural or 
legal persons who have net short positions to temporarily lower the notification thresholds of net short positions in 
relation to the issued shares capital of companies whose shares are admitted to trading on a regulated market above 
a certain threshold to notify the competent authorities in accordance with point (a) of Article 28(1) of Regulation 
(EU) No 236/2012 of the European Parliament and of the Council. ESMA70-155-9546 (16 March 2020); 
Accounting implications of the COVID-19 outbreak on the calculation of expected credit losses in accordance 
with IFRS 9, ESMA32-63-951 (25 March 2020); Actions to mitigate the impact of COVID-19 on the EU 
financial markets – postponement of the reporting obligations related to securities financing transactions under 
the Securities Financing Transactions Regulation and under Markets in Financial Instruments Regulation. 
ESMA80-191-995 (26 March 2020); COVID-19: Clarification of issues related to the publication 
of reports by execution venues and firms as required under RTS 27 and 28. ESMA35-36-1919 (31 
March 2020); COVID-19: Clarification of issues related to the publication of reports by execution venues and 
firms as required under RTS 27 and 28. ESMA35-36-1919 (31 March 2020); ESMA35-36-1919 (31 March 
2020); ESMA Risk Dashboard Risk up-date (2 April 2020); Actions to mitigate the impact of COVID-19 
on the EU financial markets regarding the timeliness of fulfilling external audit requirements for interest rate 
benchmarks under the Benchmarks Regulation. ESMA18-75-46 (9 April 2020); Actions to mitigate the 
impact of COVID-19 on the deadlines for the publication of periodic reports by fund managers, ESMA34-45-
896 (9 April 2020). And see also the following European Commission proposals: Proposal for a 
directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2014/65/EU as regards 
information requirements, product governance and position limits to help the recovery from the 
COVID-19 pandemic; Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council 
amending Regulation (EU) 2017/1129 as regards the EU Recovery prospectus and targeted adjust-
ments for financial intermediaries to help the recovery from the COVID-19 pandemic; Proposal for 
a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2017/2402 
laying down a general framework for securitisation and creating a specific framework for simple, 
transparent and standardised securitisation to help the recovery from the COVID-19 pandemic; 
Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation 
(EU) No 575/2013 as regards adjustments to the securitisation framework to support the economic 
recovery in response to the COVID-19 pandemic (all dated 24 July 2020).
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Table 2

Percentage of EU-influenced articles CVM 2000 CVM 2010 CVM 2020

Part I – General provisions 52.6% 70.3% 71.1%

Part II – Securities in general 1.4% 1.4% 7.5%

Part III – Public offers 33.3% 43.1% 43.7%

Part IV – Trading 58.3% 90.4% 93.1%

Part V – Clearing and settlement 45.1% 85.1% 85.7%

Part VI – Intermediaries 38.1% 77.1% 74.7%

Part VII – Supervision and regulation 50.0% 57.1% 63.6%

As this table shows, the degree of EU influence is much higher in the case 
of the Parts of the Code regulating trading (Part IV), central counterparties and 
clearing and settlement (Part V) and intermediaries (Part VI). The outlier is Part 
II, providing the legal framework for securities in general, where the degree 
of EU influence remains very low. This Part includes private international law 
rules related to securities and a comprehensive legal framework of physical vs 
book-entry securities, including matters such as their issuance, registration and 
custody, transfer, exercise of rights attached to securities and liability issues. 
Unsurprisingly, this is also the Part that has remained almost unchanged 
throughout the Code’s life16.

As Part II is an outlier in relation to the rest of the Code, table 3 reflects the 
degree of EU law influence in the Code leaving Part II (and VIII) aside.

Table 3

CVM PARTS I, III-VII CVM 2000 CVM 2010 CVM 2020

Number of articles (A) 308 385 410

EU-influenced articles (B) 136 266 290

Percentage of EU-influenced articles (B/A) 44.1 69.0 70.7

The reader will have noticed how these tables significantly underestimate 
the role of the EU acquis in financial markets law. 

16 The main architect of this Part of the Code was Amadeu Ferreira, the brilliant author of the 
seminal and groundbreaking Valores Mobiliários Escriturais – um novo modo de representação e de circulação 
de direitos (1997), the book which first provided the intellectual bedrock for the comprehensive legal 
framework for the law of securities enacted by the Code.
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That is because only a fraction of the relevant EU rules has been transposed 
into the Code. First, there are, of course, rules that need no transposition. 
Second, some rules have been transposed into Portuguese statutes other than 
the Code. 

More specifically, the current set of EU financial law sources comprises three 
levels: level 1, which (should) give the core principles and rules; level 2, which 
provides for further regulatory details; and level 3 guidance enacted by ESMA17. 
Level 3 guidance does not (necessarily) require implementation into domestic 
law, while level 1 and level 2 legislative measures need not to be transposed into 
domestic law, with due qualifications18, if they take the form of regulations.

Especially since after the financial crisis, the use of regulations to regulate 
financial markets has become considerably more common: think of MIFIR, 
MAR, EMIR, the short-selling regulation, the CSD regulation, the regulation 
on rating agencies and the Prospectus regulation, just to mention the most 
important ones. Although regulations may in fact require to amend legislation 
at the national level, for instance in order to identify the competent authority 
and grant it the relevant powers, the substantive content of entire matters is 
now to be found in EU directly applicable legislation.

Furthermore, Portugal transposed many directives into domestic law by 
enacting separate statutes rather than by amending the CVM. Such is the case of 
the Investor Compensation Scheme Directive (transposed into the SII Law), of 
parts of the CSD and the MiFID II, transposed into the Market Infrastructures 
Law, and of the AIFMD and the UCITS Directive, transposed into the 
Investment Fund Law and in the Private Equity Law. The quantitative impact of 
these separate legislative acts cannot be underestimated: the Investment Fund 
Law alone extends to more than 300 articles19.

But what are the “remains of the Code”, that is, what are the contents of 
the residual domestic component of financial markets law? A distinction can be 
drawn between three different areas: i) non-harmonised areas of securities law; 
ii) technical implications of the Code’s aspiration to comprehensiveness (or, in 
civil law jargon, its “systematic nature”); and iii) goldplating. 

The first category relates to matters that EU law harmonisation efforts 
haven’t reached, either because they are not deemed as a priority from a public 

17 Rui Pinto Duarte, Considerações sobre níveis de regulação e conceitos legais a propósito das sociedades 
comerciais, Cadernos MVM, nº 51 – Ensaios de Homenagem a Amadeu Ferreira Volume I (Aug.-2015), 
93-107; Paulo Câmara, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, 4th edition (2018), 42-59.
18 See text, next paragraph.
19 Reference is made to the law approved by Decree-law 144/2019, of 23 September (RGOIC), that 
currently includes 333 articles.
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policy standpoint (which is arguably the case for the provisions on advertising20, 
shareholders agreements21, regrouping of shares22 and proxy solicitations23) or 
because they are intrinsically connected to local enforcement rules such as the 
various provisions on civil liability24 and on administrative sanctions25. 

The second area is related to the nature of the Code: with its purpose of 
concentrating a whole subject matter into a single legislative instrument26, the 
Code aims to regulate securities and financial markets in a systematic (that is, 
comprehensive and internally consistent) way. Illustrations of this function 
comprise the definition of class of securities (article 15), the definition of 
control (article 21) and the regime on competing bids (articles 185-185-B).  
Part II of the Code also stands out as an example of these rules as it provides for 
a detailed and systematic regime of securities in general. Such regime, due to 
its intimate connection to the law of property transfers, is absent from EU law.

Finally, the Portuguese Code preserves some examples of goldplating.  
The European Commission once defined golplating as “the practice of national 
bodies going beyond what is required in EU legislation when transposing or implementing 
it at Member State level”27. A very important portion of goldplating examples in 
the Code affects issuers. Such is the case of the following CVM rules: (a) those 
concerning language of corporate disclosures other than in prospectuses (article 
6) and imposing a Portuguese translation even when they are disseminated to 
professional investors only; (b) the regime on pre-offering contacts (article 164 
ff ), which is doubtfully balanced if now compared to the market soundings 
regime; and (c) the criminal consequences attached to defective disclosure 
(article 379-E), which are especially harsh, as they cover merely negligent 
behaviour and, quite astonishingly, do not require harm to investors28. 

20 See articles 121 ff, 292 and 366 CVM.
21 Article 19 CVM.
22 Article 23-E CVM.
23 Article 23 CVM.
24 Articles 10, 87, 94, 149 to 154, 166, 193, 243, 251, 282, 288 and 304-A CVM.
25 Articles 388 to 422-A.
26 Although, as shown, the unifying nature of the Securities Code is incomplete: see supra, 1.
27 European Commission, Communication From The Commission To The European Parliament, The 
Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions. Smart Regulation 
in the European Union, COM(2010) 543 final. A narrower definition, albeit in a different context, is 
provided by Matteo Bocci/ Jan Maarten De Vet/ Andreas Pauer, ‘Gold-plating’ in the EAFRD. 
To what extent do national rules unnecessarily add to complexity and, as a result, increase the risk of errors?, 
European Parliament, Directorate General For Internal Policies Policy Department D: Budgetary 
Affairs (27-feb.-2014) (defining goldplating as “obligations that go beyond EU requirements: an excess 
of norms, guidelines and procedures accumulated at national, regional and local levels interfering with the 
expected policy goals”).
28 Paulo Câmara/ Cláudia Amorim, Regulação financeira e goldplating, Negócios, (10-abr.-2017).
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An additional example of goldplating under Portuguese securities law is 
the concept of publicly held company (sociedade aberta: articles 13 ff ), which 
includes not only currently listed companies but also companies with some 
dispersion of share ownership, for instance as a consequence of a public offer of 
shares. This concept implies a broader scope of the provisions now deriving from 
EU law such as those found in the Takeover Bids Directive, the Shareholders 
Rights Directive and the Transparency Directive, which all apply only to listed 
companies: in Portugal, they apply also to delisted companies, unless the CMVM 
declares that they no longer qualify as publicly held companies29. 

The universe of purely domestic (i.e. non EU-influenced) rules comprises 
very different rules, which can be broadly categorized into two types. Rules 
of the first type, which include those regarding non-harmonised areas of 
securities law and technical implementations of the Code’s aspiration to 
construct a coherent “system”, usefully fill the gaps otherwise resulting from 
the partial overlap between EU and Portuguese law, with a view to enhancing 
legal certainty and the predictability of the regulator’s decisions and courts’ 
interpretations. 

Rules of the second type are those going beyond what is required in EU 
legislation. These, especially if taken together with the increased breadth of 
EU financial markets law, are open to the criticism that they may be a cause for 
competitive disadvantage and higher costs for domestic players30, and especially 
issuers31; so much so that even the CMVM has included the elimination of gold-
plating among its policy goals for 202032. 

29 See articles 27-29 CVM.
30 Paulo Câmara, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, 4th edition (2018), 388, 392, 487, 889, 
940, 971-973.
31 One very important case of goldplating not affecting issuers is the mandatory liability insurance 
regime for investment advisors that operate as physical persons (article 301, n. 2), which has 
happened to shut down the market for their services altogether. See Paulo Câmara, Manual de 
Direito dos Valores Mobiliários, 4th edition (2018), 523.
32 CMVM, Prioridades para 2020, (2020), 13; Gabriela Figueiredo Dias, Investir na Retoma: O 
papel do mercado de capitais: Intervention at the Annual CMVM Conference (8 October 2020), available 
at https://www.cmvm.pt/pt. The OECD similarly suggested that “[t]he Portuguese Securities Market 
Commission (CMVM) and other Portuguese authorities should consider undertaking a thorough assessment of 
the regulatory and market conditions with respect to secondary offerings by already listed companies”: OECD, 
OECD Capital Market Review of Portugal 2020: Mobilising Portuguese Capital Markets for Investment 
and Growth, OECD Capital Market Series, (2020), 22. The OECD drew its conclusion also based 
on some empirical findings. Namely, a total of 91 companies have delisted since 2000: “except 
2008 and 2015, net listings [in Portugal] have been negative in every year since 2000, with almost 
75% of delistings occurring between 2000 and 2007” (OECD, Understanding Delistings from the 
Portuguese Stock Market, OECD Capital Market Series, (2020), Paris, 22-24). The OECD noticed 
that 40 percent of those 91 delisted companies mentioned compliance costs as an important reason in 
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To conclude, while harmonisation is neither total nor maximum, financial 
market law has a far more European than national dimension today. It follows 
that it is not possible today, if ever it was, to interpret financial market law 
without a thorough knowledge of both primary and secondary EU law. It also 
follows that not only, in countries allowing for such form of interpretation,33 is 
the systematic interpretation in this matter valid in so far as it adheres to the 
European “system”, but also that the teleological interpretation of most domestic 
provisions can only build upon the EU law provisions’ rationales. What makes 
that easier is the drafting technique of European legislative acts, characterised 
by ever longer preambles which contain, among other considerations, the 
statement of the rationale and aims of the legislative text approved.

3. The multiple objectives of EU Financial Market Law
A comprehensive examination of the preambles of the EU legislative acts on 
financial markets34 shows that their aims can be grouped into five categories. 
Market integration, protection of investors/consumers of financial services and 
protection of markets themselves, i.e. of their integrity and efficiency, are the 
long-standing objectives. After the financial crisis, the stability of the financial 
system was added to the list and finally, especially since 201835, sustainability 

their delisting decision (Id., at 9). Moreover, in another OECD Report regarding unlisted companies 
in Portugal, compliance costs were considered to be one of the reasons for staying private (OECD, 
Improving access to capital for Portuguese companies: A survey of unlisted companies, OECD 
Capital Market Series, Paris, (2020) at 43). Finally, another OECD report surveyed Portuguese 
private companies and found that respondents indicated the complexity of regulation (83 percent 
of the respondents) and high corporate governance and compliance costs (78 percent) as the two 
main reasons for refraining from listing (OECD, OECD Capital Market Review of Portugal 2020: 
Mobilising Portuguese Capital Markets for Investment and Growth, OECD Capital Market Series, 
(2020), 33).
33 Rules of interpretation remain national, despite the Marleasing jurisprudence. See Luca Enriques, 
A Harmonised European Corporate Law: Are We There Already?, 66 International and Comparative 
Law Quarterly (2017), 763, 773.
34 Defined here as comprising the ESMA Regulation, MiFID II, MiFIR, the UCITS IV and V 
Directives, the AIFMD, the ELTIF Regulation, the Transparency Directive of 2004 and its 
2013 amendments, the 2017 Prospectus Regulation, the PRIIPS Regulation, the short-selling 
Regulation, MAR, MAD II, EMIR, the CSD Regulation, the Credit Rating Agency Regulation and 
Regulations 513/2011 and 462/2013 amending it, the Securitisation Regulation, the Takeovers 
Directive and Regulation (EU) 2019/2088 on Sustainability-related Disclosures and its 2020 
amendments.
35 See Communication from the Commission, Action Plan: Financing Sustainable Growth (2018); 
High-Level Expert Group on Sustainable Finance, Final Report. Financing a Sustainable European 
Economy (2018). 
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emerged as a legislative objective as well36. There is of course no hierarchy 
between these goals; nor is it particularly indicative that, in terms of numbers, 
the aims related to the protection of financial markets themselves are more  
frequently referred to than the others, followed by investor protection and  
market integration37.

Market integration is of course what distinguishes EU financial market law 
from national financial market law: in addition to pursuing the goals typically 
associated with securities regulation, the aim of the European legislator has 
historically been to improve the functioning of the internal market and establish 
neutral conditions for competition between financial market participants 
within the Union.

At least until the legislative reaction to the Great Crisis of 2007-08, market 
integration could be said to be in potential conflict with all the others: in the 
absence of full harmonisation of the law both on the books and in action, and 
therefore without a strong centralisation not only of the production of rules 
but also of supervision and enforcement, the opening up of national markets 
through freedom of establishment, often accompanied by mutual recognition, 
implied more competition, more choice for consumers of financial services and 
products, and therefore a strong pressure towards productive efficiency in the 
provision of financial services. At the same time, however, it paved the way to 
phenomena of regulatory arbitrage and competition between legal systems, in 
some cases expressly encouraged by European regulations (especially in the 
case of product regulation, such as legislation on UCITS). 

As a matter of principle, regulatory arbitrage and competition are not 
necessarily negative or positive phenomena. In other words, they do not 
inevitably lead to prejudice for financial markets and the confidence investors 
place in them, nor, on the other hand, is it the case that the financial system can 
only improve as an outcome of their dynamics. Whether such phenomena have 
positive or negative effects for the economy depends on the specific activity 
regulatory arbitrage can be exercised for and on the relevant market players’ 
incentives. After the crisis, awareness of the risks of having a single market 
without full harmonisation has had the effect of accelerating the drive towards 
the latter (in terms of both the area covered by harmonized rules and the 
content, level of detail and standardisation of the law in action thanks to ESAs’ 

36 See Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 Novem-
ber 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector and Regulation (EU) 
2020/852 of the European Parliament and of The Council of 18 June 2020.
37 In the preambles to the legislative acts cited in note 35, market protection objectives are 
mentioned 117 times, the protection of investors 100 times, the integration of markets 92 times, 
stability 30 times and sustainability 9.
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activity). The prevention of regulatory and supervisory arbitrage has therefore 
become one of the explicit aims of the legislative acts issued from 2008 
onwards. At the same time, it is striking that the scope of regulatory arbitrage 
opportunities arising from pre-crisis legislation years have not been closed: two 
prominent examples are, first, the still wide freedom debt securities issuers have 
of choosing which supervisory authority will approve their prospectuses and, 
second, the almost total freedom of organisational choice and of national law 
and supervision for UCITS. Depending on the point of view, this persistence 
of regulatory arbitrage opportunities under EU law may confirm the idea that 
regulatory arbitrage is not considered, de jure, a bad thing in itself. But it may 
also be dismissed as a sign that European financial industry lobbies are highly 
effective in maintaining a status quo clearly in line with its interests.

This ambiguity, though, appears to justify the assertion that, for the purposes 
of legal interpretation, the European aversion to regulatory arbitrage, which 
is more frequently vocally expressed in the preambles than it permeates the 
legislative text, may be of little persuasiveness to support one interpretation of 
the law or the other.

4. Limitations of EU financial market law
Given the centrality of EU financial market law in the current context and its 
evolution, it is appropriate to reflect on two of its characteristics which arguably 
prevent EU financial market law from performing its functions optimally.

The first feature arises from the fact that, with due exceptions, the EU 
law of financial markets works as a one-way ratchet: while every jurisdiction 
displays a tendency to merely add new rules to the existing framework rather 
than reconsidering whether some of the new ones make the older ones 
superfluous38, that tendency is even stronger at the EU level. That is because 
one of the objectives of European law is to replace national laws with a 
harmonised set of rules as a manifestation of the progress towards an “ever 
closer” union. Removing EU provisions is a step backwards on the road to 
harmonisation, since it means either giving national laws back their place in 
the area no longer covered by European rules or prohibiting Member States 
from laying down rules in that area. With the notable exception of quarterly 
reports, the latter route is normally politically impracticable, also in view of the 
Treaty objective of ensuring a high level of consumer (investor) protection.  

38 Of course, we are not thinking here about rules that explicitly replace older ones and “gold-
plate” on them, i.e. make the legal framework more stringent, but rather to the fact that often the 
new framework reproduces the old one and adds new protections for the relevant parties without 
considering whether the new framework may make previous rules addressing the same issue with 
a different legal strategy no longer justified.
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The intermediate route, which would consist in explicitly allowing Member 
States to lay down rules on deregulated matters, contrasts with the widespread 
belief that harmonisation is necessary to reduce compliance costs and the 
complexity of the regulatory framework for cross-border operators.

A second limitation lies in the fact that, with a few and all in all marginal 
exceptions, the enforcement of European rules remains national. The exceptions 
essentially concern players the regulation of which has been introduced 
from scratch in recent years, such as rating agencies and trade repositories.  
The enforcement role of ESMA is therefore limited and fragmentary. Attempts 
to confer supervisory powers on matters already supervised by national 
authorities have so far been unsuccessful. Clearly, member states and their 
national authorities are much less inclined to give up powers over players they 
already supervise.

This means that in all the areas left to the Member States, differences in 
law in action can be considerable and can be caused by a multitude of factors, 
including, but not limited to, the different amount and quality of the resources 
dedicated to their tasks by national authorities; divergence in the perimeter of 
each national authority’s reach, as well as in their internal organisation and their 
“history”, which can lead to greater emphasis and effectiveness of intervention 
in some areas than in others; the legislative enunciation of the relevant super-
visory objectives; the independence in action from politics; the social and po-
litical distance from supervised players; the variety in legal and market cultures 
prevailing in individual legal systems and within supervisory authorities as well 
as among financial market players themselves (think of the different approach 
to investor protection rules which may result from being based in a member 
state where people are on average financially educated as opposed to in a coun-
try where they are not); the differences in prevailing social norms; and the more 
or less strong sense of mission which may constrain to a greater or lesser extent 
the work of staff within different national authorities.

The mechanisms designed to overcome this divergence in the law in action 
in the ESMA Regulation are inevitably insufficient. It certainly does not help 
that the resources available to ESMA itself have been so far very limited39. Peer 
review is not an effective tool either, given, among other things, that the results 
can only be published with the consent of the authority under review40.

39 See Willem Pieter de Groen/ Klaudia Zielińska, European Supervisory Authorities still playing 
second fiddle to national financial regulators, CEPS Commentary, (14-mar.-2018), p. 2 (where it is shown 
that ESMA had in 2016, a staff of 204 persons, a third of the ones of the Italian authority Consob; 
the CMVM has currently 223 members of staff ).
40 See Carmine Di Noia/ Matteo Gargantini, Unleashing the European Securities and Markets 
Authority: Governance and Accountability After the ECJ Decision on the Short Selling Regulation (Case 
C-270/12), EBOR, 15 (1) (2014), 1 ss., 42-43.
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5. Conclusion
In 20 years the Portuguese Securities Code has grown bigger, has undergone 
significant changes in most of its parts and, in the process, has become 
considerably more European in content. 

The universe of the remaining domestic rules is not homogeneous. A dis-
tinction must be drawn between, on the one hand, benign domestic adjust-
ments (either in non-harmonised areas or in matters in need of a more system-
atic regulatory framework) and, on the other hand, goldplating legislation. 

Our brief overview of the scope, aims and limitations of EU financial market 
law in the twenty years after the Portuguese Securities Code was enacted shows 
that EU law is now, in most areas, the relevant source of law. The Portuguese 
Securities Code, therefore, plays a less central role now than twenty years ago41 
and a majority of the provisions can now only be interpreted through the lenses 
of EU law. 

Looking ahead, the already high share of European content is bound to 
increase. In the short term, the focus will be on the “hot” areas of ESG and 
FinTech.42 

Finally, in terms of law in action even an EU oriented interpretation does 
not seem capable of undermining the primacy of domestic enforcement 
institutions. It is ultimately on the shoulders of such institutions that the 
protection of investors and the competitiveness and efficiency of domestic 
financial markets will still rest upon in the years to come.

41 See Paulo Câmara, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, 4th edition (2018), 74-81; Frederico 
Costa Pinto, O novo regime europeu do abuso do mercado e a adaptação do sistema sancionatório nacional, 
in Paulo Câmara (ed.) O Novo Direito dos Valores Mobiliários (2017), 41.
42 See the Sustainable Finance Package (including Regulation (EU) 2019/2088 of the European 
Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the 
financial services sector, Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the 
Council of 18 June 2020 and Communication from the Commission – Guidelines on non-financial 
reporting (methodology for reporting non-financial information) C/2017/4234) and the Digital 
Finance Package (including the new EC Communication on a Strategy on digital finance for the 
EU financial sector (COM(2020)591, 23 September 2020), the Proposal for a Regulation of the 
European Parliament and of the Council on Markets in Crypto-assets, the Proposal for a Regulation 
of the European Parliament and of the Council on a pilot regime for market infrastructures based 
on distributed ledger technology and the Proposal for a Regulation of the European Parliament and 
of the Council on digital operational resilience for the financial sector, presented on 24 September 
2020).
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30 Anos de regulamentação do mercado de valores 
mobiliários – uma visão crítica

Fernando da Costa Lima*

1. Introdução
Vem este artigo a propósito dos 20 anos do Código dos Valores Mobiliários.

Tal como o título indicia iremos percorrer os últimos 30 anos de regulamen-
tação do mercado de valores mobiliários.

Não se trata de um artigo “científico”. Trata-se apenas da partilha do pensa-
mento de alguém que teve o privilégio de participar, por dentro, da reforma do 
mercado de valores mobiliários iniciada em 1988 e que culminou, dentre outras 
inovações, na publicação do Código do Mercado de Valores Mobiliários e na 
criação da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

De alguém que, de forma muito fugaz, teve também o privilégio de parti-
cipar na revisão do Código do Mercado de Valores Mobiliários durante as três 
sessões do Conselho Nacional do Mercado de Valores Mobiliários1 que antece-
deram a feitura e a publicação do Código dos Valores Mobiliários.

Trata-se também de uma visão pessoal, quiçá enviesada, sobre a evolução 
da regulamentação durante este tempo por alguém que tem tido a felicidade, 
desde há 25 anos, de partilhar a sua experiência e conhecimento com os alunos 
que têm frequentado a disciplina de Regulação Financeira2 na Faculdade de 
Economia da Universidade do Porto.

* Economista. Primeiro Presidente da CMVM.
1 Órgão consultivo do Ministro das Finanças, em matérias relacionadas com o mercado de valores 
mobiliários.
2 Actualmente com a designação de Regulação do Sector Financeiro.
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Uma questão fundamental é perguntarmo-nos qual a finalidade, qual o 
objectivo de haver regulamentação do mercado de valores mobiliários.

Indo um pouco mais atrás, podemos perguntar-nos para que servem afinal 
as leis.

A palavra “lei”, com o plural “leis”, é usada em sentidos muito diferentes, 
alguns mais ou menos relacionados, e alguns quase totalmente opostos.

Não nos vamos preocupar com as leis da natureza, da física ou outras de 
idêntico teor.

O tipo de leis que aqui nos preocupa tem a ver fundamentalmente com 
comportamentos e que poderíamos definir como “uma regra de conduta civil 
prescrita por um poder supremo no Estado, ordenando o que está correcto e 
proibindo o que está errado”.3

Não poderia existir uma sociedade organizada se não houvesse regras, prin-
cípios, enfim leis. 

Para tentarmos ver quais os objectivos de longo alcance da regulamentação 
do mercado, sugiro que percorramos os objectivos da regulação do mercado de 
valores, que de alguma forma se confundem.

Um bom ponto de partida é analisarmos o que diz a Organização Internacio-
nal das Comissões de Valores (IOSCO) a propósito dos objectivos e princípios 
da regulação dos valores mobiliários.

No documento “Objectives and Principles of Securities Regulation”, datado 
de Maio de 2017, a IOSCO refere que os três objectivos da regulação dos valores 
mobiliários são:
•	 proteger	os	investidores;
•	 assegurar	que	os	mercados	são	justos,	eficientes	e	transparentes;
•	 reduzir	o	risco	sistémico.

Analisemos mais em detalhe, socorrendo-nos das próprias palavras da 
IOSCO em relação a cada um destes objectivos.

A protecção dos investidores
Os investidores devem ser protegidos de práticas enganosas, manipuladoras ou 
fraudulentas, incluindo negócios baseados em informações privilegiadas, front 
running ou negociação em antecipação do cliente e o uso indevido de activos 
dos clientes.

A divulgação completa de material informativo para as decisões dos in-
vestidores é o meio mais importante para garantir a protecção do investidor. 

3 J. W. Simonton, On the Origin and Nature of Law, The Yale Law Journal , Feb., 1902, Vol. 11,  
No. 4 (Feb., 1902), pp. 196, The Yale Law Journal Company, Inc.
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Como componentes principais dos requisitos de divulgação, deve haver nor-
mas de contabilidade e de auditoria de elevada qualidade e internacional-
mente aceites.

Apenas pessoas devidamente autorizadas devem poder apresentar-se ao pú-
blico como prestadoras de serviços de investimento. Os requisitos de capital 
iniciais e continuados impostos a tais pessoas devem ser concebidos para atingir 
uma situação em que um intermediário financeiro possa cumprir os compro-
missos com as suas contrapartes e, se necessário, encerrar os seus negócios sem 
prejudicar os clientes.

Os investidores devem ser tratados de forma justa e equitativa pelos inter-
mediários de mercado, de acordo com normas que devem ser estabelecidas em 
termos de regras de conduta. 

Os investidores devem ter acesso a um mecanismo neutro (como os tribu-
nais ou outros mecanismos de resolução de disputas) ou meios de reparação e 
compensação por comportamento impróprio.

Garantir que os mercados sejam justos, eficientes e transparentes
A aprovação dos membros do mercado e das regras de negociação, por parte do 
regulador, ajuda a garantir mercados justos.

A justiça dos mercados está intimamente ligada à protecção do investidor 
e, em particular, à prevenção de práticas comerciais impróprias. As estruturas 
de mercado não devem favorecer indevidamente alguns utilizadores em detri-
mento de outros. A regulamentação deve detectar, impedir e penalizar a mani-
pulação de mercado e outras práticas comerciais desleais.

A regulamentação deve ter como objetivo garantir que os investidores tenham 
um acesso justo às infra-estruturas de mercado e às informações sobre o mercado 
ou os preços. A regulamentação também deve promover práticas de mercado 
que garantam o tratamento justo das ordens e um processo de formação de pre-
ços confiável.

Num mercado eficiente, a divulgação de informação relevante é oportuna 
e generalizada e reflecte-se no processo de formação de preços. A regulamen-
tação deve promover a eficiência do mercado.

A transparência pode ser definida como o grau em que as informações sobre 
a negociação são disponibilizadas publicamente em tempo real. As informações 
pré-negociação referem-se à publicação de ofertas firmes como meio de permi-
tir aos investidores saber, com algum grau de certeza, se e a que preços podem 
negociar. As informações pós-negociação estão relacionadas com os preços e 
com o volume de todas as transacções individuais efectivamente concluídas.  
A regulamentação deve garantir os mais elevados níveis de transparência.
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A redução do risco sistémico
Embora não se possa esperar que os reguladores evitem a falência dos interme-
diários financeiros, a regulamentação deve ter como objectivo reduzir o risco de 
falência (inclusive por meio de exigências de capital e de mecanismos de controle 
interno). Onde a falência, no entanto, tenha de ocorrer, a regulamentação deve 
procurar reduzir o impacto dessa falha e, em particular, a tentativa de isolar o 
risco na instituição em dificuldades.

Os intermediários financeiros devem, portanto, estar sujeitos a exigências 
de capital adequado, bem como a outros requisitos prudenciais. Se necessário, 
um intermediário deve ser capaz de encerrar os seus negócios sem prejuízo para 
os seus clientes e contrapartes ou danos sistémicos.

A assunção de riscos é essencial para um mercado activo e a regulamen-
tação não deve sufocar desnecessariamente a assunção de riscos legítimos.  
Em vez disso, os reguladores devem promover e permitir a gestão eficaz do risco 
e garantir que o capital e outros requisitos prudenciais sejam suficientes para 
lidar com a tomada de risco apropriada, permitir a absorção de algumas perdas 
e verificar a tomada de risco excessiva. É essencial um processo de compensação 
e liquidação eficiente e preciso, devidamente supervisionado e que utiliza ferra-
mentas eficazes de gestão de risco.

Deve haver disposições eficazes e legalmente seguras para tratamento do 
incumprimento. Trata-se, no entanto, de um assunto que vai para além da legis-
lação do mercado de valores mobiliários.

A instabilidade pode resultar de eventos noutra jurisdição ou ocorrer em 
várias jurisdições, portanto, as respostas dos reguladores às perturbações do 
mercado devem procurar facilitar a estabilidade doméstica e global por meio da 
cooperação e partilha de informações.

Vemos pois, a partir destas observações da IOSCO, a direcção e os caminhos 
que a regulamentação do mercado deve seguir. Aliás, tem vindo a seguir em 
todo o mundo.

No mesmo documento a IOSCO aponta um conjunto de princípios a obser-
var para um bom funcionamento do mercado, estabelecendo uma catalogação, 
que iremos seguir (com ligeiras modificações) na análise do que tem sido a 
regu lamentação no nosso mercado nos últimos 30 anos.

Tal catalogação vai permitir-nos analisar também as inflexões, os reforços e 
até mesmo as novidades que ao longo dos tempos a regulamentação tem vindo 
a suportar.

A classificação dos vários normativos que vamos seguir é a seguinte:
•	 Mercado	em	geral
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•	 Regulação	e	Supervisão
•	 Emitentes
•	 Auditoria	e	rating
•	 Organismos	de	Investimento	colectivo
•	 Intermediação
•	 Negociação	e	liquidação

Será legítimo perguntar porque não catalogamos os diferentes normativos 
de acordo com os objectivos da regulação.

A principal razão para não o fazermos tem a ver com o simples facto de que 
todo e qualquer normativo, por muito simples que seja, tem (deve ter) sempre 
em mente os três grandes objectivos atrás mencionados.

A catalogação seguida pela IOSCO e que (praticamente na sua totalidade) 
sigo, tem a ver com os destinatários das normas, sejam os reguladores, os emi-
tentes ou os intermediários financeiros.

Para além do interesse óbvio em matéria de elaboração das próprias normas, 
permite-nos ver também como a regulamentação e a importância atribuída a 
certos temas tem evoluído ao longo dos tempos.

Começaremos por analisar a reforma de 1990, descrevendo o panorama  
regulamentar à data, quais as motivações que estiveram por trás dessas 
mudanças, bem como as grandes linhas da reforma, a qual não foi apenas 
regulamentar. 

Passaremos de seguida à chamada reforma de 1999, cujo pontapé de saída foi 
dado numa reunião do Conselho Nacional do Mercado de Valores Mobiliários 
em 1997.

De igual modo iremos descrever o panorama regulamentar à data, as princi-
pais motivações das alterações introduzidas e o que foi alterado.

Terminaremos esta parte com uma visão crítica, muito pessoal, da chamada 
reforma do mercado de capitais empreendida em 1999.

Desde essa altura muita coisa mudou, fruto essencialmente das alterações 
introduzidas no processo legislativo na União Europeia no que toca ao mercado 
e acelerado de modo impressionante pelos acontecimentos das crises financei-
ras mais recentes.

Por razões compreensíveis, como espero poder mostrar, chamo a esse pe-
ríodo “A avalanche”.

De seguida procurarei caracterizar a situação actual em termos de regula-
mentação do Mercado de Valores Mobiliários, terminando com as habituais 
conclusões (as minhas) sobre este tema tão vasto e tão interessante.
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2. A reforma de 1991

O panorama regulamentar à data da reforma
Para nos ajudar a entender melhor o panorama regulamentar à data, comecemos 
por reproduzir algumas palavras do Preâmbulo do Decreto-Lei nº 142-A/91, de 
10 de Abril que publicou o Código do Mercado de Valores Mobiliários.

“4 – No que respeita a Portugal, o mercado de valores mobiliários, depois 
de longos anos de estagnação, ressurge em 1972, para conhecer um cresci-
mento espectacular no curtíssimo espaço de tempo que decorreu até ao 25 de 
Abril, pondo à prova a adequação e capacidade de resposta das estruturas ar-
caicas da Bolsa de Lisboa, que não estavam preparadas para o processamento  
e controlo desse volume de negócios, e dando, consequentemente, origem 
a problemas graves de liquidação de operações, a irregularidades de com-
portamento das cota ções e a desvios especulativos a que cumpria pôr cobro.  
Daí a promulgação, em 14 de Janeiro de 1974, do Decreto-Lei nº 8/74, que, 
substituindo as disposições do Código Comercial de 1898 e do Decreto de 
10 de Outubro de 1901, procedeu a uma profunda revisão da orgânica e das 
regras de funcionamento das bolsas de valores e das actividades dos correto-
res e passou a constituir, até hoje, o diploma quadro do mercado secundário 
português de valores mobiliários. 

Sucede, todavia, que logo em 25 de Abril de 1974, por razões conhecidas, 
se verificou o encerramento das bolsas de valores, só em 1976 se autorizando a 
sua reabertura. E as esporádicas medidas que, subsequentemente e até 1985, os 
governos foram tomando com vista à remuneração do mercado não lograram 
êxito relevante.”

Do ponto de vista institucional tínhamos à época duas bolsas de valores (Lis-
boa e Porto) propriedade do Estado4, dotadas de alguns poderes públicos a que 
se juntava o Auditor-Geral do Mercado de Títulos, figura criada pelo Decreto-
-Lei nº 335/87, de 15 de Outubro (e que também reactivou o Conselho Nacional 
das Bolsas de Valores).

Do ponto de vista operacional tínhamos sistemas de negociação e liquidação 
completamente arcaicos e que se mostraram incapazes de lidar com o cresci-
mento do volume de negócios ocorrido em 1986 e 1987, e em especial com as 
decorrências do “crash” de Outubro de 1987.

4 A publicação do Decreto-Lei 8/74 nacionalizou as bolsas de valores, em Janeiro de 1974.
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Entretanto, o mercado tinha tido um crescimento exponencial, quer em 
número de empresas que abriram o capital ao público investidor, quer no 
volume de transações, já para não falar do crescimento meteórico das cotações 
das ações, bem como no aumento expressivo do número de intermediários 
financeiros habilitados. Apenas para termos uma ideia do que foram esses 
anos, em 1987, o número de empresas com ações cotadas subiu de 40 para 
cerca de 150, e entre janeiro e outubro de 1987 o índice BTA subiu uns 
impressionantes 280%.

Veja-se a este propósito o que dizia o nº 5 do Preâmbulo do Decreto-Lei  
nº 142-A/91, de 10 de Abril que publicou o Código do Mercado de Valores 
Mobiliários.

“5 – Por tudo o que fica exposto, a criação de um amplo, activo e eficiente 
mercado nacional de valores mobiliários não podia deixar de constituir um 
objectivo fundamental do Programa do Governo para 1986 e anos seguintes, 
asseguradas, como considerava que ficariam por força do mesmo programa, as 
condições necessárias para o restabelecimento da confiança dos agentes econó-
micos. Daí que, através de um conjunto de sucessivos diplomas (nomeadamente 
os Decretos-Leis nºs 172/86, de 30 de Junho, e 130/87, de 17 de Março, e o artigo 
45º da Lei nº 2/88, de 26 de Janeiro), tenha eficazmente incentivado a aber-
tura do capital das empresas ao público e a sua cotação na bolsa, resolvendo, 
por essa forma, o problema básico e prioritário da oferta de valores mobiliários  
no mercado. 

E tais medidas, conjugadas com um painel apropriado de incentivos fiscais à 
aquisição de acções cotadas em bolsa ou objecto de oferta pública de subscrição 
ou de venda, alguns dos quais já vinham de legislação anterior a 1986, permiti-
ram, como se sabe, reconstituir no País, a partir desse ano, um autêntico mer-
cado de valores mobiliários – aliás, em termos que, pelo dinamismo de que o 
fenómeno se revestiu, excederam amplamente tudo o que seria razoável prever, 
originando em 1987, como já ocorrera em situação similar 14 anos antes, ano-
malias e desvios claramente reveladores de deficiências estruturais e funcionais 
graves, tanto ao nível do mercado primário, como, designadamente, ao nível do 
mercado secundário.”
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Do ponto de vista regulamentar, o panorama à data pode ser resumido no 
seguinte quadro:

Decretos-Leis Portarias Total

Número PeDR* Número PeDR* Número PeDR*

Mercado em geral 2 45 2 45

Regulação e Supervisão 5 28 5 28

Emitentes 11 20 5 6 16 26

Auditoria e rating 0 0

Organismos de Investimento colectivo 2 7 1 1 3 8

Intermediação 7 14 4 4 11 18

Negociação e liquidação 5 10 21 31 26 41

TOTAL 32 124 31 42 63 166
* Páginas equivalentes a páginas do Diário da República5

Do total de páginas equivalentes a páginas do Diário da República (PeDR) 
os decretos-leis representavam 75% do total e destes o Decreto-Lei nº 8/74, de 
14 de Janeiro de 1974 isoladamente representava cerca de 30% do total, repar-
tindo-se os restantes 70% por 31 decretos-leis.

Veja-se a repartição dos diplomas legais em vigor à data da publicação do 
Código do Mercado de Valores Mobiliários, por categorias e em percentagem 
do número de páginas equivalentes a páginas de Diário da República.
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5 Ver nota metodológica no final do texto.
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Se tirarmos a categoria “Mercado em geral” verificamos que a categoria 
“Organismos de investimento colectivo” tinha nessa altura um peso muito 
reduzido, aliás, dalgum modo proporcional à própria dimensão do sector dos 
fundos de investimento.
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A título de curiosidade, a reforma de 1991 revogou 47 diplomas legais e intro-
duziu alterações em mais sete.

As motivações da reforma
Os grandes impulsionadores da reforma empreendida em 1991 foram sem dúvida 
a integração europeia e o crash de 1987.

A integração europeia com todos os mecanismos de criação de um mer-
cado único (também) de serviços financeiros, designadamente a harmonização 
mí nima e o reconhecimento mútuo, vieram exigir uma reformulação da regu-
lamentação do mercado que tornasse coerente todas as regulamentações e  
conforme com as directivas comunitárias.

O crash de 1987 veio pôr a nu as debilidades e deficiências estruturais do 
nosso mercado, designadamente ao nível das infra-estruturas do mercado 
secundário.

Debilidades e deficiências do nosso mercado, essencialmente ao nível ope-
racional, com especial incidência na liquidação das transações em bolsa.

De facto, as estruturas operacionais do mercado precisavam de ser moder-
nizadas, desde os sistemas de negociação, os mecanismos de transmissão de 
ordens de bolsa até à forma de liquidar e compensar as transações.

Se fosse possível definir em poucas palavras as motivações para a reforma de 
1991, eu escolheria “Ganhar o mercado para o mercado”.
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Os grandes objectivos da reforma passaram por três linhas fundamentais: a 
desgovernamentalização, a desestatização e a liberalização.

Desgovernamentalização que se traduziu por atribuir a regulação e a 
super visão do mercado a uma entidade independente do poder político e do 
meio que supervisiona.

Assim nasceu a CMVM com um estatuto de independência que permitia 
concentrar a actuação do regulador exclusivamente na defesa do interesse 
público. 

Desestatização que passou fundamentalmente pela “devolução” das infra-
-estruturas de negociação, as bolsas, àqueles que deveriam ser os seus legítimos 
proprietários, i.e. os intermediários financeiros com interesses na negociação, 
por contra de outrem e por conta própria, de valores mobiliários.

Assim foram regulamentadas as associações das bolsas de valores (associa-
ções civis sem fins lucrativos, que viriam a ter como associados obrigatórios as 
sociedades corretoras e as sociedades financeiras de corretagem.

Liberalização que passava pela eliminação de autorizações administrativas 
para as ofertas públicas de subscrição (Direção-Geral do Tesouro e auditor-geral 
do Mercado de Títulos), para as ofertas públicas de venda (auditor-geral do Mer-
cado de Títulos) ou para as ofertas públicas de aquisição (Bolsas de Valores).

Este processo de desestatização e liberalização, com todas as vantagens que 
poderia trazer ao mercado, teria de ser obrigatoriamente acompanhado de uma 
defesa intransigente do interesse público envolvido, fosse através de um quadro 
legal e regulamentar adequado, fosse através de um sistema adequado de super-
visão e fiscalização do mercado e que cumpria como já se disse o objectivo da 
desgovernamentalização.

Citando de novo o preâmbulo do Decreto-Lei nº 142-A/91, de 10 de abril, 
que publicou o Código do Mercado de Valores Mobiliários: «[…] é da arti culação 
dessas coordenadas fundamentais – da desestatização e liberalização do mer-
cado e da indispensável prevenção das irregularidades que nele possam verifi-
car-se, contrárias a interesses públicos relevantes – que naturalmente resulta 
uma medida estrutural da maior importância: a criação da Comissão do Mer-
cado de Valores Mobiliários […]».

As grandes linhas da reforma
A reforma de 1991 não foi apenas regulamentar, sendo certo que as várias soluções 
quer de organização institucional quer de natureza operacional foram sendo 
incorporadas na legislação que estava a ser produzida e que desaguou no Código 
do Mercado de Valores Mobiliários.

Há então que realçar os resultados conseguidos com a reforma.
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Desde logo a concentração num único diploma legal, de modo coerente e 
conforme com as regras europeias, de toda a legislação pertinente em matéria 
de mercado de valores mobiliários. Assim nasce o Código do Mercado de Valo-
res Mobiliários, também carinhosamente designado de Código Sapateiro, em 
homenagem ao seu relator, o saudoso Dr. José Luís Sapateiro.6

Em simultâneo, é criada a CMVM com todas as características já mencionadas.
Precede-se à devolução das bolsas aos corretores e criam-se as condições 

para a implementação do sistema de negociação em contínuo, por via electró-
nica e a criação da Central de Valores Mobiliários que permitiria o maior ganho 
de eficiência de sempre no nosso mercado: a desmaterialização dos títulos.

3. A “reforma” de 1999
O panorama regulamentar à data da reforma
De 1991 a 1999 muita coisa aconteceu no nosso mercado.

A CMVM instalou-se e consolidou-se.
As bolsas chegaram a um acordo histórico, separando os mercados a contado 

e os mercados a prazo, e que resultou na transformação da Bolsa de Valores do 
Porto em Bolsa de Derivados do Porto.

O mercado cresceu, quer em número de empresas cotadas quer em termos 
de capitalização bolsista, muito impulsionado por todo um programa de priva-
tizações que devolveu ao sector privado as grandes empresas que tinham sido 
nacionalizadas aquando do 25 de Abril.

Do ponto de vista regulamentar, o panorama à data pode ser resumido no 
seguinte quadro:

Decretos-Leis e 
Portarias

Regulamentos 
da CMVM Total

Número PeDR Número PeDR Número PeDR

Mercado em geral 2 177 2 177

Regulação e Supervisão 14 4 14 4

Emitentes 4 3 18 41 22 44

Auditoria e rating 1 25 2 3 3 28

Organismos de Investimento colectivo 9 55 17 26 26 81

Intermediação 10 19 15 26 25 45

Negociação e liquidação 9 13 48 60 57 73

TOTAL 35 292 114 160 149 452

6 Curiosamente a mesma pessoa que em Janeiro de 1974 está por trás da publicação do Decreto-Lei 
nº 8/74, enquanto Secretário de Estado do Tesouro do governo de Marcelo Caetano.
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À data da publicação do Código dos Valores Mobiliários, o total de páginas 
equivalentes a páginas do Diário da República (PeDR)* dos decretos-leis repre-
sentavam 62% do total e destes o Código do Mercado de Valores Mobiliários 
isoladamente representava cerca de 60% do total, repartindo-se os restantes 
40% por 21 decretos-leis.

Os regulamentos da CMVM representavam na altura 35% do total de PeDR, 
ou seja, mais de metade do que representava o Código do Mercado de Valores 
Mobiliários.

Vejamos a repartição dos diplomas legais pelas diversas categorias (de desti-
natários) medidos em PeDR.
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As principais conclusões que podemos tirar é que a auditoria e o rating come-
çaram a ganhar tracção, com a área dos organismos de investimento colectivo 
a ganhar em termos de peso na regulamentação, o que já vinha a ganhar em 
termos de peso como actividade financeira.

As motivações da reforma
O pontapé de saída para a revisão do Código do Mercado de Valores Mobiliários 
que, em pouco tempo, se transformaria numa reforma do mercado nas palavras 
dos principais protagonistas, foi dada na reunião do Conselho Nacional do 
Mercado de Valores Mobiliários7, ocorrida no dia 8 de Setembro de 1997.

No seu discurso inicial o Ministro das Finanças8 anunciou ter constituído, 
“por despacho, um grupo de trabalho, ..., com mandato de preparar um novo 
texto de Código do Mercado de Valores Mobiliários pois, não obstante os seus 
méritos, que são grandes e a experiência comprovou, tanto as lições da expe-
riência como o espectacular desenvolvimento da nossa economia e dos merca-
dos financeiros, aconselham a que se empreenda de raiz esse trabalho.”

Desse despacho podemos retirar as duas ordens de razões que estiveram na 
base da revisão do Código do Mercado de Valores Mobiliários, a saber:

“– por um lado, para responder à adequação das soluções face à profunda 
evolução que se verificou nos mercados financeiros, em especial a grande 
mobilidade dos participantes do mercado (bolsas, intermediários financei-
ros, entidades cotadas e investidores) num quadro global liberalizado;
– por outro, para atender às lições que decorrem da experiência de cerca de 
seis anos da aplicação do Código.”

Para além destas ordens de razões para a revisão do Código do Mercado de 
Valores Mobiliários, o despacho apontou também “algumas linhas gerais de 
orientação para o trabalho a desenvolver”.

“a) Revisão formal do Código, dirigida à sua mais fácil compreensão e via-
bilizada pela simplificação estrutural, clareza da enunciação e uniformidade 
terminológica;

b) Redução da sua extensão, conseguida à custa da eliminação “dos precei-
tos que melhor caibam em outros diplomas, designadamente em regulamentos 
da CMVM;

c) Coordenação do Código com outros textos legais que directa ou indirec-
tamente se relacionam com a área financeira, em especial o Regime Geral das 

7 Órgão consultivo do Ministro das Finanças para o mercado de valores mobiliários.
8 O Professor António de Sousa Franco.
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Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras e o Código das Sociedades  
Comerciais;

d) Coordenação do Código com o Código do Procedimento Adminis-
trativo, tendo em vista identificar as adaptações que este deve sofrer no âm-
bito dos procedimentos, ou de alguns procedimentos previstos no Código  
do Mercado;

e) Clarificação do âmbito material de aplicação do Código e dos seus princi-
pais institutos (designadamente pela determinação dos instrumentos de inves-
timento ou de poupança a considerar);

f ) Melhor definição, à luz das novas realidades de integração e globalização, 
do âmbito de aplicação espacial do Código;

g) Consideração da crescente integração dos mercados nacionais e suas 
estruturas jurídicas com o consequente acréscimo de concorrência entre os 
participantes nos mercados, tendo em vista, sobretudo, evitar desvantagens 
competitivas que injustificadamente onerem a indústria financeira nacional 
(bolsas e intermediários financeiros), bem como as sociedades portuguesas 
com capital disperso;

h) Desenvolvimento da ideia de tratamento diferenciado dos investidores 
institucionais ou profissionais face aos restantes, em função da diferente neces-
sidade de protecção que uns e outros reclamam;

i) Reconsideração das linhas estruturais dos mercados secundários, questio-
nando em particular os critérios de delimitação e as diferenças de regime que 
distinguem as operações em bolsa e as operações fora de bolsa;

j) Reflexão profunda sobre a estrutura institucional adequada para as enti-
dades gestoras das bolsas;

k) Mais adequada definição da autonomia empresarial das entidades ges-
toras das bolsas e da sua responsabilização perante os agentes do mercado e a 
autoridade de supervisão (CMVM);”

Os resultados obtidos
A grande alteração resultante desta “reforma” foi a aprovação de três diplomas 
legais que substituíram o Código do Mercado de Valores Mobiliários:
•	 O	Código	dos	Valores	Mobiliários
•	 O	regime	jurídico	de	organização	e	gestão	das	bolsas
•	 O	estatuto	da	CMVM

É referido por vezes que esta reforma contemplou também a aprovação do 
Sistema de Indemnização aos Investidores e a alteração do regime jurídico dos 
fundos de investimento mobiliário.
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Do ponto de vista substancial, as grandes alterações passaram:
•	 pela	eliminação	das	OPAs	parciais	e	o	abaixamento	do	limiar	para	a	OPA	

geral obrigatória para um terço dos direitos de voto; e
•	 pela	desmutualização	das	bolsas.9

Quanto ao estatuto da CMVM, nada mudou de substancial. Apenas se auto-
nomizou o respectivo estatuto em diploma próprio.

Uma visão crítica
Com todo o respeito que me merecem as pessoas que estiveram na base do Código 
dos Valores Mobiliários e demais diplomas adjacentes, bem como o trabalho por 
elas desenvolvido, julgo que dificilmente poderemos apelidar de reforma do 
mercado de capitais ao que aconteceu em 1999 e mesmo nos dois anos anteriores.

De facto, aquilo a que assistimos foi a uma nova sistemática do Código, a 
alterações no regime das OPAs no sentido do que viriam a ser as opções da di-
rectiva comunitária sobre a matéria, e à desmutualização das bolsas. A própria 
criação do Sistema de Indemnização aos Investidores decorreu da obrigação de 
transpor uma directiva comunitária.

4. A avalanche
Mais do que uma reforma regulamentar, o século XXI vai assistir a uma verda-
deira revolução, primeiro impulsionada pelo designado Processo Lamfalussy e 
depois acelerada pela criação do Sistema Europeu de Supervisão Financeira, na 
decorrência da crise financeira de 2007-2008 e do Relatório De Larosière.

O processo Lamfalussy inicia-se em 2001 na sequência das recomendações 
do chamado Comité de Sábios, liderado por Alexandre Lamfalussy.

O processo Lamfalussy10 tem como grande objectivo dar mais eficiência ao 
processo legislativo no que toca ao mercado de valores mobiliários para cons-
truir um verdadeiro mercado único em matéria de mercado de capitais.

Os primeiros resultados desta nova forma de legislar na União Europeia e no 
que toca ao MVM foram quatro directivas fundamentais:
•	 A	Directiva	do	Abuso	de	Mercado,	aprovada	em	2002;
•	 A	Directiva	do	Prospecto,	aprovada	em	2003;
•	 A	Directiva	dos	Mercado	de	Instrumentos	Financeiros,	aprovada	em	2004;
•	 A	Directiva	da	Transparência,	aprovada	também	em	2004.

9 Matérias essas por mim referidas na reunião do CNMVM de 8 de Setembro como sendo aquelas 
que melhor serviriam o desenvolvimento futuro do mercado.
10 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/regulatory-process-
-financial-services/regulatory-process-financial-services_en
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Em 2010 são lançadas as bases legais para o Sistema Europeu de Supervisão 
Financeira, constituído pelo Comité Europeu de Risco Sistémico para lidar com 
os temas macro-prudenciais dos mercados financeiros e por três Autoridades 
Europeias de Supervisão (uma para a banca, uma para o mercado de capitais e 
uma para os seguros), para lidarem com os temas micro-prudenciais.

Esta nova arquitectura surge na sequência da crise financeira de 2007-2008, 
com o objectivo de minimizar futuras situações, designadamente nas suas com-
ponentes de risco sistémico.

É a partir do trabalho das Autoridades Europeias de Supervisão, em especial 
para o que aqui nos importa, da Autoridade Europeia do Mercado de Valores 
Mobiliários, em matéria de normas técnicas de regulamentação e de normas 
técnicas de execução, que vai surgir uma verdadeira avalanche de regulamentos 
aplicáveis de modo directo e imediato ao mercado e aos seus intervenientes.

Vamos assistir a uma catadupa de Regulamentos (UE), Regulamentos 
Delegados (UE) e Regulamentos de Execução (UE), tendo como consequência 
a perda de importância relativa da regulamentação nacional, espelhada nos 
seguintes gráficos.
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Vejamos o seguinte gráfico que ilustra a evolução dos Regulamentos aprova-
dos pela Comissão Europeia e que se encontram em vigor à data de hoje*:
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2010, em que se aprovaram 12 regulamentos em 9 anos. 

Nos últimos 10 anos foram aprovados 168 regulamentos comunitários, o que 
dá uma média de quase 17 por ano, mesmo incluindo o ano de 2020 que é total-
mente atípico e ainda não terminou.

Se olharmos para a evolução dos regulamentos aprovados, não em número, 
mas em número de páginas equiparadas a páginas do Diário da República, o 
padrão é exactamente o mesmo.
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5. O panorama regulamentar actual
O panorama actual em matéria de regulamentação do mercado de valores mobi-
liários pode ser sintetizado no seguinte quadro.

Leis Decretos-Leis Portarias Regulamentos 
da CMVM

Regulamentos 
UE TOTAL

# PeDR # PeDR # PeDR # PeDR # PeDR # PeDR

Mercado 
em geral

2 146 1 39 3 185

Regulação e 
Supervisão

1 12 3 14 1 3 2 6 13 141 20 176

Emitentes 3 8 1 4 9 31 22 1176 35 1219

Auditoria e 
rating

1 13 1 1 2 9 6 97 10 120

Organismos de 
Investimento 
colectivo

3 43 5 139 3 2 13 181 21 238 45 603

Intermediação 4 93 15 71 3 5 12 69 25 327 59 565

Negociação e 
liquidação

3 25 3 35 3 1 12 92 92 848 113 1001

TOTAL 15 194 29 409 11 12 50 388 180 2866 285 3869

6. Conclusões
A regulamentação do mercado de valores mobiliários tem tido uma evolução nos 
últimos 30 anos que se poderá caracterizar da seguinte forma.
•	 Crescimento	muito	grande	do	número	de	diplomas	 legais	que	passa	de	 

63 diplomas no momento anterior à publicação do Código do Mercado  
de Valores Mobiliários para 285 na actualidade.
•	 Crescimento	exponencial	do	número	de	páginas	equivalentes	a	páginas	

do Diário da República que passa de 166 páginas no total no momento 
anterior à publicação do Código do Mercado de Valores Mobiliários para 
3869 na actualidade.
•	 Aumento	da	 complexidade	 jurídica	dos	 temas,	 se	 virmos	 a	 evolução	do	

número médio de páginas por diploma desde 1991. Em 1991, antes da 
publicação do Código do Mercado de Valores Mobiliários, esse número 
era de 2,6 páginas por diploma.
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Em 1999, no momento anterior à publicação do CVM, o número médio de 
páginas por diploma era de 3.

Actualmente esse número sobe para 13,6 páginas por diploma legal.
Dir-me-ão certamente que hoje o mercado é bem mais complexo e contém 

mecanismos de protecção dos investidores e de integridade do mercado que 
exigem documentos mais pesados e conceitos mais profundos.

Apesar disso julgo que se deveria fazer um esforço permanente de simpli-
ficação, seja pela aplicação mais intensa e deliberada do princípio da proporcio-
nalidade seja pela necessidade absoluta de baixar os custos de supervisão para 
os intermediários financeiros.

Obviamente que uma análise meramente quantitativa pode ser enganadora 
mas a frieza dos números deverá levar os reguladores aos mais variados níveis 
a reflectir sobre a necessidade de se cortar custos, sem que isso signifique 
uma degradação da qualidade dos serviços prestados pelos intermediários 
financeiros.
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NOTA METODOLÓGICA

A principal dificuldade em comparar do ponto de vista quantitativo é a 
normalização para uma única referência dos mais diversos tipos de diploma 
legal, desde os diplomas publicados em Diário de República até aos Regula-
mentos da CMVM, passando pelos regulamentos comunitários.

A opção tomada foi fazer equivaler todos os diplomas a páginas do Diário 
da República usando-se a seguinte metodologia.

1. Determinou-se para um certo número de diplomas publicados no Diá-
rio da República, a maioria deles com mais de 50 páginas, qual o valor 
médio de palavras, caracteres sem espaços e caracteres com espaços 
encontrado por página de Diário da República;

2. Para se determinar o número de páginas equivalentes a páginas de Diá-
rio da República de cada diploma, transformou-se o respectivo texto 
num ficheiro Word e através da leitura das Propriedades do ficheiro, 
na pestana Estatísticas, recolheu-se, para cada diploma o número de 
palavras, caracteres sem espaços e com espaços;

3. A partir daqui determinou-se o número de páginas equivalentes para 
cada diploma dividindo o número de palavras, de caracteres sem 
espaços e de caracteres com espaços, pelos respectivos valores médios 
descritos ponto 1. acima;

4. Finalmente calculou-se a média aritmética simples dos três valores 
encontrados para se estimar o número de páginas equivalentes.

Em termos de selecção dos diplomas legais a incluir em cada uma das 
épocas foram tomadas as seguintes opções:

Foram usados todos os diplomas legais em vigor à data da análise (1991, 
1999 e actualmente), com excepção do Código das Sociedades Comerciais 
por ser transversal a todas as épocas e de dois regulamentos comunitários 
relacionados com a matéria dos requisitos de capital, por serem bastante 
pesados em termos de páginas e se aplicarem basicamente a instituições de 
crédito, podendo com isso distorcer bastante as conclusões.



1.1 Disposições gerais
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Contributo para o estudo da imputação de direitos de 
voto no contexto do dever de lançamento de OPA

Carlos Costa Andrade
Miguel Stokes

1. Introdução. Razão de ordem
Alcançadas as duas décadas de existência do Código dos Valores Mobiliários, 
entretanto sucessivamente alterado, seja para transposição de legislação da União 
Europeia, seja para aperfeiçoamento de algumas soluções legais, podemos dizer 
que o Código atingiu uma fase de maturação, tendo as diferentes matérias nele 
reguladas sido já objeto de análise e debate consideráveis na doutrina.

Neste contexto, uma das temáticas que mais discussão tem suscitado, seja 
pelo interesse técnico, seja para repercussão prática, é a disciplina das ofertas 
públicas de aquisição e, em particular, o dever de lançamento de oferta pública 
de aquisição e a respetiva articulação com os critérios de imputação de direitos 
de voto elencados no artigo 20º do Código dos Valores Mobiliários.

Com efeito, volvidas duas décadas desde a entrada em vigor do Código dos 
Valores Mobiliários, continua – e certamente continuará – a ser objeto de grande 
discussão na doutrina o alcance da remissão efetuada pelo artigo 187º, nº 1 do 
Código dos Valores Mobiliários – que estabelece os limiares de direitos de voto 
que implicam a constituição no dever de lançamento de oferta pública de aqui-
sição –, para o artigo 20º daquele Código, que lista o conjunto de circunstâncias 
de facto que implicam a imputação de direitos de voto a quem não seja titular 
das ações às quais tais direitos de voto são inerentes. 

Facilmente se compreende a razão que subjaz a tal discussão: o legislador 
optou, no Código dos Valores Mobiliários, por estabelecer uma única lista de 
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critérios de imputação de direitos de voto para efeitos de deveres de comuni-
cação ao mercado1 e para efeitos de constituição no dever de lançamento de 
oferta pública de aquisição, quando o espectro de circunstâncias que justificam 
o primeiro dever é francamente mais amplo do que as circunstâncias que justi-
ficam o segundo dentro da teleologia do regime. Acresce que a onerosidade de 
cada um dos deveres para o respetivo sujeito passivo (o participante a quem são 
imputados os direitos de voto relevantes) é incomparável, pois enquanto num 
caso existe um dever de informação ao mercado, no outro constitui-se um dever 
de oferecer à totalidade dos restantes acionistas da sociedade visada um direito 
de saída a um preço mínimo calculado com base em critérios estabelecidos na 
lei, e que pretende assegurar a partilha do prémio de controlo entre os destina-
tários da oferta.

Por essa discussão se manter atual e o tema ser extremamente relevante na 
prática, seja (i) pelas consequências patrimoniais que o dever de lançamento  
de oferta pública de aquisição implica para o sujeito passivo do dever; seja  
(ii) pela alteração do controlo da sociedade visada que a materialização deste 
dever pode causar a jusante, entendemos que a melhor forma de homenagear 
o Código nesta importante data é através de um escrito sobre esta temática, na 
expetativa de assim contribuir para o esforço coletivo que a CMVM e a dou-
trina têm empreendido nas últimas duas décadas com o propósito de encontrar 
a interpretação teleologicamente mais adequada do artigo 20º do Código dos 
Valores Mobiliários quando aplicado para efeitos de constituição no dever de 
lançamento de oferta pública de aquisição.

2. Critérios de imputação de direitos de voto

2.1. Enquadramento
No Código dos Valores Mobiliários, a influência dos acionistas é quantificada com 
recurso a uma técnica de imputações de direitos de voto2, cujas manifestações 
podem ser dos mais diversos tipos. Estamos perante caminhos abstratos para 
que, por referência a cada um dos enunciados normativos do Código dos Valores 
Mobiliários que remete para o artigo 20º, se preencha a definição de influência 
relevante para o preenchimento da previsão legal de cada norma remissiva.

O seu paralelo ao nível da União Europeia encontra-se vertido no artigo 10º da 
Diretiva 2004/109/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de dezem-
bro de 2004, conforme alterada designadamente pela Diretiva 2013/50/EU do 

1 Cfr. artigo 16º do Código dos Valores Mobiliários.
2 Veja-se o artigo 20º do Código dos Valores Mobiliários. A previsão do artigo em análise só se 
encontra preenchida por referência a ações que conferem direito a voto; perante ações sem direito 
de voto ou ações próprias, a imputação não ocorre.
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Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de outubro de 2013, que estabelece 
o quadro comunitário em termos de deveres de notificação de participações 
qualificadas aplicável aos Estados-Membros (também comummente designada 
Diretiva da Transparência).

De acordo com a maioria da doutrina portuguesa, as situações acima pre-
vistas constituem ficções legais3. O legislador presume que a influência sobre 
o direito de voto manifesta-se através de outras facetas que não a mera titulari-
dade ou usufruto4 de participações sociais, e, verificada a previsão, determina a 
imputação dos direitos de voto5. 

Uma característica fundamental da técnica de imputação de direitos de voto 
decorrente do artigo 20º do Código dos Valores Mobiliários é que a soma das 
imputações pode resultar numa imputação de direitos de voto agregada supe-
rior a 100%6. Estamos perante um princípio de dupla imputação ou de impu-
tação repetida7.

Segundo o entendimento maioritário – que acompanhamos – preenchidos 
os pressupostos fácticos das alíneas do artigo 20º do Código dos Valores Mobi-
liários, há automaticamente imputação de direitos de voto para efeitos de di-
vulgação de participações qualificadas ao mercado, nos termos do artigo 16º do 
Código dos Valores Mobiliários. De acordo com este entendimento, há lugar a 
imputação ainda que o sujeito da imputação de votos não consiga, em concreto, 
influenciar aqueles direitos de voto. Daqui decorre que o titular material de 
direitos de voto numa sociedade pode, (i) formalmente, não ser titular de qual-
quer participação social da mesma; e (ii) em concreto, não ter qualquer vontade 
e/ou possibilidade de influenciar o exercício dos direitos de voto.

Não obstante, existe um segmento da doutrina que considera que, preen-
chidos os elementos que constituem a previsão da norma, deveria existir um 

3 Neste sentido veja-se designadamente Carlos Osório de Castro, “A Imputação de Direitos de Voto 
no Código dos Valores Mobiliários” in Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, nº 7, p. 171 (2000); 
Paulo Câmara, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, Almedina, Coimbra, p. 543 (2016); João 
Soares da Silva, in “Algumas observações em torno da tripla funcionalidade da técnica de imputação de votos 
no Código dos Valores Mobiliários”, pp. 154; Hugo Moredo Santos, ob. cit p. 374; Paula Costa e 
Silva, “A imputação de direitos de voto na oferta pública de aquisição”. No sentido de que estão em causa 
presunções legais, embora escrito ao abrigo do Código do Mercado de Valores Mobiliários, Jorge 
Brito Pereira, in “A OPA Obrigatória”, p. 241, Almedina, Coimbra, 1998.
4 O usufrutuário de participação social tem, inter alia, o direito de voto (artigo 1467º, nº 1, alínea b), 
do Código Civil, ex vi artigo 23º, nº 2, do Código das Sociedades Comerciais).
5 A imputação de direitos de voto ocorrerá mesmo quando a pessoa a quem os mesmos são impu-
tados declare que não pretende influenciar o exercício do direito de voto.
6 Os votos inerentes a ações que sejam detidas por uma pessoa, mas imputáveis a outra, não deixam 
de ser igualmente imputados à primeira.
7 Manuel Requicha Ferreira, Acordos de Aceitação e de Não-Aceitação de OPA, Almedina, Coimbra, 
p. 334 (2015).
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juízo de ponderação sobre a adequação da imputação de direitos de voto no 
caso concreto8.

A atual redação do artigo 20º do Código dos Valores Mobiliários prevê dez 
situações em que são computados direitos de votos além dos que decorrem 
da titularidade ou usufruto de participações sociais. Este elenco é taxativo.  
Pela sua relevância prática, no presente estudo circunscrevemos a nossa análise 
às alíneas c), e) e h) do nº 1 do artigo 20º do Código dos Valores Mobiliários.

2.2. Alínea c) – Os Acordos de Voto
Nos termos da alínea c), do nº. 1, do Código dos Valores Mobiliários, são impu-
tados ao participante os direitos de voto “detidos por titulares do direito de voto com 
os quais o participante tenha celebrado acordo para o seu exercício, salvo se, pelo mesmo 
acordo, estiver vinculado a seguir instruções de terceiro”.

Em todas as situações que despoletam a aplicação desta alínea, o objeto do 
acordo é o exercício do direito de voto e não as ações a que os votos são ine-
rentes9. O acordo sobre o exercício de direitos de voto é prova suficiente de 
que o participante estará presumivelmente a exercer uma influência efetiva  
sobre a sociedade. Assumem caráter central, pois, os acordos parassociais10 que 
regulem o exercício do direito de voto, mediante os quais os acionistas11, vi-
sando prosseguir o interesse social de forma conjunta, identifiquem interesses 
comuns e os benefícios de alinhar o exercício do direito de voto. Nestes casos, 
e de acordo com in fine da previsão de imputação de direitos de voto que ora  
analisamos, a imputação apenas não ocorrerá caso o participante esteja vin-

8 Em sentido contrário ao da imputação automática, preenchida a facti species, vide Paula Costa 
e Silva, A Imputação de Direitos de Voto na Oferta Pública de Aquisição in Jornadas Sociedades Abertas, 
Valores Mobiliários e Intermediação Financeira, Almedina, Coimbra, p. 279 e ss. (2007). A referida 
autora considera ainda que aplicação automática das presunções conduz a situações que não cor-
respondem à realidade material e, por esse motivo, a possibilidade de ilidir a presunção prevista no  
nº 5 do artigo 20º do Código dos Valores Mobiliários deveria aplicar-se a todo o regime do artigo 20º 
do Código dos Valores Mobiliários. A autora entende porém que as circunstâncias fáticas descritas 
no artigo 20º correspondem a ficções legais – ao invés de presunções ilidíveis –, o que significará 
que, não obstante tal qualificação, essas ficções seriam sujeitas a um teste in casu relativo à efetiva 
influência exercida sobre os direitos de voto.
9 Diferentemente da alínea e), que analisaremos de seguida neste estudo, ao abrigo da qual são 
imputados “os direitos de voto (...) [q]ue o participante possa adquirir”. Como bem assinala Carlos Osório 
de Castro, “[é] a própria lei que se exprime assim (...), mas cremos tratar-se de uma fórmula elíptica (o 
que pode adquirir-se, de facto, são as acções a que os votos são inerentes)”. Carlos Osório de Castro, in  
“A imputação de direitos de voto no Código dos Valores Mobiliários” ob. cit pp. 187-188.
10 Os quais encontram previsão expressa no artigo 17º do Código das Sociedades Comerciais.
11 Ou, numa enunciação mais abrangente, quem disponha dos direitos de voto. A letra e o espírito 
da lei não exigem que os participantes em acordos relevantes para efeitos desta imputação sejam 
os titulares das ações.
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culado a votar segundo as instruções de terceiro (em cujo caso será esse tercei-
ro – com o direito contratual de dar instruções de voto – o sujeito passivo de 
imputação dos direitos de voto inerentes às ações detidas pelas restantes partes 
no acordo)12.

A ratio da imputação assenta na identificação de titulares materiais de direi-
tos de voto, imputando a um participante os direitos de voto dos demais, ainda 
que, formalmente, as participações de uns sejam individualizáveis face às dos 
outros. A equidade no tratamento dos acionistas, e a identificação da influência 
efetiva de cada um dos titulares de direitos de voto, determina que na hipótese 
de um bloco de três acionistas, cada um com 15% do capital social e direitos de 
voto, os quais votam de forma vinculada, devam ser tratados de forma paritá-
ria a um único acionista que detém 45% do capital social e direitos de voto da 
mesma sociedade, assumindo que todos esses acionistas assumem obrigações 
recíprocas entre si de adotarem uma posição unívoca no exercício de direitos 
de voto (ao invés de um ou dois dos acionistas poderem determinar o sentido 
de voto do(s) restante(s), em cujo caso este(s) último(s) não s(er)ão, como já 
explicado, objeto de imputação). 

No confronto com a redação do antigo Código do Mercado de Valores Mobi-
liários13, resulta que deixou de se exigir que: (i) o acordo seja escrito; (ii) tenha 
um carácter prolongado no tempo; e que (iii) tenha por objeto as deliberações 
da assembleia geral em geral ou se reporte à gestão da sociedade (v.g., eleição 
dos titulares do órgão de administração).

A atual redação é substancialmente mais ampla, tendo desaparecido 
os requisitos descritos no parágrafo anterior. Reporta-se agora a acordos 

12 Ao abrigo destes acordos de voto, a imputação será recíproca se as partes não estiverem vinculadas 
a seguir as instruções de voto emitidas por terceiros mas já será meramente unívoca se o partici-
pante “estiver vinculado a seguir instruções de terceiro”. O caráter recíproco ou biunívoco da imputação 
apenas terá relevo prático quando as partes do acordo sejam todas participantes da sociedade (i.e. 
lhes sejam atribuídos direitos de voto por força de outro mecanismo de imputação). Não obstante, 
a imputação não deixa de ter estruturalmente um caráter recíproco caso o acordo seja celebrado com 
uma entidade não participante (i.e. a quem não sejam atribuídos direitos de voto por força de outro 
mecanismo de imputação). Neste segundo caso, muito embora não existam efeitos práticos imediatos 
resultantes do sentido biunívoco da imputação, deve realçar-se que logo que essa situação se modi-
fique (e.g. porque a parte não participante adquiriu diretamente ações da sociedade participada) 
todas as partes do acordo de voto serão imputadas com os direitos de voto inerentes a essa ações.
13 Nos termos do artigo 346º, nº 1, alínea e) do Código do Mercado de Valores Mobiliários,  
“[c]onsideram-se como integrantes de uma participação importante (...) os direitos de voto (...) [d]etidos por 
terceiro que tenha celebrado com o interessado ou com qualquer das sociedades referidas nas alíneas b), c) e d) um 
acordo escrito que o obrigue a adotar, através de um exercício concertado de direitos de voto, uma política comum 
em relação às deliberações em assembleia geral, ou à gestão da sociedade em causa (...)”.
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juridicamente vinculativos, escritos ou verbais14, que versem sobre o exercício 
dos direitos de voto, por quem deles disponha, no sentido que seja determinado 
pelo participante, ou por acordo entre os titulares dos direitos de voto e o 
participante. 

Assente que o acordo não tem de ser escrito, cabe analisar se a mera vota-
ção em sentido idêntico, e de forma reiterada, poderá levar-nos a concluir pela 
imputação. A resposta só poderá ser negativa. A existência efetiva de interesses 
similares, embora sem um acordo, juridicamente vinculativo, como causa, não 
poderá determinar a imputação dos direitos de voto ao participante, sob pena 
de um desalinhamento entre o interesse social e o interesse do acionista indivi-
dualmente considerado, ficando o último condicionado a nunca votar de acordo 
com a maioria sob pena de lhe serem imputados os direitos de voto que a esta 
correspondam. Por conseguinte, da mera existência de um padrão no sentido 
de voto não poderá, assim, concluir-se pela existência de um acordo de voto15.

O legislador vem também considerar agora relevantes, para efeitos da alínea 
c), os direitos de voto que se refiram a acordos pontuais, sem necessariamente 
uma visão estratégica de longo prazo quanto aos destinos da sociedade.  
Com efeito, se é verdade que um acordo duradouro pode ter uma relevância 
prática acentuada, pela quantidade de vezes que o direito de voto será exercido 
durante a vigência do mesmo, também não é menos verdade que acordos 
existem que, pela intensidade ou relevância da deliberação a adotar, e embora 
pontuais, podem assumir uma influência decisiva. Porém, salvo melhor opinião, 
só deverão ser considerados acordos para o exercício de voto aqueles que 
versem sobre matérias com relevância para os destinos da sociedade e que 
afetem as expetativas dos demais acionistas, excluindo-se assim, para efeitos de 
imputação, as bagatelas deliberativas16. 

2.3. Alínea e) – A Aquisição em virtude de Acordo ou de Instrumento 
Financeiro

A alínea e) do artigo 20º, nº 1, do Código dos Valores Mobiliários foi aquela que mais 
mutações sofreu desde a versão original do Código dos Valores Mobiliários. Com 
efeito, enquanto a versão original continha uma referência genérica à imputação 

14 Cfr. Hugo Moredo Santos, ob. cit. pp. 433 e 434, e também Manuel Requicha Ferreira, 
ob. cit. pp. 388 e 389.
15 No mesmo sentido, Hugo Moredo Santos, Transparência, OPA obrigatória e imputação de direitos 
de voto, Coimbra Editora, Coimbra, pp. 433-434 (2011). Ver nota de rodapé nº 48 a respeito da 
ausência de imputação de direitos de voto quando acionistas de uma sociedade aberta subscrevem 
em conjunto uma lista para o conselho de administração, que propõe à assembleia geral.
16 Bagatelas jurídicas essas relativamente às quais é, em todo o caso, inverosímil que participantes 
estabeleçam acordos de voto.
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de direitos de voto “que o participante possa adquirir em virtude de acordo celebrado 
com os respectivos titulares”, a redação introduzida pelo Decreto-Lei 22/2016, de 
3 de junho, em transposição do novo artigo 13º, nº 1 da Diretiva 2013/50/EU 
do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de outubro de 2013, estabeleceu 
a versão corrente do texto, que determina que sejam imputados os direitos de 
voto “que o participante possa adquirir em virtude de acordo celebrado com os respetivos 
titulares ou de instrumento financeiro (i) que lhe confira o direito incondicional ou a opção de 
adquirir, por força de acordo vinculativo, ações com direitos de voto já emitidas por emitente 
cujas ações estejam admitidas à negociação em mercado regulamentado; (ii) com liquidação 
física, não abrangido pela subalínea (i), mas indexado às ações nessa subalínea mencionadas 
e com efeito económico similar à detenção de ações ou de instrumentos financeiros referidos 
nessa mesma subalínea.”

A versão anterior da alínea e) cobria uma variedade de acordos de variante 
transmissiva de ações, incluindo desde as opções de compra aos contratos-pro-
messa de compra e venda ou aos contratos de compra e venda sujeitos a termo, 
ou mesmo sujeitos a condição suspensiva17, o que levou Paula Costa e Silva a 
afirmar que “a previsão é de uma total neutralidade quanto ao tipo de acordos que podem 
e devem ser tomados em consideração uma vez que não nos dá outro critério de demarcação 
que não seja o da possibilidade de aquisição de valores pelo participante”.

Sucede que, com a alteração efetuada na alínea e) em 201618, foi reduzido o 
conjunto de circunstâncias fáticas cobertas por esta alínea, o que curiosamente  

17 Quanto a este ponto, v. entre outros Carlos Osório de Castro, quando referia, a propósito da 
redação original da alínea e), que “Desta forma, os votos objeto de uma mera promessa de venda contam, 
desde logo, como se fossem do beneficiário dessa mesma promessa. Só assim não será, se a promessa (ou aliás, 
genericamente, o direito de adquirir) estiver sujeito a uma condição suspensiva (mas não a um termo) – desde que 
não se trate de uma condição potestativa, em que o evento condicionante proceda da vontade do beneficiário da 
promessa –, pois, como se sabe, o credor não terá então ainda o direito a adquirir, mas uma mera expectativa de vir 
a ser investido nesse direito: a imputação desencadear-se-á aquando da verificação da condição”, in “A imputação 
de direitos de voto no Código dos Valores Mobiliários”, Cad.MVM, nº 7, Abril de 2000. A CMVM veio, no 
entanto, pronunciar-se, em 2007, no contexto da celebração pelo Banco Comercial Português, S.A. 
de um conjunto de contratos de compra e venda de ações do Banco BPI, S.A., sujeitos a condição 
suspensiva, celebrados no âmbito da oferta pública de aquisição preliminarmente anunciada sobre 
o Banco BPI, S.A. em 13 de março de 2006, em sentido diferente, tendo afirmado que “um contrato 
de compra e venda não se deve deixar de considerar de transmissão para se reconduzir à figura de acordo relativo à 
transmissibilidade de ações só pelo facto de não produzir imediatamente os seus efeitos, ficando sujeito a condições 
suspensivas”. Seguindo a posição de Osório de Castro, Carlos, v. Requicha Ferreira, Manuel, in 
“Acordos de Aceitação e Não Aceitação de OPA”, p. 418, Almedina, Coimbra, 2015.
18 Em transposição da Diretiva nº 2013/50/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de 
outubro de 2013, que alterou a Diretiva nº 2004/109/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
relativa à harmonização dos requisitos de transparência no que se refere às informações respeitan-
tes aos emitentes cujos valores mobiliários se encontram admitidos à negociação num mercado 
regulamentado.
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a aproximou mais da norma correspondente que vigorava no Código do Mer-
cado de Valores Mobiliários19. Com efeito, o cerne da nova alínea centra-se 
na existência, a favor do prospetivo comprador, de um direito incondicional ou a  
opção de adquirir, por força de acordo vinculativo, ações com direitos de voto já 
emitidas por emitente cujas ações estejam admitidas à negociação em merca-
do regulamentado. Estão, por isso, em causa as situações em que ao prospetivo 
comprador assiste um direito potestativo − i.e. a situação jurídica ativa em que 
se encontra aquele que pode unilateralmente alterar a situação jurídica de um 
terceiro20 − de aquisição das ações (e direitos de voto inerentes). Questionar-se-
-á se a atual redação da alínea abrange aquelas situações em que, não obstante 
existir o direito potestativo, o exercício deste encontra-se sujeito a um termo. 
Na ausência de negação expressa desta possibilidade21, entendemos que sim, até 
porque a dilação temporal não deve afetar o juízo de imputabilidade causado 
pela existência de um direito potestativo à aquisição.

A nova alínea e) contém ainda duas particularidades adicionais merecedoras 
de realce:

(i) o facto de a imputação de direitos de voto apenas ser gerada por ações 
já emitidas por emitente cujas ações estejam admitidas à negociação 
em mercado regulamentado, estando assim excluídos direitos de voto 
inerentes a ações ainda não emitidas ou de ações que não se encontram 
admitidas à negociação em mercado regulamentado; e 

(ii) a imputação de direitos de voto quando estejam em causa valores  
mobiliários de liquidação física, não abrangidos na alínea (i), que este-
jam indexados a ações admitidas à negociação em mercado regula-
mentado e que tenham efeito económico similar à detenção de ações 
ou de instrumentos financeiros ali referidos.

Relativamente ao item (i), não deixa de surpreender que o legislador nacional 
tenha optado por não estender esta regra de imputação às ações de sociedades 
abertas que não tenham ações admitidas à negociação em mercado regula-

19 Com efeito, nos termos do artigo 346º, nº 1, alínea f ) do Código do Mercado dos Valores Mobi-
liários, apenas relevavam para imputação de direitos de voto os acordos, escritos, ao abrigo dos 
quais o prospetivo comprador pudesse adquirir as ações relevantes por sua exclusiva iniciativa, i.e. 
portanto sem sujeição a qualquer conduta do prospetivo vendedor, de terceiro, ou da verificação 
de um facto futuro e incerto.
20 “O poder jurídico − ou, quando autonomizado, o direito potestativo − é a prerrogativa resultante de uma norma 
que permita ao sujeito, pela sua vontade, alterar o ordenamento, ou, em regra: modificar uma determinada esfera 
jurídica”. António Menezes Cordeiro, Tratado de Direito Civil VI – Direito das Obrigações, 2ª Edição, 
Almedina, Coimbra, p. 519 (2012).
21 Contrariamente ao que sucede com a sujeição a condições, a qual é expressamente excluída da 
atual redação da alínea e).
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mentado – muito embora não sejam abrangidas pela normativa da Diretiva da 
Transparência –, considerando que (a) o regime de notificação de participações 
qualificadas previsto no artigo 16º do Código dos Valores Mobiliários se aplica a 
todas as sociedades abertas, ainda que com limiares de comunicação distintos22, 
bem como que (b) o regime da oferta pública obrigatória se aplica a qualquer 
sociedade aberta independentemente de as ações estarem ou não admitidas à 
negociação em mercado regulamentado23.

No que concerne ao item (ii), está em causa a assimilação, à influência direta 
no exercício de direitos de voto por contrato aquisitivo de ações, da celebração 
de contratos aquisitivos de instrumentos financeiros de liquidação física que 
comportem os mesmos efeitos económicos das ações a que são inerentes os 
direitos de voto relevantes. 

Concretizando, ao abrigo deste critério de imputação previsto na alínea e), 
serão imputáveis designadamente os votos objeto de uma opção de compra, um 
contrato-promessa unilateral em que o participante seja o titular do direito a 
celebrar o contrato definitivo, bem como os contratos sobre futuros.

Em sentido diverso, contudo, não farão aplicar esta alínea os contratos-pro-
messa de compra e venda bilaterais, os contratos de compra e venda sujeitos a 
condição, as opções de venda24 e os pactos de preferência. Nestes casos, o par-
ticipante poderá ter a expetativa de vir a adquirir, mas não tem o poder de con-
cretizar essa aquisição. Todos os casos em que o participante não tenha o poder 
de adquirir, ainda que possam relevar para efeitos do artigo 20º do Código dos 
Valores Mobiliários, deverão ser testados face a outro(s) critério(s) de impu-
tação de direitos de voto25.

22 Com efeito, nos termos do artigo 16º, nº 1 do Código dos Valores Mobiliários determina obrigações 
de notificação de participações qualificadas a “quem atinja ou ultrapasse participação de 10%, 20%, um 
terço, metade, dois terços e 90 % dos direitos de voto correspondentes ao capital social de uma sociedade aberta, 
sujeita a lei pessoal portuguesa”, ainda que as respetivas ações não estejam admitidas à negociação em 
mercado regulamentado.
23 Sem prejuízo de o artigo 187º, nº 4 do Código dos Valores Mobiliários prever a possibilidade de 
o limiar de 1/3 dos direitos de voto previsto no respetivo nº 1 poder ser suprimido no caso de socie-
dades abertas sem ações admitidas à negociação em mercado regulamentado, quando tal supressão 
conste dos estatutos da sociedade aberta relevante.
24 No caso de uma opção de venda, o beneficiário da opção tem o direito potestativo de fazer um 
terceiro adquirir, mas o terceiro adquirente não tem um correspondente poder potestativo de 
adquirir, encontrando-se, isso sim, em situação de sujeição a ter de adquirir o objeto da opção se 
esta for exercida.
25 Desde logo, e como analisaremos de seguida, face à alínea h) do mesmo artigo.
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2.4. Alínea H) – Os instrumentos de exercício concertado de influência 
sobre a sociedade participada

Nos termos da alínea h), do nº 1, do Código dos Valores Mobiliários, são imputados 
ao participante os direitos de voto “detidos por pessoas que tenham celebrado algum 
acordo com o participante que vise adquirir o domínio da sociedade ou frustrar a alteração 
de domínio” ou que, de outro modo, “constitua um instrumento de exercício concertado 
de influência sobre a sociedade participada”26. 

A alínea h) prevê assim duas formas distintas de imputação de direitos de 
voto:

− Na primeira, a imputação de direitos de votos detidos por pessoas que 
tenham celebrado algum acordo com o participante que vise adquirir o 
domínio da sociedade ou frustrar a alteração de domínio27. Reconduzir-
-se-á a esta norma, pela sua aptidão para frustrar a alteração de domínio, 
o acordo sobre as regras a adotar pelas partes aquando de lançamento 
de uma oferta pública de aquisição por terceiros, no sentido de evitar o 
sucesso da mesma, seja (i) pela aquisição de ações em mercado que não 
serão vendidas na OPA, seja (ii) pela aprovação de medidas defensivas da 
OPA28.

− Quanto à segunda forma de imputação de direitos de voto prevista na alí-
nea h), relevarão os instrumentos de exercício concertado de influência 
sobre a sociedade participada29, independentemente da sua forma. 

Com a adição desta alínea, terá o legislador pretendido (i) transportar para a 
ordem jurídica interna o conceito de “atuação em concertação” vertido na Dire tiva 
nº 2004/25/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de abril, como 
elemento de imputação de direitos de voto para efeitos de constituição no dever 

26 O último dos critérios de imputação a analisar no presente estudo foi introduzido pelo Decreto-Lei 
nº 219/2006, de 2 de novembro, um diploma que, inter alia, procedeu à transposição para a ordem 
jurídica nacional da Diretiva nº 2004/25/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de abril.
27 Também aqui estaremos perante uma ficção legal, insuscetível de prova em contrário, alegada-
mente pelo facto de o legislador ter a “intenção inconfessada de impedir que, em torno da imputação, surgis-
sem litígios cuja apreciação careceria de prova e de resolução por meio de decisão fundamentada” cfr. Daniela 
Farto Baptista, A Atuação Concertada como Fundamento de Imputação de Direitos de Voto no Mercado de 
Capitais, Universidade Católica Editora, Porto, p. 575 (2016). Com efeito, na opinião de António 
Pereira de Almeida, Sociedades Comerciais, Valores Mobiliários, Instrumentos Financeiros e Mercados: 
As Sociedades Comerciais. Volume I, 7ª Edição, Coimbra Editora, Coimbra, p. 560 (2013), a primeira 
parte da alínea h) do nº 1 do artigo 20º do Código dos Valores Mobiliários não tem utilidade, pois 
a consagração legal bastar-se-ia com a alínea c) do mesmo artigo.
28 Neste último caso com sobreposição com a alínea c) relativa a acordos de voto.
29 Estamos perante “uma importação do conceito de acting in concert do sistema inglês”, nas palavras de 
Paula Costa e Silva, A Imputação de Direitos de Voto na Oferta Pública de Aquisição in Jornadas Socie-
dades Abertas, Valores Mobiliários e Intermediação Financeira, Coimbra, p. 275 (2007).
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de lançamento de oferta pública de aquisição; e concomitantemente (ii) ampliar 
o escopo de circunstâncias fáticas geradoras de imputação de direitos de voto, 
por forma a capturar designadamente acordos relativos à transmissibilidade de 
direitos de voto que, embora sejam suscetíveis em abstrato de gerar influência  
do participante sobre o exercício dos direitos de voto objeto do acordo, não  
se encontravam abrangidos pelo catálogo original previsto no artigo 20º do  
Código dos Valores Mobiliários30.

Sendo porventura a alínea que cobre o conjunto mais alargado de situações 
factuais, é também aquela que a nosso ver apresenta maior relevância prá tica, 
atenta a subjetividade e amplitude do conceito de “atuação em concertação”.  
A este respeito, uma vez que o Código dos Valores Mobiliários não inclui uma 
definição de “atuação em concertação”, justifica-se o recurso à fonte normativa 
euro peia para a interpretação do conceito. Neste aspeto, conforme visto ante-
riormente, a Diretiva 2004/25/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 
21 de Abril de 2004 relativa às ofertas públicas de aquisição – também comum-
mente designada por Diretiva das OPAs –, prevê que atua em concertação quem 
“coopere com o oferente ou com a sociedade visada com base num acordo, tácito ou expresso, 
oral ou escrito, tendo em vista, respetivamente, obter o controlo da sociedade visada ou 
impedir o êxito da oferta”. 

Poder-se-iam subsumir a este conceito os acordos entre participante e titu-
lares de direitos de voto que determinem o exercício conjunto de influência so-
bre a gestão da sociedade com um determinado propósito comum, v.g. política 
de aquisição ou alienação de ativos, designação dos membros dos órgãos sociais. 
Estariam, porém, excluídos os acordos que envolvessem o exercício do direito 
de voto em assembleia geral, pois que tais acordos seriam, pelo menos nessa 
parte, subsumíveis à alínea c) do mesmo artigo. Discutir-se-á em todo o caso se 
a alínea h) abrange aqueles acordos que, muito embora respeitem ao exercício 
de direitos de voto em assembleia geral, não tenham o caráter de vinculação que 
subjaz aos acordos previstos na alínea c)31. A nosso ver, na medida em que tais 
acordos, ainda que não vinculativos, definam as linhas de cooperação entre o par-
ticipante e o titular dos direitos de voto, e estes efetivamente atuem de acordo  

30 Veja-se, a este respeito, João Soares da Silva, in “Algumas observações em torno da tripla funcionali-
dade da técnica de imputação de votos no Código dos Valores Mobiliários”, pp. 154, quando afirma, a respeito 
da inclusão da alínea h) no catálogo de circunstâncias de imputação previstas no artigo 20º, que “Não 
é demais encarecer a importância desta alteração legislativa nem o seu potencial impacto fracturante na unidade 
do sistema, porventura ainda não passível de abarcar completamente, nem é necessário realçar a multiplicidade 
de problemas novos e de difícil solução que veio criar”.
31 No sentido de que não é exigível vínculo jurídico, Paula Costa e Silva, in “A Imputação de Direitos 
de Voto na Oferta Pública de Aquisição”, p. 274-275, in I Jornadas sobre Sociedades Abertas, Valores 
Mobiliários e Intermediação Financeira.
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com tais linhas de cooperação, então deverá concluir-se pelo preenchimento do 
conceito de concertação para efeitos da presente alínea h)32.

Por forma a melhor enquadrar o sentido do conceito de “atuação em concer-
tação”, o legislador estipulou que quaisquer acordos que visem adquirir o  
domínio da sociedade ou frustrar a alteração de domínio devem reconduzir-se 
ao conceito de “atuação em concertação”. 

A previsão normativa constante da alínea h) deve, ademais, ser integrada 
pelo disposto nos nºs 4 e 5 do mesmo artigo, aplicáveis exclusivamente a esta 
alínea. O nº 4 vem determinar que, para efeitos de subsunção ao critério de im-
putação de direitos de voto previsto na alínea h), se presumem ser instrumentos 
de exercício concertado de influência os acordos relativos à transmissibilidade 
de ações representativas do capital social da sociedade participada. O nº 5 vem, 
por sua vez, determinar que tal presunção poderá ser ilidida perante a CMVM, 
mediante prova de que a relação contratual estabelecida com o participante ao 
abrigo de tal acordo relativo à transmissibilidade de ações não implica a influên-
cia, efetiva ou potencial, sobre a sociedade participada.

O complexo normativo acima descrito vem assim, num primeiro momento, 
capturar todo e qualquer acordo relacionado com a transmissibilidade de ações 
para a norma que determina a imputação de direitos de voto ao participante, 
para num segundo momento admitir que o participante prove perante a CMVM 
que tal imputação não se justifica por não resultar de tal acordo a suscetibili-
dade, ainda que meramente potencial, de determinar o sentido do exercício dos 
direitos de voto detidos pelas partes no acordo. Com esta técnica legislativa, o 
legislador veio admitir expressamente que os acordos relativos à transmissibi-
lidade não equivalerão necessariamente à existência de concertação, pelo que, 
provando-se não ser o caso, é injustificada a ficção legal de influência do partici-
pante sobre os direitos de voto inerentes às ações que são objeto de tal acordo.

3. O dever de lançamento de oferta pública de aquisição

3.1 Do dever de lançamento de lançamento de OPA em geral
O dever de lançamento de oferta pública de aquisição encontra-se previsto no 
artigo 187º do Código dos Valores Mobiliários, o qual estabelece que “Aquele 

32 O direito alemão parece estabelecer uma solução legal similar, ao contrário do direito espa-
nhol que apenas considera poder emergir uma situação de concertação quando exista um acordo 
juridicamente vinculativo que lhe sirva de base. A este respeito, destaque-se as considerações de  
Carlos Osório de Castro, in “A imputação de direitos de voto no Código dos Valores Mobiliários”  
ob. cit, p. 175, que sustenta que se excluirá qualquer imputação que derive de instrumentos ou atos 
de natureza exclusivamente fáctica, tais como a dependência económica, o conhecimento pessoal 
ou, inclusive, os contratos de financiamento.
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cuja participação em sociedade aberta ultrapasse, diretamente ou nos termos do nº 1 do 
artigo 20º, um terço ou metade dos direitos de voto correspondentes ao capital social tem o 
dever de lançar oferta pública de aquisição sobre a totalidade das acções e de outros valores 
mobiliários emitidos por essa sociedade que confiram direito à sua subscrição ou aquisição.”

Pretende esta norma assegurar que, no cenário de alteração do controlo sobre  
uma sociedade aberta, o novo controlador tenha a obrigação de apresentar 
uma proposta de aquisição das ações aos acionistas remanescentes, bem como 
pelos valores mobiliários que atribuam o direito à subscrição (e aquisição) de 
ações, a um preço equitativo e que suponha uma partilha com os destinatá-
rios da oferta do eventual prémio de controlo que o novo acionista tenha de-
sembolsado inicialmente para a aquisição do bloco de controlo relevante33.  
Desse modo pretende evitar-se que, como consequência da alteração do con-
trolo da sociedade, seja “...colocada em crise a autonomia económico-patrimonial e 
organizativa da sociedade dominada, afetando a consistência dos direitos patrimoniais 
e participativos dos respetivos sócios livres, quebrando a igualdade entre estes e os sócios  
internos ou controladores...”34.

Observa-se que o legislador nacional estabeleceu dois limiares quantitati-
vos que, quando ultrapassados, implicam do lado do participante a constituição 
no dever de lançamento de oferta pública de aquisição. A diferença de regime 
aplicável aos dois limiares decorre do disposto no nº 2 do mesmo artigo 187º do  
Código dos Valores Mobiliários, o qual estabelece, relativamente ao limiar de 
1/3 dos direitos de voto, que “não é exigível o lançamento da oferta quando, ultrapas-
sado o limite de um terço, a pessoa que a ela estaria obrigada prove perante a CMVM não 
ter o domínio da sociedade visada nem estar com esta em relação de grupo”. 

Compreende-se assim que, através da fixação deste primeiro limiar de 1/3 
dos direitos de voto, o legislador nacional (i) estabeleceu um crivo de segurança 
jurídica, pois em caso algum um participante que não exceda 1/3 dos direitos de 
voto será constituído no dever de lançamento de OPA; e (ii) determinou que, 
a partir da ultrapassagem daquele limiar, e até que se exceda 50% dos direitos 
de voto, é aplicável uma presunção ilidível de domínio sobre a sociedade visada, 
cabendo ao participante fazer prova negativa de domínio perante a CMVM para 
se exonerar de tal dever, por via da demonstração de que aquela percentagem 
de direitos de voto não lhe permite exercer uma influência dominante sobre a 
sociedade relevante.

33 Cfr. Paulo Câmara, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, Almedina, Coimbra 2011, 2ª Edi-
ção, e António Barreto Menezes Cordeiro, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, Almedina, 
Coimbra, 2016, 1ª Edição.
34 Cfr. Ana Perestrelo de Oliveira, OPA obrigatória e controlo indireto in Revista Direito das 
Sociedades, Ano IV, Vol. 3, Almedina, Coimbra (2012), p. 601. 
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A circunstância de o legislador ter fixado este limiar de 1/3 para ativar a pre-
sunção de domínio terá que ver com (i) a perceção de que, considerando o volume 
médio de dispersão de capital e a média de assistências a assembleias gerais, 
a partir daquela percentagem de direitos de voto é possível obter controlo de 
facto da sociedade relevante; 35 e (ii) o facto de a participação que exceda 1/3 
dos direitos de voto permitir ao acionista relevante bloquear deliberações que 
exigem maioria de dois terços dos votos emitidos em assembleia geral, nos ter-
mos do artigo 383º, nº 2 do Código das Sociedades Comerciais, ex vi artigo 386º,  
nº 3 do mesmo Código36. 

O exemplo mais paradigmático de prova negativa de domínio na vigência 
do Código dos Valores Mobiliários é provavelmente o caso do aumento da par-
ticipação qualificada do CaixaBank, S.A. no Banco BPI, S.A. em 2012, de 30,1% 
para 48,97%, em 2012, no contexto do qual a CMVM, na sequência de reque-
rimento dirigido pelo CaixaBank, S.A., considerou ter sido feita prova negativa 
de domínio, na medida em que: (i) o CaixaBank, S.A. não podia exercer por si 
só o domínio na Assembleia Geral do Banco BPI, S.A., por existirem acionistas 
qualificados que, no seu conjunto, superassem o poder de voto do CaixaBank, 
S.A.; (ii) havia proporcionalidade entre a percentagem dos direitos de voto que 
o CaixaBank, S.A. podia exercer e o número de administradores por si desig-
nados para o Conselho de Administração do Banco BPI, S.A.; (iii) manter-se a 
limitação estatutária aos exercício de direitos de voto (20% dos direitos de voto) 
e (iv) a evolução da intervenção do CaixaBank, S.A. no governo societário do 
Banco BPI, S.A. ser comunicada regularmente à CMVM37.

Já no que concerne à ultrapassagem da cifra de 50% dos direitos de voto, 
o legislador nacional estabeleceu uma presunção inilidível de controlo nesses  
casos, determinando a constituição automática do participante no dever de  

35 Cfr. Calvão da Silva, Estudos Jurídicos [Pareceres], Almedina, Coimbra, p. 15 (2001) que, quanto 
à razão de ser da definição do referido limite legal refere que “... no moderno fenómeno societário de 
grande dispersão do capital social, o controlo ou domínio de uma sociedade frequentemente se atinge abaixo dos 
50% do seu capital, as mais das vezes entre 30 a 35% dos votos...”. 
36 Neste sentido, João Cunha Vaz, As OPAS na União Europeia face ao novo Código dos Valores Mobi-
liários, Almedina, Coimbra, p. 70 (2000) quanto à minoria de bloqueio proporcionada ao potencial 
oferente com a detenção de 1/3 dos direitos de voto em reuniões da assembleia geral que careçam de 
uma maioria qualificada. De acordo com o artigo 383º, nº 2 do Código das Sociedades Comerciais as 
deliberações seguintes estão sujeitas a maioria qualificada de dois terços dos votos correspondentes 
ao capital social em assembleia (i) alterações estatutárias (que inclui designadamente alteração de 
sede, objeto social, aumento e redução do capital social); (ii) fusão; (iii) cisão; (iv) transformação; 
e (v) dissolução.
37 Cfr. a comunicação do Banco BPI, S.A., de 20 de abril de 2012, publicada no sistema de difusão 
de informação da CMVM, disponível em https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/PQ39092.pdf.
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lançamento de oferta pública de aquisição38, salvo se for aplicável algum dos cri-
térios de derrogação do dever de lançamento previstos no artigo 189º do Código 
dos Valores Mobiliários. 

Ao facto de o legislador ter estabelecido esta presunção inilidível de con-
trolo não será alheia a circunstância de o artigo 21º do Código dos Valores Mobi-
liários, que define no respetivo nº 1 a relação de domínio como “a relação exis-
tente entre uma pessoa singular ou coletiva e uma sociedade quando, independentemente 
de o domicílio ou a sede se situar em Portugal ou no estrangeiro, aquela possa exercer sobre 
esta, direta ou indiretamente, uma influência dominante”, prever como constituindo  
domínio as seguintes circunstâncias:

(i) Dispor da maioria dos direitos de voto39;
(ii) Poder exercer a maioria dos direitos de voto, nos termos de acordo 

parassocial;
(iii) Poder nomear ou destituir a maioria dos titulares dos órgãos de admi-

nistração ou de fiscalização.40

Na definição da norma que estabelece as circunstâncias em que o partici-
pante é constituído no dever de lançamento de OPA, é relevada não só a titu-
laridade dos valores mobiliários, por titularidade ou usufruto, mas também os 
direitos de voto que sejam imputados ao participante nos termo de alguma(s) 
da(s) alínea(s) do artigo 20º do Código dos Valores Mobiliários. Esta situação 
implica que a cada momento haja uma multiplicidade de potenciais sujeitos do 
dever de lançamento de oferta pública de aquisição, já que para tal não é exigí-
vel que o participante seja acionista da sociedade (i.e. o participante pode ser 
considerado dominante de uma sociedade aberta em razão da imputação de di-
reitos de voto de terceiros, por aplicação dos fatores de imputação previstos no 
artigo 20º do Código dos Valores Mobiliários). 

38 Cfr. Juliano Ferreira, Excepções ao dever de lançamento de oferta pública de aquisição in Direito das 
Sociedades em Revista, Ano III, Vol. 6, Almedina, Coimbra, p. 203 (2011).
39 Que entendemos dever reportar-se à maioria dos direitos de voto que podem ser exercidos, que 
significa que, no cenário em que exista uma limitação estatutária ou legal ao exercício dos direitos 
de voto, a contabilização do poder de voto detido por um participante, também para efeitos do 
artigo 187º, nº 1 do Código dos Valores Mobiliários, deve a nosso ver ponderar essa limitação. Deste 
modo, num cenário em que exista um teto de voto de 20%, um acionista apenas deveria ser objeto 
da presunção inilidível de controlo se excedesse os 80% dos direitos de voto, uma vez que apenas 
nesse caso será titular da maioria dos direitos de voto para efeitos do artigo 21º, nº 2, alínea a) do 
Código dos Valores Mobiliários. 
40 Cfr. Ana Perestrelo de Oliveira, ob. cit., p. 611 quanto à apreciação casuística que merecerá 
a determinação de existência de “influência dominante” e quanto à interpretação do artigo 21º do 
Código dos Valores Mobiliários por referência a uma noção de “relação de domínio”. 
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3.2 Contrapartida mínima
A especial onerosidade para o participante que já resulta da regra de dever de 
lançamento de oferta pública de aquisição prevista no artigo 187º é intensificada 
pela norma que prevê que o valor mínimo por ação a oferecer pelo sujeito passivo 
seja determinada com recurso a mecanismos de cálculo previstos no artigo 188º 
do Código dos Valores Mobiliários. Neste contexto, o nº 1 deste artigo estabelece 
como valor mínimo por ação a oferecer na oferta pública de aquisição:

(i) o maior preço pago pelo oferente ou por qualquer das pessoas que, em 
relação a ele, estejam em alguma das situações previstas no nº 1 do ar-
tigo 20º pela aquisição de valores mobiliários da mesma categoria, nos 
seis meses imediatamente anteriores à data da publicação do anúncio 
preliminar da oferta;

(ii) O preço médio ponderado desses valores mobiliários apurado em mer-
cado regulamentado durante o mesmo período.

O nº 2 do mesmo artigo estabelece, por sua vez, que (i) se a contrapartida 
mínima não puder ser determinada ao abrigo dos critérios previstos no nº 1 do 
artigo 188º, ou (ii) se a CMVM considerar que a contrapartida mínima calculada 
com base no nº 1, em dinheiro ou em valores mobiliários, não é equitativa ou não 
se encontra devidamente justificada, por ser insuficiente ou excessiva; poderá 
a CMVM nomear um auditor independente para o cálculo da contrapartida 
mínima, a expensas do oferente. 

Não obstante a determinação do que será uma contrapartida equitativa e 
justificada ter por base um avaliação casuística da mesma, a lei fixa, no nº 3 do 
artigo 188º, um elenco de casos em que se presume que a contrapartida mínima 
tal como determinada nos termos do nº 1 não equitativa, a saber:

(i) Se o preço mais elevado tiver sido fixado mediante acordo entre o ad-
quirente e o alienante através de negociação particular;

(ii) Se os valores mobiliários em causa apresentarem liquidez reduzida  
por referência ao mercado regulamentado em que estejam admitidos à 
negociação; ou

(iii) Se tiver sido fixada com base no preço de mercado dos valores mobiliá-
rios em causa e aquele ou o mercado regulamentado em que estes este-
jam admitidos tiverem sido afetados por acontecimentos excecionais. 

Apresentados neste capítulo os elementos do regime da oferta pública de 
aquisição que entendemos relevarem para o presente estudo, prosseguiremos, 
no capítulo seguinte, com a interpretação das alíneas c), e) e h) do artigo 20º do  
Código dos Valores Mobiliários para efeitos de constituição no dever de lança-
mento de OPA nos termos do artigo 187º, nº 1, do Código dos Valores Mobiliários.
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4. A relevância da imputação de direitos de voto na constituição no dever 
de lançamento de oferta pública de aquisição

4.1. As duas principais funcionalidades do Artigo 20º do Código dos Valores 
Mobiliários: Transparência e Oferta Pública de Aquisição Obrigatória

Entrando no principal objeto deste estudo, começamos por relembrar a assimetria 
em termos de onerosidade para o sujeito passivo que existe entre os dois prin-
cipais regimes a que o artigo 20º do Código dos Valores Mobiliários se encontra 
funcionalmente afeto: (i) o dever de divulgação de participações qualificadas 
previsto no artigo 16º e (ii) o dever de lançamento de oferta pública de aquisição 
previsto no artigo 187º.

É o desequilíbrio de consequências jurídicas acima descrito que cria a 
necessidade de analisar cuidadosamente o conjunto de circunstâncias fáticas 
descritas no artigo 20º do Código dos Valores Mobiliários – geradoras de im-
putação de direitos de voto a um participante que não seja titular das ações às 
quais tais direitos de voto sejam inerentes –, por forma verificar se tal elenco 
deve ser interpretado restritivamente quando esteja em causa a possibilidade 
de constituição do participante no dever de lançamento de oferta pública de 
aquisição.

4.2. A Diretiva da Transparência e a Diretiva das OPAs
Tal como referido no capítulo 2, o artigo 20º do Código dos Valores Mobiliários 
contém um catálogo de circunstâncias fácticas geradoras de imputação de direi-
tos de voto, que encontra algum paralelo no artigo 10º (aquisição ou alienação de 
percentagens significativas dos direitos de voto) da Diretiva da Transparência. 

Por sua vez, a Diretiva das OPAs estabelece, no respetivo artigo 5º (proteção 
dos accionistas minoritários; oferta obrigatória; preço equitativo), como critérios para o 
cálculo dos direitos de voto para efeitos da constituição no dever de lançamento 
de OPA (i) a titularidade direta das participações relevantes; e (ii) as participa-
ções detidas por terceiro com o qual o participante se encontre em concertação 
(Diretiva OPAs). 

A forma estanque como o legislador europeu construiu os critérios de 
imputação de direitos de voto para efeitos de transparência e para efeitos de 
constituição no dever de lançamento de oferta pública de aquisição obrigató-
ria41 não foi seguida pelo legislador nacional, que, à semelhança do legislador 
alemão42, optou por utilizar o mesmo catálogo de circunstâncias fácticas como 

41 Através da Diretiva da Transparência e da Diretiva das OPAs, respetivamente.
42 Embora com a diferença de que o legislador alemão criou duas disposições simétricas que regu-
lam a imputação dos direitos de voto em cada um dos regimes, ao invés da técnica utilizada pelo 
legislador nacional de enquadrar sistematicamente a norma de imputação de direitos de voto no 
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base de imputação de direitos de voto, quer para efeitos de deveres de notifica-
ção de participações qualificadas (deveres de transparência), quer para efeitos 
de constituição no dever de lançamento de oferta pública de aquisição (neste 
caso através de uma remissão legal operada pelo artigo 187º, nº 1 do Código dos 
Valores Mobiliários.

No segmento oposto ao português e alemão, e numa posição mais alinhada 
com a Diretiva das OPAs, encontramos o regime britânico, que faz assentar as 
circunstâncias que geram imputação de direitos de voto para efeitos do dever 
de lançamento de oferta pública de aquisição exclusivamente no conceito de 
atuação em concertação (acting in concert), definido no City Code on Takeovers 
and Mergers em termos alinhados com a correspondente definição constante da 
Diretiva das OPAs: “persons who, pursuant to an agreement or understanding (whether 
formal or informal), co-operate to obtain or consolidate control (as defined below) of a 
company or to frustrate the successful outcome of an offer for a company. A person and 
each of its affiliated persons will be deemed to be acting in concert all with each other”43.

4.3. Interpretação de certas alíneas do Artigo 20º do Código dos Valores 
Mobiliários para efeitos do dever de lançamento de OPA

Conforme antecipado no capítulo 2, por forma a que o presente escrito ende-
rece os temas que entendemos revestirem maior relevância prática, centrámos a 
análise do artigo 20º do Código dos Valores Mobiliários nas três alíneas em que, 
a nosso ver, mais dúvidas suscitam acerca da respetiva amplitude interpretativa 
quando esteja em causa a constituição no dever de lançamento de oferta pública 
de aquisição. 

Com efeito, é incontroverso que tanto o legislador europeu como o legis-
lador nacional procuraram estabelecer um conjunto amplo de circunstâncias 
fácticas que, por envolverem a suscetibilidade objetiva de influência dos direi-
tos de voto pelo participante, comportam a ficção legal de que tais direitos de 
voto se encontram, efetivamente, sob o efetivo espectro de influência do parti-
cipante, devendo por isso ser-lhe imputados.

Considerando o fim do preceito legal que impõe a notificação de participa-
ções qualificadas em sociedades abertas – transparência ao mercado acerca da 
estrutura acionista de uma sociedade aberta e de quem, ainda que não sendo ti-
tular dos direitos de voto, se encontra numa posição em que é objetivamente sus-
cetível de influenciar o exercício desses mesmos direitos de voto –, entende-se  

quadro das regras de transparência e operar uma remissão da norma da oferta pública de aquisição 
obrigatória para este regime de imputação de direitos de voto. 
43 Conforme também referido por João Soares da Silva, em “Algumas observações em torno da tripla 
funcionalidade da técnica de imputação de votos no Código dos Valores Mobiliários”, em “A propósito de Cor-
porate Governance e de Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários”.
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que o legislador europeu e nacional tenham (i) optado por um catálogo extenso  
que procura capturar todas as situações em que existe tal suscetibilidade obje-
tiva de influência sobre o exercício dos direitos de voto; e (ii) que qualquer  
facto subsumível a uma circunstância fáctica descrita naquele catálogo implique 
a imediata imputação dos direitos de voto ali previstos, independentemente de, 
no caso concreto, o exercício dos direitos de voto poder ser, ou não, efetiva-
mente influenciado pelo participante.

Já no que concerne à imputação de direitos de voto para efeitos de constitui-
ção no dever de lançamento de oferta pública de aquisição, caberá verificar se 
deve aplicar-se o mesmo raciocínio que enunciámos para efeitos de notificação 
de participações qualificadas – i.e. a mera subsunção de um determinado facto 
à previsão normativa constante do artigo 20º do Código dos Valores Mobiliários 
– ou se, pelo contrário, haverá que analisar no caso concreto se é justificável a 
imputação de direitos de voto a um participante, considerando o fim da norma 
que determina o dever de lançamento de oferta pública de aquisição e as conse-
quências de tal dever para o respetivo sujeito passivo. A este respeito, importa 
considerar que a Diretiva das OPAs estabelece um conjunto de princípios que 
norteiam o instituto da oferta pública de aquisição obrigatória, e que não de-
vem ignorar-se na hora de subsumir factos à remissão operada pelo artigo 187º,  
nº 1 do Código dos Valores Mobiliários para o artigo 20º. Em particular destaca-
-se o artigo 5º, nº 1 da Diretiva das OPAs, que estabelece que sempre que uma 
pessoa singular ou coletiva que alcance, diretamente ou através de pessoas que 
com ela atuem em concertação, uma determinada percentagem dos direitos de voto 
de uma sociedade, permitindo-lhe dispor do controlo da mesma, deverá lançar uma 
oferta a fim de proteger os acionistas minoritários dessa sociedade.

Como é bom de ver, a Diretiva das OPAs faz depender a constituição do par-
ticipante no dever de lançamento de oferta pública de aquisição da existência 
de uma efetiva situação de “controlo”. Porém, a Diretiva das OPAs não define 
qualquer conceito de “controlo”, deixando ao legislador nacional a definição  
do conceito.

Em Portugal, existem diferentes definições de “controlo” – ou do seu sinó-
nimo “domínio” – consoante a legislação em causa. Conforme já visto no capí-
tulo 3, o Código dos Valores Mobiliários considera “relação de domínio” a rela-
ção existente entre uma pessoa singular ou coletiva e uma sociedade quando,  
independentemente de o domicílio ou a sede se situar em Portugal ou no  
estrangeiro, aquela possa exercer sobre esta, direta ou indiretamente, uma  
influência dominante44. 

44 Conforme também visto no capítulo 3, o Código dos Valores Mobiliários adianta um conjunto 
de circunstâncias fácticas que se presumem, de forma inilidível, como constituindo situações de 
domínio do participante: (a) dispor da maioria dos direitos de voto; (b) poder exercer a maioria dos 
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Sendo essencial a existência de uma situação de domínio para que um parti-
cipante seja constituído no dever de lançamento de oferta pública de aquisição, 
a interpretação que fazemos da remissão que o artigo 187º, nº 1 do Código dos 
Valores Mobiliários opera para o catálogo de circunstâncias fácticas descritas no 
artigo 20º é a de que tal imputação apenas existirá na medida em que, no caso 
concreto, seja possível confirmar que o participante tem o poder de influenciar 
de forma determinante45 o sentido do exercício daqueles direitos de voto, em 
termos tais que, agregando todos os votos imputados com aqueles que sejam 
detidos diretamente, tal influência determinante se reflita numa percentagem 
de direitos de voto que exceda algum dos limiares previstos no artigo 187º, nº 1 
do Código dos Valores Mobiliários46. 

Feito este excurso inicial sobre os termos em que consideramos dever inter-
pretar-se a remissão que o artigo 187º do Código dos Valores Mobiliários opera 
para o artigo 20º, procuraremos nos subcapítulos seguintes analisar de forma 
mais detalhada as alíneas c), e) e h) deste último, as quais na nossa opinião  
revestem maior interesse prático e colocam maiores desafios no momento de 
definir o respetivo escopo de imputação para efeitos da constituição no dever 
de lançamento de oferta pública de aquisição.

4.3.1 Artigo 20º, nº 1, alínea c) – Os Acordos de Voto
A alínea c) do artigo 20º do Código dos Valores Mobiliários estabelece como 
critério de imputação de direitos de voto a existência de acordos entre os titula-
res dos direitos de voto e um participante, nos termos do qual é atribuída a este 
último a prerrogativa contratual de determinar o sentido do exercício dos direitos 
de voto na assembleia geral da sociedade aberta.

direitos de voto, nos termos de um acordo parassocial; ou (c) poder nomear ou destituir a maioria 
dos titulares dos órgãos de administração ou de fiscalização.
45 Utilizamos o termo “influência determinante” para caracterizar o tipo de influência que deve existir 
sobre cada um dos direitos de voto para exista imputação para efeito do artigo 187º, nº 1 do Código 
dos Valores Mobiliários e se apliquem as presunções – ilidível e inilidível – de influência dominante 
sobre a sociedade aí estabelecidas.
46 Sendo que entre o limiar de 1/3 e 50% dos direitos de voto será aplicável uma presunção ilidível 
de exercício de influência dominante, suscetível de prova negativa de domínio pelo participante 
perante a CMVM nos termos previstos no artigo 187º, nº 2 do Código dos Valores Mobiliários. A este 
respeito, v. entre outros Hugo Moredo Santos, quando refere que “Para efeito de opa obrigatória, há 
sérias dúvidas quanto à possibilidade de se imputarem a um titular de acções os direitos de voto às mesmas inerentes 
se ele não os puder exercer discricionariamente ou, pelo menos, efetivamente influenciar”, in “Transparência, 
OPA Obrigatória, e Imputação de Direitos de Voto”, p. 511, Coimbra Editora, 2010 e Paula Costa e Silva 
quando se refere à necessidade de “uma aplicação restritiva e condicionada do artigo 20º no contexto da 
obrigação de lançamento de ofertas públicas de aquisição”. 
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Como vimos no capítulo 2.2, devido à forma abrangente como está redigida, 
esta alínea coloca um conjunto numeroso de questões interpretativas suscetí-
veis de condicionar ou expandir de forma sensível o seu potencial campo de 
aplicação. De forma geral, estas questões merecem um enquadramento e solu-
ção comum, quer se esteja a analisar a disposição sob a perspetiva da transpa-
rência, quer seja para efeitos da constituição do dever de lançamento de oferta 
pública de aquisição.

Porém, há uma questão que, pela sua natureza, reclama um enquadramento 
específico em matéria de constituição do dever de lançamento de oferta pública 
de aquisição, que é saber se, para efeitos do cômputo dos direitos de voto do 
participante, basta a existência de um acordo que diga respeito ao exercício do 
direito de voto, independentemente do seu conteúdo, ou, pelo contrário, se 
esse acordo deverá apresentar determinadas características específicas para que 
a imputação dos direitos de voto subjacentes a tal acordo seja relevante para 
efeitos de constituição no dever de lançamento de oferta pública de aquisição. 

As características do acordo de voto que podem fazer a imputação relevar 
para efeitos do artigo 187º, nº 1 do Código dos Valores Mobiliários são, a nosso 
ver, as seguintes: (i) o hiato temporal em que os seus efeitos se poderão produzir 
(i.e. a sua duração ou caráter pontual), (ii) o número de deliberações sociais a 
que o acordo diz respeito, (iii) o conjunto – mais ou menos alargado – de te-
mas que este abrange e, em particular, a relevância dos temas abrangidos pelo  
acordo de voto.

A questão coloca-se, de forma autónoma, no âmbito do dever de lançamento 
de oferta pública de aquisição, porque a sua consagração – e as pesadas conse-
quências que lhe são acopladas – justifica-se apenas nos casos em que exista 
uma alteração do controlo sobre a sociedade47. 

Na análise das características que o acordo de voto deve revestir para relevar 
para constituição do dever de lançamento de oferta pública de aquisição, não 
deverá ignorar-se a evolução legislativa desta alínea ao longo dos tempos. Com 
efeito, o Código do Mercado de Valores Mobiliários determinava que a impu-
tação ocorreria apenas quando estivesse em causa um acordo quanto à “política 
comum” da sociedade. Esta clara qualificação do acordo de voto – que, na prá-
tica, restringe o âmbito daqueles acordos que relevam para a constituição no de-
ver de lançamento de oferta pública de aquisição e encontra paralelo em alguma 
legislação europeia contemporânea – foi eliminada com a aprovação do Código 
dos Valores Mobiliários, tal tendo sido interpretado por alguma doutrina como 
uma desconsideração, por parte do legislador nacional, das características espe-
cíficas do acordo de voto para geração de imputação de direitos de voto. 

47 Cfr. Subsecção 4.3.
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Tendo em conta as especificidades do dever de lançamento de oferta pública 
de aquisição, em particular os desideratos por si prosseguidos (proteção dos 
acionistas minoritários) e a forma como são prosseguidos (obrigação de lança-
mento de oferta pública de aquisição sobre a totalidade das demais ações da so-
ciedade, sujeita a regras de contrapartida mínima calculada nos termos do artigo  
188º do Código dos Valores Mobiliários), a remissão operada pelo artigo 187º 
para o artigo 20º exige uma interpretação restritiva que respeite aqueles mes-
mos fatores, traduzindo-se na imputação somente naquelas situações em que, 
em resultado do acordo de voto, se conclua pela possibilidade de o par ticipante 
(ou os participantes em conjunto) poderem exercer uma influência determi-
nante sobre o exercício daqueles direitos de voto, em termos que o agregado 
de direitos de voto que lhe é imputado – por titularidade direta ou através de 
critérios de imputação – permita o exercício de influência dominante sobre a 
sociedade, nos termos previstos no artigo 21º do Código dos Valores Mobi liários 
(ou por aplicação da presunção de domínio acima de 1/3 dos direitos de voto 
prevista no artigo 187º, nº 1 do Código dos Valores Mobiliários e ausência de 
prova negativa desse domínio perante a CMVM).

Neste contexto, um acordo que diga respeito a uma questão pontual a ser 
objeto de deliberação numa assembleia geral da sociedade poderá não consti-
tuir o participante no dever de lançamento de oferta pública de aquisição por-
que, devido à sua relativa insignificância, não determina um nível de influência 
determinante sobre aqueles direitos de voto. Contrariamente, um acordo que 
diga respeito ou que seja suscetível de implementação durante um período alar-
gado de tempo poderá indiciar uma maior relevância das questões objeto do 
acordo e, por essa via, o exercício de influência dominante sobre a sociedade.

A título de exemplo, imagine-se o caso de um acordo de voto que diga res-
peito a um só tema, discutido numa só assembleia geral, e consubstanciado 
até numa única deliberação social ao abrigo de disposição estatutária, sobre a 
alienação do principal ativo da sociedade ou sobre a fusão da sociedade. Neste 
caso, entendemos que a deliberação tem caráter pontual desde um ponto de 
vista formal (sendo mesmo, literalmente, circunstancial), mas a sua relevân-
cia e impacto para a sociedade é estrutural e com repercussão a longo prazo.  
Por outro lado, um acordo de voto relativo a uma deliberação sobre a designação 
dos membros da mesa da assembleia geral, que é suscetível de aplicação conti-
nuada, já não determinaria em princípio qualquer imputação dos direitos de 
voto entre as suas partes, uma vez que a matéria em causa deverá ser insuscetível 
de determinar a alteração do controlo sobre a sociedade.

Relativamente à designação de membros do órgãos sociais, num cenário em 
que o acordo de voto estabelece regras de conduta no tempo ao abrigo das quais 
o participante, por si ou conjuntamente com outras partes no contrato, determi-
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nará a lista de membros do conselho de administração que será designada para 
cada mandato, existirá a nosso ver imputação, unívoca (se for o partici pante a 
determinar unilateralmente o exercício do direito de voto) ou biunívoca (se di-
ferentes titulares de direitos de voto parte no acordo assumirem a obrigação de 
atuarem conjuntamente no exercício do direito de voto), pois que tal acordo irá 
refletir-se no exercício de uma influência dominante sobre a sociedade, con-
forme resulta da presunção inilidível estabelecida no artigo 21º, nº 2, alínea c). 

Questão diversa parece ser o cenário em que um conjunto de titulares de 
direitos de voto numa sociedade subscrevam em conjunto uma proposta para 
realização de uma assembleia geral para adotar uma deliberação específica, ou 
na apresentação de uma lista para a eleição do conselho de administração da 
sociedade aberta para um novo mandato. A circunstância de a assinatura con-
junta de uma proposta não consubstanciar a pré-fixação de uma conduta em 
abstrato para o exercício do direito de voto em determinadas deliberações em 
assembleia geral, ou para o controlo pelas partes do conselho de administração, 
mas na mera agregação de vontades confluentes para um ato isolado, não tem 
relevado para efeitos de imputação de direitos de voto, quer para efeitos de di-
vulgação de participações qualificadas, quer, por maioria de razão, para efeitos 
de constituição no dever de lançamento de oferta pública de aquisição48. 

4.3.2 Artigo 20º, nº 1, alínea e) – A aquisição em virtude de acordo ou de 
instrumento financeiro

Tendo sido dissecado, no sub-capítulo 2.3, o conteúdo desta nova alínea e) do 
artigo 20º, nº 1 do Código dos Valores Mobiliários, haverá que descortinar de 
que modo é que as circunstâncias fáticas geradoras de imputação de direitos de 
voto para efeitos da notificação de participações qualificadas devem também 
aplicar-se quando esteja em causa a eventual imputação de direitos de voto para 
efeitos de constituição no dever de lançamento de oferta pública de aquisição.

Ora, não obstante o entendimento postulado por parte da doutrina portu-
guesa e doutrina alemã nesta matéria49, consideramos que as circunstâncias 
fáticas previstas na alínea e) não deverão, por si só, fundar um juízo de impu-

48 Neste contexto, vejam-se, a título de exemplo, as listas apresentadas por grupos de acionistas para 
a eleição dos membros do conselho de administração do Banco Comercial Português, S.A. (https://
web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/CONV68421.pdf ) e dos membros do conselho de administra-
ção executivo e do conselho geral e de supervisão da EDP – Energias de Portugal, S.A. (https://
web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/CONV66971.pdf e https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/
CONV66969.pdf ), ambos em 2018. 
49 Kumpel, Bank- un Kapitalmarktrecht, 3º Verlag Otto Schmidt, Colónia 2004, 8.294; Submann, 
in Geibel/Submann, Wertpapierewerbs – Ubernahmegesetz; também citados por Paula Costa e 
Silva, em “A imputação de direitos de voto na oferta pública de aquisição”, p. 271, I Jornadas sobre Socie-
dades Abertas, Valores Mobiliários e Intermediação Financeira. 
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tação de direitos de voto para efeitos dos limiares de constituição no dever de 
lançamento de oferta pública de aquisição, pelo facto de um direito potestativo 
à aquisição de ações – e direitos de voto a ele inerentes – não implicar a capaci-
dade de determinar o sentido em que tais direitos de voto são exercidos. 

Não se ignora que a existência de um direito potestativo à aquisição de ações 
poderá, razoavelmente, implicar que o vendedor adote um posicionamento en-
quanto acionista que seja consistente com as intenções do comprador, permi-
tindo assim que este acabe por influenciar de forma determinante o exercício 
dos direitos de voto inerentes àquelas ações50. Porém, não se vislumbra existir 
nestes casos um nexo contratual que permita concluir, em abstrato, que os direi-
tos de voto abrangidos por este tipo de acordos ou instrumentos se encontram 
sujeitos à influência determinante do participante em termos que justifiquem 
que tal imputação de direitos de voto releve também para efeitos de constitui-
ção no dever de lançamento de oferta pública de aquisição. 

Consequentemente, entendemos que um direito incondicional de aquisição 
e a opção de compra apenas relevam para efeitos do dever de lançamento de 
oferta pública de aquisição se a relação contratual entre comprador e vende-
dor incluir disposições que prevejam a suscetibilidade de o comprador, antes de 
completar a aquisição, poder influenciar de forma determinante o exercício dos 
direitos de voto inerentes às ações objeto do acordo. Antecipa-se no entanto 
que em tal cenário a imputação de direitos de voto causadora da constituição no 
dever de lançamento de oferta pública de aquisição não ocorreria ao abrigo da 
alínea e), mas sim da alínea c) ou h) do artigo 20º51. 

50 A respeito deste argumento, e embora discordemos do recurso para este efeito ao artigo 187º, nº 2 
do Código dos Valores Mobiliários, v. Manuel Requicha Ferreira, quando afirma que “O legislador 
considera que a atribuição de um direito de aquisição sobre acções da sociedade cotada irá conduzir, tipicamente 
(e, por vezes, em virtude de exigências decorrentes do princípio da boa-fé no cumprimento das obrigações), a uma 
conduta no grémio social que esteja “alinhada” com os interesses daquele a quem, contratualmente, atribuiu um 
direito de aquisição. (...) Há que reconhecer que, na prática, esta influência sobre o exercício dos direitos de voto 
pode não existir no caso concreto e, nessas situações, terá de recorrer-se ao mecanismo “corretivo” do artigo 187º, 
nº 2 do Cód.VM”, in “Acordos de Aceitação e Não Aceitação de OPA”, p. 418, Almedina, Coimbra, 2015.
51 A este respeito, v. Hugo Moredo Santos, ob. cit. p. 468, quando refere, a respeito da antiga 
alínea e) do artigo 20º, nº 1 do Código dos Valores Mobiliários, que “Um contrato-promessa pode prever 
que os direitos de voto inerentes às acções que integram o seu objecto sejam exercidos pelo promitente-vendedor no 
sentido indicado pelo promitente-comprador. Como pode estipular que sejam concedidos poderes discricionários 
ao promitente-comprador para exercer esses direitos de voto. Tais acordos relevarão enquanto fonte de imputação 
de direitos de voto para efeito de opa obrigatória. Mas por força das als. c) e f ), respectivamente, e não da e) agora 
em análise. O participante que tenha o direito de adquirir acções pode não ter, até ao momento em que tal direito 
possa ser exercido, qualquer interferência no exercício dos direitos de voto. Ao poder de adquirir não é inerente o 
poder de votar ou de efectivamente influenciar o exercício do direito de voto”.
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Já no que respeita à segunda parte da alínea e), que se refere instrumen-
tos financeiros de liquidação física com efeitos económicos similares a ações52, 
consideramos, por maioria de razão, que este tipo de acordos ou instrumentos 
financeiros apenas relevam para efeitos de deveres de notificação de partici-
pações qualificadas, mas já não para efeitos de constituição no dever de lança-
mento de oferta pública de aquisição, nos mesmos termos previstos na primeira 
parte da alínea e).

4.3.3 Artigo 20º, nº 1, alínea h) – Os instrumentos de exercício concertado 
de influência sobre a sociedade participada

Analisado já, no subcapítulo 2.4, o complexo normativo constituído pela alínea 
h), nº 4 e 5 do Código dos Valores Mobiliários, pergunta-se de que forma é que 
estes preceitos devem ser considerados para efeitos de aferição do dever de lan-
çamento de oferta pública de aquisição.

Desde logo, serão aplicáveis aos casos em que, por força de acordos, as partes 
obtenham, pela soma das respetivas participações, e considerando o objeto dos 
mesmos, uma influência dominante53 sobre a sociedade, seja para controlo da 
respetiva gestão, seja para frustração de potenciais ofertas públicas de aquisição. 

A identificação de acordos para a obtenção do domínio sobre uma sociedade 
consistirá, por regra, na adoção de condutas conjuntas entre titulares de direito 
de voto para exercer o domínio partilhado da sociedade54. A adoção de um pro-
jeto comum para a realização de aquisições de ações da sociedade com vista à 
obtenção, a jusante, do domínio conjunto da mesma, relevará para a imputação 
recíproca dos direitos de voto entre as partes concertadas, mas por definição 
não alcançará os limiares de constituição no dever de lançamento de oferta pú-
blica de aquisição até que as partes concertadas logrem alcançar esse domínio 

52 Notamos que a alteração, em 2016, da redação da alínea e) do artigo 20º, nº 1 do Código dos 
Valores Mobiliários, motivou a subsequente revogação, operada pelo Regulamento da CMVM  
nº 7/2018, de algumas disposições do Regulamento da CMVM nº 5/2008, conforme alterado pelo 
Regulamento da CMVM nº 5/2010, que determinava, designadamente, o dever de notificação ao 
mercado de posições económicas longas (sendo que essas posições económicas longas não relevavam 
para efeitos de constituição no dever de lançamento de oferta pública de aquisição).
53 Está em causa o conceito de “domínio” e “influência dominante” constantes do artigo 21º do Código 
dos Valores Mobiliários, incluindo o cenário em que a soma dos direitos de voto imputados ao 
participante exceda o limiar de 1/3 dos direitos de voto previstos no artigo 187º, nº 1 do Código dos 
Valores Mobiliários, mas não o limiar de 50%, e o participante não faça prova negativa de domínio 
perante a CMVM nos termos do nº 2 daquele artigo (caso em que se considera existir “influência 
dominante”, não pela verificação da respetiva existência material, mas por não ser ilidida a presunção 
de domínio que é desencadeada pela ultrapassagem do limitar de 1/3 dos direitos de voto).
54 Ao contrário do que referimos a propósito dos acordos de voto no capítulo 4.3.1, a imputação 
para efeitos de concertação é normalmente bilateral.
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(em cujo momento serão, então, constituídos no dever de lançamento de oferta 
pública de aquisição). 

Já no que concerne aos acordos que visem a frustração da alteração de do-
mínio, estes poderão respeitar (i) à manutenção de situações atuais de domí-
nio conjunto, ou (ii) à manutenção de situações de ausência de domínio ou de 
domí nio por terceiro55. Os acordos entre titulares de direitos de voto que visam 
agregar esforços no sentido de frustrar alterações de controlo acabam por, na 
maioria dos casos, assumir a forma de acordos relativos à transmissibilidade das 
respetivas participações sociais, uma vez que é primacialmente através do con-
dicionamento da liberdade de disposição dos titulares de direitos de voto que 
sejam partes no acordo que se assegura a frustração de qualquer movimento 
futuro de alteração do domínio sobre a sociedade relevante. O catálogo de acor-
dos que são enquadráveis nesta previsão normativa é vasto, incluindo (i) opções 
de venda; (ii) acordos de preferência; (iii) direitos de tag-along e drag-along; ou 
(iv) acordos de lock-ups e standstill56. Estes acordos, na medida em que podem 
implicar uma intrusão na estrutura de controlo da sociedade, ao levantar estru-
turas de bloqueio ao mercado de controlo societário, criam um desincentivo 
de ofertas públicas de aquisição, com a consequente redução da liquidez das 
participações dos acionistas. Por esta razão, o legislador estabelece que, em tais  
casos, poderá haver lugar a imputação de direitos de voto entre os envolvi-
dos em tais acordos e, ultrapassados os limiares relevantes, a constituição dos  
mesmos no dever de lançamento de oferta pública de aquisição. Por esta via, é 
assegurada a desobstrução contínua do mercado de controlo societário.

Por outro lado, a parte da alínea h) que se reporta a outras formas de exer-
cício concertado de influência exige, dada a amplitude e abstração do conceito 
de “concertação”, uma análise detalhada dos factos em causa para a respetiva 
subsunção à norma. 

Auxílios relevantes nessa análise são o nº 4 e 5 do artigo 20º, que estabe-
lecem, respetivamente (i) uma presunção de que quaisquer acordos relativos 
à transmissibilidade constituem instrumentos de exercício concertado de in-
fluência; e (ii) uma bitola para ilidir tal presunção, assente na demonstração de 
que “a relação estabelecida com o participante é independente da influência, efetiva ou 
potencial, sobre a sociedade participada”. 

Poder-se-á extrair do sobredito que (i) para que o acordo relativo à trans-
missibilidade seja considerado instrumento de exercício concertado de influên-
cia, é necessário que o mesmo implique o exercício de influência, efetiva ou  

55 Neste sentido, Hugo Moredo Santos, ob. cit. p. 484.
56 V. entre outros, Manuel Requicha Ferreira, p. 436, in “Acordos de Aceitação e Não Aceitação de 
OPA”, Almedina, Coimbra, 2015.
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potencial – sobre a sociedade aberta relevante; e, consequentemente, que (ii) o  
exercício concertado de influência pode ser entendido genericamente como 
uma atuação cooperante57 entre duas ou mais partes no sentido de exercer  
influência, efetiva ou potencial sobre a sociedade aberta relevante.

Considerando a complexidade interpretativa desta alínea h), a prática da 
CMVM assume especial relevância. Neste contexto, o precedente mais recente 
e paradigmático que ilustra o tratamento dado pela CMVM a esta alínea h) para 
efeitos de oferta pública de aquisição respeita ao pedido de ilisão da presunção 
de exercício concertado de influência efetuado pela Pluris Investments, S.A. em 
15 de maio de 2020, na sequência da aquisição de uma participação represen-
tativa 30,22% dos direitos de voto na Grupo Média Capital, SGPS, S.A. e da 
celebração de um acordo parassocial com o acionista controlador – titular de 
uma participação representativa de 64,47% dos direitos de voto – divulgado 
ao mercado, que incluía designadamente um conjunto de cláusulas relativas à 
transmissibilidade das ações detidas pelas partes.

Este pedido de ilisão da presunção de exercício concertado de influência 
veio a indeferido pela CMVM, por decisão de 18 de novembro de 2020 (que 
veio confirmar o projeto de decisão emitido no dia 9 de outubro de 2020), que 
considerou estar em causa um “conjunto de acordos celebrados entre as partes, tendo 
por objeto, entre outros, a vinculação recíproca das partes no que se refere ao financiamento 
da Media Capital, à reformulação do seu plano de negócios, à recomposição do seu órgão 
de administração e à transmissibilidade das ações da Media Capital”58. 

Acrescentou ainda a CMVM na respetiva fundamentação que “A implementa-
ção de tais acordos moldou, reestruturou e redefiniu muito significativamente a sociedade 
Media Capital, revelando a existência de uma política interventiva comum na condução 
dos negócios da sociedade, com reflexos na recomposição do seu órgão de administração, na 
redefinição do seu plano estratégico e na tomada de decisões relevantes, em particular no 
que respeita à política de recursos humanos e de financiamento.” 

O critério decisório da CMVM, expresso na decisão de indeferimento do pe-
dido de ilisão da presunção de exercício concertado de influência apresentado 
pela Pluris Investments, S.A., é de especial relevância para enquadrar a previsão 
do artigo 20º, alínea h) do Código dos Valores Mobiliários, permitindo desde 
logo estabelecer um conjunto de elementos que, no entendimento do regula-
dor, são idóneos a fazer preencher a norma (e impedir a ilisão da presunção  

57 Lembremos a definição de concertação constante da Diretiva das OPAs, que prevê que atua em 
concertação quem “coopere com o oferente ou com a sociedade visada com base num acordo, tácito ou expresso, 
oral ou escrito, tendo em vista, respetivamente, obter o controlo da sociedade visada ou impedir o êxito da oferta”, 
conforme desenvolvido no capítulo 2.4.
58 Disponível em https://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/rec_oper/Operacoes/opa_media_
capital/Pages/Decisão-da-CMVM_20201118.aspx
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de imputação prevista no artigo 20º, nº 5 do mesmo Código), a saber: (i) a  
(re)composição dos membros do órgão de administração; (ii) a definição do  
plano estratégico da sociedade e (iii) a tomada de decisões relevantes na con-
dução dos seus negócios. 

No elenco dos fundamentos que presidiram ao indeferimento do pedido de 
ilisão da presunção de exercício concertado de influência, a CMVM não se bas-
tou assim com o poder de (re)composição do órgão de administração – que só 
por si implica uma presunção inilidível de domínio nos termos do artigo 21º, 
nº 2, alínea c) – acrescentando a este elemento outros dois que materializam o 
exercício concreto do controlo da atividade de gestão da sociedade: a definição 
do plano estratégico empresarial e as intervenção nas decisões que orientam o 
rumo do negócio social. Muito embora a interpretação que fazemos desta de-
cisão da CMVM seja a de que qualquer dos três elementos de facto indicados 
já poderia determinar, de forma singular, a imputação de direitos de voto ao 
abrigo da alínea h) do artigo 20º, concordamos que, atenta a indeterminação do 
conceito de concertação e a onerosidade das consequências da imputação para o 
sujeito passivo relevante, é exigível que qualquer juízo de imputação por con-
certação seja exaustivamente fundamentado, por forma a assegurar a adequada 
tutela jurídica do sujeito passivo e, por consequência, do mercado em geral. 

Em consequência do indeferimento do pedido de ilisão da presunção de 
exercício concertado de influência, foram definitivamente imputados à Pluris 
Investments, S.A. 94,69% dos direito de voto na Grupo Média Capital, SGPS, 
com a consequente constituição no dever de lançamento de oferta pública 
de aquisição sobre a totalidade das ações não detidas pelo oferente. A Pluris  
Investments, S.A. publicou o correspondente anúncio preliminar de oferta pú-
blica geral e obrigatória sobre a totalidade das ações representativas do capital 
social da Grupo Média Capital, SGPS, S.A. no dia 25 de novembro de 202059.

Outro precedente relevante é a oferta pública de aquisição lançada pela In-
tercement Austria Holding Gmbh (Intercement) sobre a Cimpor – Cimentos 
de Portugal, SGPS, S.A. (Cimpor), em 2012, no contexto da qual a CMVM con-
siderou que, aos 33,25% dos direitos de voto por esta detidos indiretamente  
na sociedade visada à data de publicação do anúncio preliminar, deveriam agre-
gar-se os 21,40% de direitos de voto detidos pela Votorantim60 na sociedade  

59 https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/fsd1008115.pdf.
60 A Intercement foi a entidade que assumiu o dever de lançamento de oferta pública de aquisição, 
tendo então convertido a oferta voluntária vigente em oferta obrigatória, conforme anúncio de 
lançamento disponível em https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/fsd23934.pdf. O comunicado 
de participação qualificada da Intercement encontra-se disponível em https://web3.cmvm.pt/sdi/
emitentes/docs/PQ40029.pdf e o comunicado de participação qualificada da Votorantim encontra-
-se disponível em https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/PQ40053.pdf. 
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visada61. Tal conclusão da CMVM resultou do facto de estes dois acionistas  
terem entretanto iniciado negociações que teriam como objeto (i) a realização 
de duas operações de permuta entre estes e a sociedade visada, em que a pri-
meira permuta consistiria na troca de ativos entre a Intercement e a sociedade 
visada e a segunda permuta consistiria na entrega de ativos pela Intercement 
à Votorantim em troca da participação de 21,40% detida pela Votorantim na 
sociedade visada, (ii) a não aceitação pela Votorantim da oferta pública de aqui-
sição anunciada pela Intercement; e (iii) a celebração, após a liquidação da oferta, 
de um acordo parassocial entre a Intercement e a Votorantim que incluísse dis-
posições que impedissem qualquer ingerência por parte da Votorantim e dos 
administradores por ela indicados para integrar o conselho de administração da 
sociedade visada, sobre os ativos e operações brasileiros que fossem à data deti-
dos pela sociedade visada e que viessem a ser integrados na sociedade visada, 
bem como o acesso, pela Votorantim e pelos mencionados administradores, a 
informações respeitantes a tais ativos e operações no mercado brasileiro.

Neste contexto, e não obstante de acordo com a informação divulgada no 
prospeto da oferta62 as negociações entre estes dois acionistas não terem sido 
concluídas à data da publicação do anúncio de lançamento e do prospeto da 
oferta, a CMVM concluiu estarem verificados os requisitos de existência de con-
certação para a imputação recíproca de direitos de voto entre estes acionistas 
ao abrigo do artigo 20º, nº 1, alínea h)63 do Código dos Valores Mobiliários, com 
a consequente constituição de ambos os acionistas no dever de lançamento de 
oferta pública de aquisição64.

61 No mesmo contexto, a CMVM considerou também que a participação de 9,73% da Caixa Geral 
de Depósitos, S.A. deveria também ser imputada à Intercement, na sequência do compromisso 
irrevogável emitido por aquela de aceitação da oferta pública de aquisição lançada pela Intercement, 
conforme explicado nas páginas 6 e 7 do prospeto da oferta pública de aquisição, disponível em 
https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/fsd23935.pdf. Consequentemente, foram atribuídos à 
Intercement um total de 64,38% dos direitos de voto na sociedade visada.
62 Conforme pp. 5 a 7 e 58 a 60 do prospeto da oferta.
63 E também, acessoriamente, da alínea c) do artigo 20º, por os elementos de concertação envolverem 
também o exercício de direitos de voto.
64 Um outro precedente histórico nesta matéria é o contrato de preferência que existia entre um 
conjunto de acionistas qualificados do Banco BPI, S.A. desde a respetiva fundação e subsequente 
aquisição do estatuto de sociedade aberta, o qual, com a adição ao artigo 20º do Código Valores 
Mobiliários da alínea h) e dos nº 4 e 5, e não obstante entendimento distinto das partes naquela 
matéria, deu origem a pedidos à CMVM, em 18 de setembro e 2 de outubro de 2006, de ilisão da 
presunção de imputação recíproca dos direitos de voto entre os acionistas subscritores do contrato 
de preferência, nos termos do referido nº 4 e 5 do artigo 20º. Conforme indicado em documentação 
divulgada ao mercado em 14 de novembro de 2006, a CMVM respondeu, em 8 de novembro de 
2006, que o contrato de preferência visava “implicitamente evitar a alienação das acções a entidades que não 
gozem da aquiescência dos subscritores do acordo”. Esta circunstância, conjugada com o facto de ter sido 
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Face a todo o exposto, considerando a redação utilizada pelo legislador e os 
precedentes existentes, entendemos – contrariamente ao que dissemos relati-
vamente às alíneas c) e e) do artigo 20º – que estando a alínea h) construída com 
base num conceito de influência dominante sobre direitos de voto, não deverá 
haver diferença de critérios interpretativos para efeitos de imputação consoante 
esteja em causa a notificação de participações qualificadas ou a constituição no 
dever de lançamento de oferta pública de aquisição, que deverão assim seguir 
caminhos paralelos ao abrigo da alínea h)65.

5. Conclusões
Efetuada a análise das alíneas c), e) e h) do artigo 20º, nº 1 do Código dos Valores 
Mobiliários, quer para efeitos dos deveres de notificação de participações quali-
ficadas ao mercado, nos termos do artigo 16º e seguintes do Código dos Valores 
Mobiliários, quer para efeitos da constituição no dever de lançamento de oferta 
pública de aquisição, para efeitos do artigo 187º do mesmo Código, podemos 
retirar as conclusões (sumárias) seguintes do estudo efetuado:

Imputação para efeitos de Notificação de Participações Qualificadas
− Acompanhamos o entendimento maioritário de que, preenchidos os 

pressupostos factuais das alíneas do artigo 20º do Código dos Valores  
Mobiliários, há lugar à imputação de direitos de voto para efeitos de divul-
gação de participações qualificadas ao mercado, nos termos do artigo 16º 
do Código dos Valores Mobiliários, independentemente de o partici-
pante, em concreto, não influenciar aqueles direitos de voto;

preliminarmente anunciada uma oferta pública de aquisição geral e voluntária do Banco Comercial 
Português, S.A. sobre a totalidade do capital social do Banco BPI, S.A. em 13 de março de 2006, e 
de algumas partes no contrato de preferência terem reforçado as respetivas participações após a 
data do anúncio preliminar, criava, no entendimento da CMVM “condições para a frustração de inicia-
tivas destinadas à constituição ou modificação de domínio, nomeadamente ofertas públicas gerais de aquisição”.  
Neste contexto, veio a CMVM concluir que, a manter-se a vigência do contrato, as partes no mesmo 
deveriam lançar oferta pública de aquisição sobre a totalidade das ações remanescentes do Banco 
BPI, S.A.. Na sequência de tal determinação da CMVM, as partes acordaram na revogação do referido 
contrato de preferência, conforme anúncio ao mercado de 14 de novembro de 2006 disponível em 
https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/PQ9789.pdf.
65 Em sentido distinto, ver Hugo Moredo Santos, ob. cit. p. 488. Claro está que, havendo impu-
tação de direitos de voto ao abrigo da alínea h) que impliquem a ultrapassagem do limiar de 1/3 
dos direitos de voto da sociedade relevante, mas não de 50%, o participante poderá em todo o caso 
demonstrar perante a CMVM, para efeitos do artigo 187º, nº 2 do Código dos Valores Mobiliários, 
que não obstante exercer influência dominante sobre aquela percentagem de direitos de voto, tal 
percentagem não lhe permite exercer, no caso concreto, influência dominante sobre a sociedade 
(designadamente por haver outro acionista que seja direta ou indiretamente titular de uma per-
centagem superior de direitos de voto).
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− A alínea c), na redação atual, reporta-se a acordos juridicamente vincu-
lativos, escritos ou verbais, que versem sobre o exercício dos direitos de 
voto, por quem deles disponha, no sentido que seja determinado pelo 
participante, ou por acordo entre os titulares dos direitos de voto e o 
participante. São igualmente abrangidos os acordos pontuais, sem neces-
sariamente uma visão estratégica de longo prazo quanto aos destinos da 
sociedade. A existência de interesses similares, embora sem um acordo, 
juridicamente vinculativo, como causa, não poderá determinar a impu-
tação dos direitos de voto ao participante ao abrigo da alínea c);

− Ao abrigo da alínea e) serão imputáveis designadamente os votos objeto 
de uma opção de compra, de um contrato-promessa unilateral em que o 
participante seja o titular do direito a celebrar o contrato definitivo, bem 
como os contratos sobre futuros (incluindo quando os respetivos efeitos 
transmissivos estejam sujeito a um termo). Não farão aplicar esta alínea, 
designadamente, os contratos-promessa de compra e venda bilaterais, os 
contratos de compra e venda sujeitos a condição, as opções de venda66 e 
os pactos de preferência. 

− A alínea h), sendo porventura a alínea que cobre o conjunto mais alar-
gado de situações fácticas, é também aquela que a nosso ver apresenta 
maior relevância prática, atenta a subjetividade e amplitude do conceito 
de “atuação em concertação”. Poder-se-ão subsumir a este conceito os acor-
dos entre participante e titulares de direitos de voto que determinem o 
exercício conjunto de influência sobre a gestão da sociedade com um de-
terminado propósito comum – v.g. política de aquisição ou alienação de 
ativos, designação dos membros dos órgãos sociais. A nosso ver, na me-
dida em que acordos não vinculativos definam as linhas de cooperação 
entre o participante e o titular dos direitos de voto, e estes efetivamente 
atuem de acordo com tais linhas de cooperação, deverá concluir-se pelo 
preenchimento do conceito de concertação para efeitos da alínea h).

Imputação para efeitos de Dever de Lançamento de OPA
− A Diretiva das OPAs faz depender a constituição do participante no dever 

de lançamento de oferta pública de aquisição da existência de uma efe-
tiva situação de “controlo”. Sendo essencial a existência de uma situação 
de controlo, a imputação de direitos de voto para efeitos de constituição 
no dever de lançamento de oferta pública de aquisição apenas existirá na 

66 No caso de uma opção de venda, o beneficiário da opção tem o direito potestativo de fazer um 
terceiro adquirir, mas o terceiro adquirente não tem um correspondente poder potestativo de 
adquirir, encontrando-se, isso sim, em situação de sujeição a ter de adquirir o objeto da opção se 
esta for exercida.
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medida em que, no caso concreto, seja possível confirmar que o partici-
pante tem o poder de influenciar de forma determinante o sentido do 
exercício daqueles direitos de voto, em termos tais que, agregando todos  
os votos imputados com aqueles que sejam detidos diretamente, tal  
influência determinante se reflita numa percentagem de direitos de voto 
que exceda algum dos limiares previstos no artigo 187º, nº 1 do Código 
dos Valores Mobiliários.

− A imputação de direitos de voto ao abrigo da alínea c) poderá não relevar 
para efeitos de constituição no dever de lançamento de oferta pública de 
aquisição quando esteja em causa um acordo de voto relativo a uma ques-
tão pontual, a ser objeto de deliberação numa assembleia geral da socie-
dade, e que, devido à sua relativa insignificância, não determine um nível 
de influência determinante sobre aqueles direitos de voto. Contraria-
mente, um acordo que diga respeito ou que seja suscetível de implemen-
tação durante um período alargado de tempo, no âmbito de várias assem-
bleias gerais, poderá indiciar uma maior relevância das questões objeto do 
acordo e, por essa via, o efetivo exercício de influência dominante sobre  
a sociedade.

− Não obstante o entendimento postulado por parte da doutrina portu-
guesa e doutrina alemã sobre a alínea e), consideramos que as circuns-
tâncias fáticas ali previstas não deverão, por si só, fundar um juízo de 
imputação de direitos de voto para efeitos dos limiares de constituição 
no dever de lançamento de oferta pública de aquisição, pelo facto de um 
direito potestativo à aquisição de ações – e direitos de voto a ele inerentes 
– não implicar a capacidade de determinar o sentido em que tais direitos 
de voto são exercidos.

− A imputação ao abrigo da alínea h) para efeitos de constituição no dever 
de lançamento de oferta pública de aquisição terá por base, por regra, 
acordos que prevejam a adoção de condutas conjuntas entre titulares de 
direito de voto para exercer o domínio partilhado da sociedade. 

− Para que um acordo relativo à transmissibilidade seja considerado instru-
mento de exercício concertado de influência é necessário que o mesmo 
implique o exercício de influência, efetiva ou potencial, sobre a sociedade 
aberta relevante.

− O critério decisório da CMVM quanto à existência de atuação em concer-
tação, expresso na decisão de 25 de novembro de 2020 de indeferimento 
do pedido de ilisão da presunção de exercício concertado de influência 
apresentado pela Pluris Investments, S.A., é de especial relevância para 
enquadrar a alínea h), permitindo estabelecer um conjunto de elemen-
tos que, no entendimento do regulador, são idóneos a fazer preencher a  
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norma (e impedir a ilisão da presunção de imputação prevista no artigo 
20º, nº 5 do mesmo Código), a saber: (i) a (re)composição dos membros 
do órgão de administração; (ii) a definição do plano estratégico da socie-
dade e (iii) a tomada de decisões relevantes na condução dos seus negócios.

− Considerando a redação utilizada pelo legislador e os precedentes exis-
tentes, entendemos – contrariamente ao que dissemos relativamente às 
alíneas c) e e) do artigo 20º – que estando a alínea h) construída com base 
num conceito de influência dominante sobre direitos de voto, não deve-
rá haver diferença de critérios interpretativos para efeitos de imputação 
consoante esteja em causa a notificação de participações qualificadas ou a 
constituição no dever de lançamento de oferta pública de aquisição, que 
devem assim seguir caminhos paralelos ao abrigo da alínea h).

* * *
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Proteção preventiva e proteção reparadora
dos investidores

67Francisco Menezes Borges

A. A proteção dos investidores no contexto da Grande Crise Financeira 
A proteção dos investidores é um dos princípios primordiais do direito dos mer-
cados financeiros, a qual tem como principal propósito um aumento da confiança 
dos primeiros e a estabilidade dos segundos.

Tendo o desenvolvimento económico e social das últimas décadas democra-
tizado o mercado financeiro – classicamente um mercado institucional ou entre 
contrapartes elegíveis – aos cidadãos e às empresas, tornando-se o denominado 
mercado de retalho de investimentos numa realidade incontornável, a proteção 
deste tipo de investidores tornou-se numa inevitabilidade. 

Apenas com um sistema efetivo de proteção dos investidores é possível pas-
sar uma ideia de confiança relativamente a eventuais riscos, nomeadamente de 
fraude ou conduta ilícita dos agentes profissionais do mercado, em que estes 
incorram no que respeita a possíveis investimentos que realizem nos merca-
dos financeiros. Tais riscos não se compreendem na esfera dos riscos próprios e 
normais dos investimentos financeiros, sobretudo tendo em conta que os mer-
cados financeiros são objeto de regulação e de supervisão em ordem à proteção  
dos investidores. 

Em 2004, a Diretiva nº 2004/39/CE, do Parlamento Europeu e do Conse-
lho, de 21 de Abril, relativa aos mercados de instrumentos financeiros (DMIF I)  

Nota: um agradecimento especial ao Dr. Jorge Costa Santos, pela dedicação na discussão de ideias, 
no auxílio na estruturação do pensamento e na revisão final do texto.
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surgiu como resposta ao desenvolvimento que se observava até aí nos merca-
dos financeiros e que evidenciava uma presença cada vez mais profusa de inves-
tidores para aplicação de poupanças. O aumento do número de investidores,  
associado a um leque de instrumentos e serviços financeiros cada vez mais am-
plo e complexo evidenciou a necessidade de criar um enquadramento jurídico 
comunitário capaz de proporcionar um elevado nível de proteção aos investido-
res e permitir uma maior harmonização legislativa para a atuação das empresas 
de investimento no mercado único de capitais.

Esta proteção dos investidores foi enquadrada em duas grandes vertentes: 
a proteção preventiva e a proteção reparadora. A proteção preventiva foca-se 
na implementação de normas imperativas cujo cumprimento é exigido às enti-
dades que atuam nos mercados financeiros, com vista ao regular e transparen-
te funcionamento desses mercados e, mormente, à proteção dos investidores 
que ali atuem. A proteção reparadora tem uma ligação direta com a proteção 
preventiva, uma vez que impõe a reparação dos danos e lesões causados aos in-
vestidores decorrentes de atuações daquelas entidades que violem as normas 
imperativas que lhes são aplicáveis.

No entanto, a crise financeira iniciada em 2007 revelou que o nível de pro-
teção previsto na DMIF I era insuficiente dado o nível de complexidade e sofis-
ticação acrescidas que se registaram nos anos precedentes nos mercados e nos 
instrumentos e serviços financeiros. Com efeito, foram detetadas, entre outras, 
“(...) insuficiências em matéria de governo societário numa série de instituições financei-
ras, nomeadamente a ausência de verificações e de equilíbrios de poderes eficazes no seio das 
mesmas (...)”, as quais comportavam riscos excessivos que poderiam “(...) ter como 
consequência o colapso de instituições financeiras individuais e problemas sistémicos nos 
Estados-Membros e a nível mundial e (...) lesar os interesses dos investidores e conduzir a 
uma perda de confiança por sua parte” 1.

Importa, por isso, perceber, em maior detalhe, a evolução pós-crise do en-
quadramento jurídico da proteção consagrada aos investidores – tanto preven-
tiva como reparadora –, analisar a respetiva implementação prática e identificar 
eventuais limites e fragilidades. 

B. A proteção preventiva dos investidores

B.1. Limites e fragilidades evidenciados pela Grande Crise Financeira
Conforme referido supra, a Grande Crise Financeira revelou deficiências no fun-
cionamento dos mercados financeiros, tendo-se concluído pela necessidade de 

1 Considerando 5 da Diretiva 2014/65/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio 
de 2014(DMIF II).
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um aumento da transparência, um reforço da confiança e uma maior e melhor 
proteção dos investidores. 

Estas deficiências foram devidamente identificadas num dos principais ins-
trumentos de reação implementados a nível europeu – e que será analisado em 
maior detalhe no capítulo seguinte –: a Diretiva 2014/65/UE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014 (DMIF II), a qual explicita, nos 
respetivos considerandos, precisamente esta necessidade de uma revisão pro-
funda do funcionamento dos mercados: 

“A crise financeira revelou deficiências no funcionamento e na transparência dos mer-
cados financeiros. A evolução dos mercados financeiros realçou a necessidade de reforçar o 
quadro da regulamentação dos mercados de instrumentos financeiros, incluindo situações 
em que a negociação nestes mercados é efetuada no mercado de balcão (OTC, over-the-
-counter), a fim de aumentar a transparência, melhor proteger os investidores, reforçar 
a confiança, fazer face às áreas não regulamentadas e assegurar que sejam concedidos às 
autoridades de supervisão poderes adequados para o desempenho das suas tarefas.2

(...)
A crise financeira mostrou os limites da capacidade de avaliação dos riscos dos investi-

mentos por parte dos clientes profissionais. Ao mesmo tempo que deverá ser confirmado que 
as regras de conduta deverão ser aplicadas aos investidores que mais carecem de proteção, 
considera-se adequado assegurar um melhor equilíbrio dos requisitos aplicáveis a diferen-
tes categorias de clientes. Dessa forma, é adequado alargar alguns requisitos de informação 
e de apresentação de relatórios às relações com as contrapartes elegíveis. Em especial, os 
requisitos relevantes deverão dizer respeito à proteção dos instrumentos e fundos finan-
ceiros dos clientes, bem como aos requisitos em matéria de informação e de apresentação 
de relatórios relativos a instrumentos e transações financeiras mais complexos. A fim de 
melhorar a definição da classificação das autarquias e das autoridades públicas locais, é 
adequado excluí-las claramente da lista de contrapartes elegíveis e de clientes considerados 
profissionais, embora deva ser permitido que esses clientes solicitem um tratamento como 
clientes profissionais”3.

Neste sentido, uma análise com o devido distanciamento temporal permite 
concluir que a Grande Crise veio colocar a descoberto várias lacunas e deficiên-
cias do sistema financeiro, as quais, pode-se hoje afirmar com certeza, foram as 
principais causas de importantes lesões no património de investidores. De facto, 
é impossível hoje ignorar que, num espaço de 7 anos, Portugal deparou-se com 
a nacionalização do Banco Português de Negócios, a insolvência e liquidação 
do Banco Privado Português e a resolução do Banco Espírito Santo e do BANIF, 

2 Considerando 4 da DMIF II.
3 Considerando 104 da DMIF II.
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situações essas que consubstanciaram claros sinais de alerta sobre a importância 
de melhor proteger a economia e o mercado, e, principalmente, os investidores.

Entre as falhas e lacunas acima mencionadas, podem ser destacadas as 
seguintes:

a) Falhas na informação: insuficiência do cumprimento dos deveres de infor-
mação impostos aos intermediários financeiros e/ou violação desses  
deveres, nomeadamente no que respeita ao dever da qualidade da infor-
mação (sobretudo em fase pré-contratual);

b) Falta de adequação: instrumentos financeiros subscritos por investidores 
não adequados às necessidades e aos conhecimentos destes e aos respeti-
vos perfis, sem que essa mesma desadequação fosse devidamente tida em 
conta e elucidada pelo intermediário financeiro junto dos investidores; e 

c) Conflitos de interesses: intermediários financeiros a privilegiarem, por 
vezes de forma agressiva, o self-placement4 na oferta de instrumentos 
financeiros para subscrição junto dos seus clientes.

Estas falhas e lacunas e as respetivas consequências no seio de um número 
muito relevante de investidores são evidenciadoras dos limites e fragilidades 
inerentes à débil proteção preventiva daqueles instituída em 2007, tendo sido 
este o principal motivo para a implementação da DMIF II, com o principal pro-
pósito de estabelecer “(...) um grau de harmonização necessário para proporcionar aos 
investidores um elevado grau de proteção (...)”5.

Estabelecido que se encontra o enquadramento da reação europeia às falhas 
identificadas na DMIF I, importa individualizar quais as tomadas de posição 
realizadas no que respeita, mais precisamente e primeiro que tudo, à proteção 
preventiva dos investidores.

B.2. Reforço da proteção preventiva dos investidores no quadro regulatório 
pós-crise

Em resposta à Grande Crise Financeira, foi criado, em 2010, o Sistema Europeu 
de Supervisão Financeira, (“SESF”), que se tornou operacional em 1 de janeiro 
de 2011 e que consiste numa rede composta pelas três Autoridades Europeias 
de Supervisão (a Autoridade Bancária Europeia – EBA, a Autoridade Europeia 
dos Valores Mobiliários e dos Mercados – ESMA, e a Autoridade Europeia dos 
Seguros e Pensões Complementares de Reforma – EIOPA), pelo Comité Europeu 
do Risco Sistémico e pelas autoridades de supervisão nacionais. 

4 Self-placement consiste na venda, por parte dos intermediários financeiros, de instrumentos finan-
ceiros emitidos pelo próprio intermediário financeiro ou por entidades do mesmo grupo. 
5 Considerando 2 da DMIF II.
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O SESF tem como principal função assegurar uma supervisão financeira 
coerente e adequada em toda a União Europeia e como principais objetivos  
(i) assegurar que as regras aplicáveis ao setor financeiro sejam impostas ade-
quadamente em todos os Estados-Membros, de modo a preservar a estabilidade 
financeira, promover a confiança e proteger os consumidores, e (ii) desenvolver 
uma cultura de supervisão comum e facilitar a realização de um mercado finan-
ceiro único a nível europeu.

Em paralelo foram igualmente realizadas inúmeras reformas legislativas 
com vista a:

(i) Restaurar e aprofundar o Mercado Único da União Europeia nos ser-
viços financeiros;

(ii) Estabelecer uma União Bancária;
(iii) Construir um sistema financeiro mais estável, eficiente e resiliente; e
(iv) Aumentar a transparência, responsabilidade e proteção do consumi-

dor/investidor para garantir a integridade do mercado e restaurar a 
confiança do consumidor/investidor.

Conforme já referido supra, uma das principais reformas legislativas realiza-
das foi a implementação da DMIF II.

Com a adoção da DMIF II, os sistemas legais europeus reforçaram a suas 
principais linhas gerais de atuação no sentido de salvaguardar a proteção pre-
ventiva dos investidores nos mercados financeiros.

Sobre esta matéria, cumpre destacar as regras relativas (i) a conflitos de inte-
resses (por via de regulamentação mais profunda e restritiva em sede de reali-
zação de operações pessoais, remuneração de colaboradores e benefícios ilegí-
timos – ou inducements), (ii) a requisitos organizativos (em especial no âmbito 
da salvaguarda de ativos, da subcontratação e do tratamento de reclamações),  
(iii) a deveres de transmissão e execução de ordens nas melhores condições (com 
a implementação do princípio “best execution”), (iv) ao tratamento de ordens de 
investidores, (v) à avaliação do carácter adequado de uma operação ao investi-
dor, e (vi) ao reforço dos deveres de informação (nomeadamente no que respeita 
aos instrumentos financeiros complexos), bem como do governo do produto. 

Com relevância para o tema em foco, importa alertar para a especial impor-
tância das regras (v) e (vi) acima elencadas no que respeita à proteção preven-
tiva dos investidores, uma vez que as mesmas têm como principais propósitos a 
exigência de:

a) obtenção, por parte dos intermediários financeiros, de informação pre-
cisa sobre os clientes acerca dos seus conhecimentos, experiência, situa-
ção financeira e objetivos em matéria de investimento nos mercados  
financeiros;
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b) identificação do mercado alvo correspondente à categoria dos investi-
dores a que um determinado produto se destina;

c) avaliação dos riscos relevantes para o mercado alvo; e
d) asseveração de que a estratégia de distribuição do produto é consistente 

com o mercado alvo identificado e de que os distribuidores/comerciali-
zadores assegurem que os instrumentos apenas são distribuídos/comer-
cializados quando tal seja do interesse do investidor. 

A DMIF II impõe ainda aos emitentes de instrumentos financeiros um dever 
de, no momento da respetiva criação, conceção e emissão, identificarem quais as 
categorias de investidores a que os mesmos se destinam, o que vincula e condiciona 
a atuação dos distribuidores/comercializadores no momento da comercialização.

Acresce que, ainda no âmbito da DMIF II, os intermediários financeiros 
devem assegurar que os respetivos colaboradores que prestem serviços de in-
termediação financeira possuem as qualificações e a experiência profissional 
adequadas, cujos requisitos são objeto de regulamentação por parte da CMVM.

Adicionalmente, caso este conjunto de regras e deveres não se mostre efi-
caz na obtenção dos efeitos pretendidos de defesa dos investidores, as auto-
ridades competentes têm a possibilidade de proibir ou restringir a comercia-
lização, distribuição ou venda de determinados instrumentos financeiros, de 
instrumentos financeiros com determinadas características específicas, ou um 
determinado tipo de atividade ou prática financeira. Ora, sem prejuízo de o 
exercício destes poderes de intervenção depender da verificação de diversos 
requisitos, designadamente a existência de “preocupações graves com a proteção dos 
investidores” ou ameaça ao funcionamento ordenado dos mercados ou à estabi-
lidade financeira, não deixa de constituir um poder de ultima ratio conferido às 
autoridades nacionais competentes (designadamente à CMVM) e/ou à ESMA 
no sentido de ver acautelada, do ponto de vista do resultado, uma efetiva pro-
teção dos investidores.

Contudo, não obstante o esforço europeu no sentido de ser dada uma respos-
ta eficaz aos limites, lacunas e fragilidades do sistema financeiro identificados 
em consequência da Grande Crise Financeira de 2008, esta também evidenciou 
limites, lacunas e fragilidades no que respeita à proteção dos investidores na 
vertente da justa reparação dos danos por estes sofridos.

Com efeito, e assumindo o foco para o que se passou, especificamente, em 
Portugal, situações como aquelas que ocorreram no Banco Privado Português e 
no Banco Espírito Santo vieram comprovar a manutenção da posição fragiliza-
da dos investidores destas instituições financeiras, tendo muitos deles perdido 
uma parte significativa dos seus investimentos em virtude de condutas censurá-
veis dos intermediários financeiros.
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Esta proteção preventiva ineficiente dos investidores nestas situações espe-
cíficas veio a encontrar um eco aquando da ativação dos mecanismos reparado-
res legalmente previstos para suprimento das lesões causadas na esfera destes 
investidores, nomeadamente pela via judicial, os quais se mostraram, em muitas 
situações, igualmente ineficientes na proteção última dos investidores.

Importa, por isso, uma análise mais detalhada sobre os mecanismos de pro-
teção reparadora implementados, mais concretamente, no que respeita às res-
petivas fragilidades resultantes da Grande Crise Financeira e às (tentativas de) 
respostas dadas.

C. A proteção reparadora dos investidores

C.1. Limites e fragilidades evidenciados pela Grande Crise Financeira
Encontram-se previstos, no Código dos Valores Mobiliários, alguns mecanismos 
de reparação dos investidores, dos quais se podem destacar aqueles diretamente 
ligados à responsabilidade civil, incluindo, nomeadamente, a responsabilidade 
dos intermediários financeiros (i) pelo conteúdo do prospeto, quando prestem 
assistência à oferta6, (ii) pelos danos causados em consequência da violação dos 
deveres respeitantes à organização e ao exercício da sua atividade, que lhes sejam 
impostos por lei ou por regulamento7 e, em termos gerais, (iii) a responsabilidade 
contratual por qualquer negócio em que hajam intervindo8.

Contudo, a aplicação prática destes mecanismos tem-se revelado, em muitas 
situações, limitada e uma solução insuficiente face à situação em que muitos  
investidores acabam por se encontrar relativamente aos investimentos efetua-
dos nos mercados financeiros. 

Com efeito, confrontados com as perdas sofridas durante a Grande Crise 
Financeira e invocando a existência de vícios e irregularidades nos processos de 
aquisição dos valores mobiliários em que aplicaram as suas poupanças, muitos 
foram os investidores que, não apenas em Portugal, mas também em diversos 
outros países europeus, recorreram às vias judiciais para procurar obter a repa-
ração dos seus direitos. Os sistemas judiciais foram assim chamados, em muitos 
casos de uma forma inovadora e sem precedentes, a cruzar a aplicação do direito 
dos valores mobiliários com diversos institutos clássicos do direito civil relativos 
à reparação de danos.

Sobre esta matéria, e a título exemplificativo, uma breve referência a duas 
vias distintas seguidas em dois países: em Portugal, a via da responsabilidade 

6 Artigo 149º e seguintes do Código dos Valores Mobiliários.
7 Artigo 304º-A do Código dos Valores Mobiliários.
8 Artigo 323º do Código dos Valores Mobiliários.
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civil, e, em Espanha, a via da anulação dos negócios jurídicos de subscrição e 
compra e venda de instrumentos financeiros por vício na formação da vontade.

A via da responsabilidade civil foi utilizada em Portugal em diversas decisões 
jurisprudenciais, por via da já supra mencionada aplicação da responsabilidade 
imputada aos intermediários financeiros pelo Código dos Valores Mobiliários, 
tendo existido várias situações em que estes foram condenados ao pagamento 
de indemnizações pelos danos causados a investidores resultantes de responsa-
bilidade pré-contratual e violação de normas de proteção9.

Por sua vez, em Espanha, o enquadramento jurisprudencial tem seguido, as 
mais das vezes, um caminho distinto: foram proferidas decisões em vários pro-
cessos que, convocando a teoria do negócios jurídico e dos vícios na formação 
da vontade, declararam a nulidade dos contratos celebrados pelos investidores 
devido ao erro decorrente da prestação deficiente de informação por parte das 
instituições financeiras no momento da celebração dos contratos, privilegiando, 
assim, a reposição do lesado na situação em que se encontrava se esses mesmos 
contratos nunca tivessem sido celebrados10.

Ainda que, em muitos casos, o recurso à via judicial tenha assegurado a efeti-
va reparação dos danos sofridos pelos investidores, também se evidenciaram as 
limitações e as dificuldades próprias desta via (inclusivamente nos casos exem-
plificativos de Portugal e Espanha supra mencionados).

Por um lado, o thema decidendum submetido ao tribunal mostra-se, muitas 
vezes, complexo tanto quanto às questões de facto como de direito. Os temas 
de prova são difíceis para os investidores, sobre os quais impende o ónus da 
respetiva produção, especialmente tendo em conta que muitos dos elementos 
relevantes para esse efeito podem ser documentos internos das entidades emi-
tentes ou dos intermediários financeiros cuja existência, muitas vezes, até des-
conhecerão, o que convoca a necessidade de uma aplicação mais vigorosa do 
princípio do inquisitório pelos tribunais. Por sua vez, o direito a aplicar é uma 
constelação de normas com elevado grau de sofisticação técnica e oriundas de 
quadrantes extrajurídicos que implicam o domínio de conceitos económicos, 
do funcionamento dos mercados, da mecânica das operações que neles têm lu-
gar e das características dos instrumentos financeiros transacionados. Versando 
sobre um universo tão vasto, complexo e heterogéneo, é pouco provável que as 

9 Vd. Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 10 de março de 2015, no processo  
nº 153/13.8TVLSB.L1-7, Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 24 de janeiro de 2019, no 
processo nº 761/16.5T8PVZ.P1 e o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 15 de setembro de 
2015, no processo nº 555/12.7TVPRT.L1-7, todos disponíveis em www.dgsi.pt.
10 Vd. http://publicaciones.adicae.net/publicaciones/pdf/ESTUDIOCOMPLETOPREFERENTES.
pdf.
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decisões dos tribunais – que, sublinhe-se, não são especializados em direito dos 
valores mobiliários – sejam sempre as mais acertadas.

Por outro lado, a morosidade na obtenção de uma sentença final e defini-
tiva, transitada em julgado, é uma realidade na maior parte, se não em todos 
os casos em que o recurso à via judicial é a opção tomada pelos investidores 
para o exercício dos seus direitos. A complexidade envolvida em muitas das 
situações em que a reparação de direitos é exigida pelos investidores – quer 
no que respeita à criação, conceção e colocação dos produtos financeiros em 
causa, como à supra mencionada dificuldade intrínseca ao thema decidendum –, 
a que acrescem as várias possibilidades de recurso existentes no ordenamento 
jurídico nacional, resulta numa – muitas vezes incompreendida pelo público 
em geral, mas certamente justificável – delonga na resolução e finalização dos 
processos judiciais e na consequente decisão no sentido de confirmar ou não os 
direitos invocados pelos investidores. 

Finalmente, mas não menos importante, é a frustração de qualquer efeito 
útil da decisão judicial em consequência da incapacidade financeira da enti-
dade condenada, nomeadamente nos casos em que esta é objeto de medidas de 
resolução ou declarada insolvente. As mais das vezes, tal frustração consuma-
-se, desde logo, por antecipação: conhecedor de que a entidade relativamente à 
qual pretende exercer o seu direito à ação foi resolvida ou declarada insolvente, 
o investidor nem sequer chega a intentá-la, pois sabe que o seu vencimento não 
lhe permitiria obter mais do que um crédito sobre a insolvência. O mesmo lhe 
sucedendo se, após lograr obter sentença condenatória e antes desta cumprida, 
a entidade condenada for resolvida ou entrar em liquidação.

É certo que este problema é mitigado, nos casos de resolução, pelo princípio 
do “no creditor worse off”11. Tal como é certo que normalmente essa almofada é 
magra, mesmo para os credores comuns, e de nada vale para os subordinados e 
para os acionistas – segmentos onde muitas vezes se concentram os investidores 
lesados pelas práticas irregulares da entidade em causa.

A este propósito, o ponto essencial não é os investidores serem lesados na 
sua qualidade de titulares de ações, de dívida subordinada ou, até, de qualquer 
instrumento financeiro que lhes atribua um crédito comum sobre a entidade 
resol vida na sua qualidade de emitente. O ponto crucial reside na circunstân-
cia da causa do dano ser uma atuação do intermediário financeiro descon forme 
com as regras de conduta a que está obrigado: não está, pois, em causa um  

11 Este princípio estabelece que os acionistas e credores de uma instituição de crédito que foi objeto 
de uma medida de resolução recebem para satisfação dos seus créditos sobre aquela instituição pelo 
menos o mesmo valor que teriam recebido se a instituição em causa tivesse sido liquidada ao abrigo 
de processos normais de insolvência aquando do momento da tomada de decisão da resolução.
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crédito sobre o emitente do instrumento financeiro mas sobre a entidade que 
o comercializou de modo indevido – são qualidades distintas, mesmo que um e 
outra coincidam, nos casos de self-placement.

Para tentar solucionar este problema da ineficácia da tutela ressarcitória 
quando o devedor não tem capacidade financeira para reembolsar ou indemni-
zar os credores, foram tentadas algumas soluções ad hoc.

Entre as mencionadas soluções, pode-se referenciar, a título de exemplo, 
os Fundos de Recuperação de Créditos criados em Portugal com vista à recu-
peração de créditos de investidores decorrentes da comercialização irregular 
de instrumentos financeiros por instituições de crédito sujeitas as medidas de 
resolução (como o Banco Espírito Santo), bem como o Fundo de Solidariedade 
criado em Itália com o propósito de proceder à compensação dos investidores 
que tinham adquirido obrigações de quatro instituições financeiras que foram 
alvo de resolução e que tenham sofrido danos resultantes de violações dos deve-
res de informação, diligência, correção e transparência.

Muito embora este tipo de soluções ad hoc se tenha apresentado como uma 
possível resposta para o problema da falta de capacidade dos credores (as insti-
tuições financeiras) em reembolsarem os seus credores (os clientes), a mesma 
não deixa de apresentar diversas limitações.

Com efeito, e por um lado, precisamente por se tratarem de soluções ad hoc 
que visam providenciar uma solução específica para um caso concreto, a sua 
idealização e implementação pecam pela morosidade, o que em muitas situa-
ções não privilegia aquele que devia ser um dos principais princípios relacio-
nados com a proteção dos investidores: o respetivo ressarcimento com a maior 
rapidez possível.

Por outro lado, as soluções ad hoc implementadas recentemente deixaram 
também em evidência a implementação de soluções limitadas e muitas vezes 
com níveis de reparação insuficientes e ineficazes tendo em consideração as 
lesões sofridas pelos investidores. 

Finalmente, as soluções ad hoc são criadas ex post e abrangem universos li-
mitados de investidores lesados, não permitindo, por isso, instilar no sistema o 
grau de confiança que seria proporcionado por soluções que se encontrassem 
nele contempladas e embebidas a priori.

Por esse motivo, considera-se relevante uma reflexão no sentido da imple-
mentação de mecanismos alternativos para a salvaguarda da proteção dos inves-
tidores, propondo-se, para esse efeito, uma revisão do âmbito de cobertura dos 
sistemas de indemnização aos investidores.
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C.2. Reforço da proteção reparadora dos investidores: uma proposta de 
alargamento do âmbito de cobertura dos sistemas de indemnização 
aos investidores

O Sistema de Indemnização aos Investidores (SII) foi criado pelo Decreto-Lei 
nº 222/99, de 22 de junho, que transpôs para a ordem jurídica portuguesa a 
Diretiva nº 97/9/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de março.  
Esta última nunca sofreu qualquer alteração, enquanto o diploma nacional foi 
alterado em 2003, 2009 e 2019. Deixando de lado esta última, de cunho estrita-
mente formal12, o Decreto-Lei nº 252/2003, de 17 de outubro, estendeu o âmbito 
de aplicação do regime do SII às “sociedades gestoras de fundos de investimento mobiliá-
rio autorizadas a exercer a atividade de gestão discricionária e individualizada de carteiras 
por conta de outrem, com base em mandato conferido pelos investidores”13 e o Decreto-Lei 
nº 162/2009, de 20 de julho, introduziu um conjunto significativo de alterações 
ao Decreto-Lei nº 222/99, de 22 de junho, entre as quais avulta a “clarificação, a 
título interpretativo, do âmbito de cobertura do Sistema de Indemnização aos Investidores, 
no sentido de considerar abrangidas pelo mesmo as garantias contratualmente prestadas 
por entidade participantes”14. 

12 O artigo 3º do Decreto-Lei nº 144/2019, de 23 de setembro, atualizou a remissão constante da 
alínea a) do nº 1 do artigo 2º e a redação do nº 2 deste mesmo artigo do Decreto-Lei nº 222/99, de 
22 de junho.
13 Cf. nº 2 do artigo 2º do Decreto-Lei nº 222/99, de 22 de junho, na redação dada pelo artigo 5º do 
Decreto-Lei nº 252/2003, de 17 de outubro.
14 Cf. o novo nº 2 aditado ao artigo 3º do Decreto-Lei nº 222/99, de 22 de junho. O conjunto das 
alterações ao regime do SII introduzidas pelo Decreto-Lei nº 162/2009, de 20 de julho, é assim 
sumariado no respetivo preâmbulo:
“Assim, procede-se à clarificação e reforço do âmbito de exclusões de cobertura do Sistema, de modo a abranger 
todas as situações constituídas em claro conflito de interesses e as operações realizadas por entidades relacionadas 
com a entidade participante ou por entidades de algum modo beneficiadas, em integral alinhamento com as causas 
de exclusão de reembolso previstas para o Fundo de Garantia de Depósitos.
Também em sentido semelhante ao previsto para o Fundo de Garantia de Depósitos:
i) Introduz-se um mecanismo de suspensão da indemnização do Sistema em caso de fundadas dúvidas quanto 
ao direito à indemnização ou na pendência de ação judicial ou de procedimento contraordenacional contra o 
interessado; e 
ii) Reforçam-se os deveres de informação das empresas de investimento e das instituições de crédito perante o 
público, os respetivos investidores e a entidade de supervisão.
A par destas alterações, procede-se à clarificação, a título interpretativo, do âmbito de cobertura do Sistema de 
Indemnização aos Investidores, no sentido de considerar abrangidas pelo mesmo as garantias contratualmente 
prestadas por entidade participante. Estabelece-se, ademais, o princípio da reversão das operações realizadas em 
benefício ilegítimo de certos investidores ou em prejuízo da entidade participante, ficando o Sistema mandatado 
para propor as necessárias ações judiciais. Também no caso em que seja proferida decisão judicial de não reconhe-
cimento do direito à indemnização pelo Sistema, o correspondente pagamento é revertido em benefício do Sistema.
No que respeita ao limite de cobertura do Sistema, mantém-se o limite atual de (euro) 25 000 por titular, apenas 
se procedendo à respetiva atualização monetária para euros.
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Excetuando estas garantias contratualmente prestadas pela entidade parti-
cipante, necessariamente como parte integrante da própria operação de investi-
mento15, o âmbito de cobertura do SII protege exclusivamente a propriedade ou 
titularidade dos fundos afetos a operações de investimento e dos instrumentos 
financeiros pertencentes aos investidores, em caso algum cobrindo qualquer 
risco de desvalorização dos mesmos, mesmo quando esta é total ou quase total, 
como se verifica, por exemplo, nos casos em que o emitente se torna insolvente.

Com efeito, de acordo com o artigo 3º, nº 1, do Decreto-Lei nº 222/99, de 
22 de junho, “o Sistema garante a cobertura dos créditos de que seja sujeito passivo uma 
entidade participante em consequência de incapacidade financeira desta para, de acordo 
com as condições legais e contratuais aplicáveis, reembolsar ou restituir aos investidores 
os fundos que lhes sejam devidos ou que lhes pertençam e que se encontrem especialmente 
afetos a operações de investimento, ou que sejam detidos, administrados ou geridos por sua 
conta no âmbito de operações de investimento”16.

Além das já referidas garantias, a cobertura do SII limita-se, portanto, aos 
casos de perda ou extravio dos fundos afetos a operações de investimento ou dos 
instrumentos financeiros pertencentes aos investidores e que sejam detidos, 
administrados ou geridos por sua conta pela entidade participante, nos casos 
em que esta não tenha capacidade financeira para efetuar o seu reembolso  
ou restituição.

A conjugação deste âmbito de cobertura com o princípio da segregação pa-
trimonial, que impõe uma clara distinção entre os bens pertencentes ao patri-
mónio da entidade participante e os bens pertencentes ao património de cada 
um dos clientes (artigo 306º do Código dos Valores Mobiliários), aliada à des-
materialização dos instrumentos financeiros – o que reduz a probabilidade da 
sua perda ou extravio por falha ou erro operacional –, tem permitido tornar 
raro o acionamento dos sistemas de indemnização aos investidores em todos 

A presente iniciativa legislativa vem ainda introduzir mecanismos de solidariedade entre os sistemas públicos de 
proteção das poupanças, permitindo que o Fundo de Garantia de Depósitos preste apoio financeiro ao Sistema 
de Indemnização aos Investidores, sob a forma de empréstimos e garantias”.
15 O único caso em que tal pode ocorrer é no âmbito da gestão de carteiras individualizada, atento 
o disposto no nº 2 do artigo 336º do Código dos Valores Mobiliários.
16 A redação desta norma enferma de um lapso, pois omite qualquer referência aos instrumentos 
financeiros. A norma correspondente do Regulamento do SII, aprovado pela Portaria nº 1266/2001, 
de 6 de novembro, é, por isso, mais rigorosa, ao estabelecer que “o Sistema garante, nas condições e de 
acordo com os limites estabelecidos no Decreto-Lei nº 222/99, de 22 de Junho, e respetivas normas regulamentares, 
a cobertura dos créditos de que seja sujeito passivo uma entidade participante em consequência da incapacidade 
financeira desta para, de acordo com as condições legais e contratuais aplicáveis, reembolsar os investidores dos 
fundos que lhes sejam devidos ou que lhes pertençam e que se encontrem especialmente afetos a operações de 
investimento, adiante designados por fundos, ou restituir aos investidores os instrumentos financeiros que lhes 
pertençam e que sejam detidos, administrados ou geridos por sua conta no âmbito de operações de investimento”.
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os países da União Europeia. De qualquer modo, nos casos em que, por erro ou 
falha operacional ou por fraude, os fundos afetos a operações de investimento 
ou os instrumentos financeiros pertencentes aos investidores e sob custódia ou 
administração de entidades participantes são extraviados, sem que a entidade 
participante tenha capacidade financeira para compensar os investidores seus 
clientes, os sistemas de indemnização são acionados, satisfazendo, dentro dos 
limites máximos das respetivas coberturas, os créditos dos investidores sobre a 
entidade participante em causa.

Na União Europeia, o único país que alargou o âmbito de cobertura do res-
petivo sistema de indemnização aos investidores a situações além do paradigma 
do desapossamento dos investidores dos fundos e instrumentos financeiros que 
lhes pertencem, foi o Reino Unido (mesmo enquanto membro da União).

Tirando partido de a Diretiva 97/9/CE do Parlamento Europeu e do Con-
selho, de 3 de março de 1997, relativa aos sistemas de indemnização dos inves-
tidores, ser de harmonização mínima, o Reino Unido instituiu um sistema de 
proteção aos investidores que assegura níveis de reparação significativamente 
mais elevados do que os dos restantes países da União. Por um lado, o limite 
de cobertura foi estabelecido em £ 48.00017, o qual foi elevado para £ 50.000 e 
para £ 85.000, em 1 de janeiro de 2010 e em 1 de abril de 2019, respetivamente18.  
Por outro lado, o sistema britânico cobre também os créditos de que são titu-
lares os investidores e emergentes de responsabilidade civil do intermediário 
financeiro por condutas culposas no âmbito da prestação dos serviços de inves-
timento19.

O racional desta cobertura está associado fundamentalmente ao serviço de 
consultoria para investimento. No Reino Unido, são em grande número quer os 
investidores que a ele recorrem com frequência, quer as empresas de consul-
toria, das quais muitas são unipessoais (“personal investment firms”) e sujeitas a 
requisitos de capital relativamente pouco exigentes e, por isso, frequentemen-
te incapazes de compensar os respetivos clientes pelos danos provocados pelo 
mau aconselhamento culposo que lhes tenham prestado.

Muito embora o exemplo britânico tenha esta especificidade relacionada 
com o serviço de consultoria para investimento, na génese de cobertura genera-
lizada de créditos encontra-se, tal como sucede relativamente aos outros siste-
mas de indemnização, a incapacidade financeira da entidade que está na origem 
das lesões causadas na esfera dos investidores, a consequente impossibilidade 
de ressarcimento destes por parte dessa entidade e a necessidade premente da 
proteção dos investidores. 

17 Cobertura a 100% dos danos até £ 30.000 e de 90% acima de £ 30.000 e até £ 50.000.
18 Nestes dois últimos casos garantindo a cobertura a 100% dos danos até aos indicados valores. 
19 Vd. https://www.fscs.org.uk/what-we-cover/investments/ 
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Contudo, no caso do Reino Unido, o alcance e a concretização destes três 
princípios subjacentes à lógica do ressarcimento dos investidores no âmbito do 
sistema de indemnização local – o Financial Services Compensation Scheme – foi, de 
facto, além do que sucede nas restantes realidades europeias, abarcando, como 
já referido acima, não apenas as situações de perda ou extravio dos fundos afetos 
a operações de investimento ou dos instrumentos financeiros pertencentes aos 
investidores e que sejam detidos, administrados ou geridos por sua conta pela 
entidade participante, nos casos em que esta não tenha capacidade financeira 
para efetuar o seu reembolso ou restituição, mas também aquelas em que o 
intermediário financeiro tenha atuado culposamente20.

Não obstante este posicionamento do Reino Unido ser único na realidade 
europeia, a sua influência começa a ser notória noutros países. É o caso, por 
exemplo, da Austrália, que se encontra atualmente no processo de implemen-
tação de um mecanismo de indemnização dos investidores e que vê no exemplo 
da excecionalidade britânica um possível e provável caminho para a efetiva pro-
teção destes, encontrando-se previsto, nos respetivos documentos preparató-
rios, o princípio base de que o mecanismo de compensação australiano deverá 
“assegurar que os consumidores e as pequenas empresas sejam compensadas pelas condutas 
culposas de um prestador de serviços financeiros quando este não tenha capacidade finan-
ceira para assumir esse pagamento”21.

Em ambos os casos citados – tanto aquele já instituído no Reino Unido, como 
aquele em fase de definição para posterior implementação na Austrália –, o 
posicionamento tomado relativamente ao englobamento das condutas culposas 
dos intermediários financeiros na proteção consagrada naqueles mecanismos 
indemnizatórios decorre do princípio base que está na origem da sua criação: 
“fornecer aos investidores um serviço de compensação confiável que permita um acréscimo 
da confiança do público na indústria dos serviços financeiros”22.

A proteção deste princípio da confiança, para além de ter sido, como já acima 
referido, um dos motivos para a implementação da DMIF I e da DMIF II, viu 
igualmente a sua importância consagrada na Diretiva SII, na qual vem referido, 
logo no respetivo Considerando (2), o seguinte: “Considerando que a proteção 
dos investidores e a manutenção da confiança no sistema financeiro constituem aspetos 
importantes para a realização e o bom funcionamento do mercado interno neste domínio 
e que, para esse efeito, é, pois, essencial que cada Estado-membro disponha de um sistema 

20 São habitualmente referidas como causas para a proteção conferida pelo Financial Services Compen-
sation Scheme “bad or misleading investment advice”, “irresponsible or neglectful management of investments”, 
ou “cases of misrepresentation or fraudulent activities”. 
21 Vd. https://treasury.gov.au/sites/default/files/2019-12/191220_cslr_discussion_paper.pdf. 
22 Vd. https://www.fscs.org.uk/globalassets/archived-assets/20170712-fscs_annual_report_2016-17_
final.pdf. 
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de indemnização dos investidores que assegure um nível mínimo harmonizado de proteção, 
pelo menos para os pequenos investidores, no caso de uma empresa de investimento deixar 
de honrar os compromissos assumidos para com os seus clientes investidores”.

Sucede, contudo, que, conforme já mencionado acima, o âmbito de cober-
tura do SII limita-se aos casos de perda ou extravio dos fundos afetos a operações 
de investimento ou dos instrumentos financeiros pertencentes aos investidores 
e que sejam detidos, administrados ou geridos por sua conta pela entidade par-
ticipante, nos casos em que esta não tenha capacidade financeira para efetuar 
o seu reembolso ou restituição, não conferindo proteção nestas situações ora 
analisadas nas quais entidades que prestem serviços financeiros tenham atuado 
culposamente.

Se, por um lado, poderá compreender-se a opção portuguesa por uma deli-
mitação mais restrita das situações em que o SII se encontra legitimado para 
oferecer proteção em face da restante realidade europeia e em linha com esta, 
por outro, o raro acionamento do Sistema devido aos estreitos pressupostos le-
galmente previstos para o efeito, aliado aos vários acontecimentos ocorridos nos 
últimos anos no sistema financeiro português dos quais resultaram situações 
em que um universo relevante de investidores sofreu lesões significativas no seu 
património cujo ressarcimento não foi concretizado – não pelo facto de este não 
lhe ser legalmente devido, mas como resultado da impossibilidade financeira da 
instituição que se encontra na origem da causa da lesão –, traz uma necessidade 
de revisão do sistema compensatório em vigor, nomeadamente através do alar-
gamento do âmbito de cobertura do Sistema.

Com efeito, um alargamento do âmbito atual de cobertura do SII no sentido 
de incluir a atuação ilícita e culposa das entidades participantes, tal como sucede 
atualmente no Reino Unido e, possivelmente, no futuro na Austrália, indepen-
dentemente do limite quantitativo máximo dessa cobertura, permitiria que os 
danos sofridos por investidores clientes de instituições que violaram as regras 
de conduta a que estavam vinculadas e, posteriormente, foram declaradas in-
solventes pudessem ter um tratamento – e um ressarcimento – assegurado pelo 
próprio sistema de proteção dos investidores – sem prejuízo da possibilidade 
de este poder ser complementado por alguma soluções ad hoc, quando tal fosse 
considerado adequado (como sucedeu, de resto, no caso do Banco Privado Por-
tuguês em que, paralelamente ao acionamento do SII, foi criado um fundo espe-
cial de investimento e concedida aos investidores uma garantia pelo Estado).

Neste sentido, considera-se pertinente uma análise profunda sobre a possi-
bilidade de o SII passar a cobrir o pagamento de indemnizações ou reembolsos 
de montantes aos investidores nas situações em que as entidades participantes 
sejam condenadas com fundamento na violação dos seus deveres de interme-
diários financeiros e tenham sido declaradas insolventes.
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É certo que uma eventual solução desta natureza implicará, também, uma 
ponderação sobre o financiamento do SII, tendo em conta o risco de as entida-
des participantes verem aumentar os montantes que são obrigadas a entregar 
ao SII. 

Contudo, tal não deverá constituir óbice à tentativa de encontrar uma 
solução de equilíbrio que leve também em consideração o contributo que o 
alargamento do âmbito de cobertura do SII poderia dar para o reforço da pro-
teção dos investidores, da confiança dos investidores e do público em geral e, 
por estas vias, para o maior dinamismo do mercados de capitais.
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Revisitando o Código dos Valores Mobiliários.
A aplicação do Regulamento Roma I aos contratos 

internacionais relativos a instrumentos financeiros

Maria Helena Brito*

Sumário: § 1º Preliminares. § 2º Aspetos gerais sobre o âmbito de aplicação 
do Regulamento Roma I. § 3º Determinação da lei competente para reger 
os contratos internacionais que têm como objeto instrumentos financeiros.  
§ 4º Considerações finais.

§ 1º Preliminares
I. Pouco tempo depois de publicado o Código dos Valores Mobiliários (apro-

vado pelo Decreto-Lei nº 486/99, de 13 de novembro, aqui designado CVM ou, 
apenas, Código), escrevi um texto em que procurei descrever as técnicas jurí-
dicas utilizadas por este diploma para determinar o seu âmbito de aplicação no 
espaço e para concretizar o objetivo de internacionalização dos mercados de 
valores mobiliários1.

* Professora Catedrática jubilada da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. 
Investigadora do CEDIS – Centro de Investigação & Desenvolvimento sobre Direito e Sociedade 
da FDUNL. 
1 “Sobre a aplicação no espaço do novo Código dos Valores Mobiliários”, Cadernos do Mercado de 
Valores Mobiliários, nº 7, abril de 2000, p. 49 ss (a que se referem as citações; o texto foi também 
publicado em Direito dos Valores Mobiliários, vol. IV, Coimbra, 2003, p. 85 ss).
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A internacionalização dos mercados de valores mobiliários exige que se 
dedique especial atenção à determinação do direito competente para reger as 
situações plurilocalizadas. Na ordem jurídica portuguesa, antes do Código, a 
especificidade de tais situações era em princípio ignorada, através da aplicação 
recorrente do direito material do foro.

Naturalmente, o CVM não teve como finalidade internacionalizar o mercado 
de valores mobiliários, porque a internacionalização já existia. O Código pre-
tendeu eliminar os entraves de natureza legal a essa internacionalização, encon-
trar um “ponto de equilíbrio adequado”, evitando quer o alheamento do sistema 
jurídico português quanto à eventual competência de outras ordens jurídicas, 
quer a maximização de aplicação do direito do foro (cfr. preâmbulo do Decreto-
-Lei que aprovou o Código, nº 6, primeiro parágrafo).

A solução final encontrada consistiu em adotar um conjunto de regras de 
diversa natureza. A determinação do âmbito de aplicação no espaço do Código 
resulta da conjugação de uma pluralidade de técnicas jurídicas.

II. Nesse texto, dediquei especial atenção às normas de conflitos de leis 
no espaço, por constituírem o método mais significativo e, no contexto, o mais 
inovador.

Com efeito, as normas de conflitos de leis no espaço visam regular as situa-
ções privadas internacionais através da remissão para uma ou mais das ordens 
jurídicas locais a que tais situações se encontram ligadas. As normas de conflitos 
não se propõem regular diretamente as questões, não contêm imediatamente a 
solução do caso, antes se limitam a indicar o sistema de normas materiais a que 
há de pedir-se essa regulação.

O CVM, rompendo com a tradição anterior, passou a incluir normas de 
conflitos de leis no espaço, de carácter bilateral, que designam o sistema jurídico 
competente para resolver as questões privadas internacionais em termos tais 
que a ordem jurídica designada tanto pode ser a do foro como a de um país 
estrangeiro, dependendo da concretização do elemento de conexão utilizado 
na norma de conflitos relevante.

Destaco neste momento apenas as normas de conflitos que têm como ob-
jeto a determinação do direito aplicável aos valores mobiliários, inseridas no 
Título II (valores mobiliários), Capítulo I (disposições gerais), Secção I (direito 
aplicável) – os artigos 39º a 41º, assim organizados: artigo 39º, primeira parte 
(direito aplicável à capacidade para a emissão de valores mobiliários); artigo 39º, 
segunda parte (direito aplicável à forma de representação dos valores mobiliá-
rios); artigo 40º (direito aplicável ao conteúdo dos valores mobiliários); ar tigo 
41º (direito aplicável à transmissão de direitos e à constituição de garantias  
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sobre valores mobiliários)2. Sempre que estas normas de conflitos designarem 
um direito estrangeiro, a referência é necessariamente dirigida às normas mate-
riais da ordem jurídica designada, tendo em conta a exclusão do reenvio deter-
minada pelo artigo 42º do Código.

A consagração de normas de conflitos bilaterais para a determinação do 
direito aplicável aos valores mobiliários, com esta amplitude, constitui uma 
inovação do Código português. 

Desde logo por esta via, o CVM passou portanto a admitir a possibilidade de, 
em Portugal, se aplicar direito estrangeiro a situações internacionais em que se 
suscitem determinadas questões relativas a valores mobiliários.

III. Pesquisei e identifiquei então algumas outras técnicas jurídicas utiliza-
das no CVM para a delimitação do seu âmbito de aplicação no espaço, a saber: 
normas unilaterais, que indicam o âmbito de aplicação no espaço das normas 
materiais contidas no Código, em diversos sectores; normas de direito material 
especial, que instituem uma disciplina própria para as situações dotadas de ele-
mentos de estraneidade; normas de reconhecimento de requisitos preenchidos 
ao abrigo de um direito estrangeiro ou de atos praticados no estrangeiro; nor-
mas que preveem a atendibilidade de um direito estrangeiro; normas que admi-
tem a interferência do direito português no direito estrangeiro compe tente, 
com a finalidade de proteção da parte institucionalmente mais fraca; normas de 
aplicação imediata.

IV. Algumas das alterações posteriormente introduzidas no Código foram 
justificadas com a necessidade de “reforçar o objetivo de internacionalização 
e competitividade do mercado português, flexibilizando algumas das suas exi-
gências” ou de adaptar o regime “à prática internacional” (é o que se afirma, por 
exemplo, no preâmbulo do Decreto-Lei nº 66/2004, de 24 de março).

V. As mais significativas modificações que o Código sofreu tiveram porém 
em vista, como se sabe, proceder à transposição para o ordenamento jurídico in-
terno de diversas normas europeias e, consequentemente, prosseguir o objetivo 
da harmonização do direito nos Estados-Membros da União Europeia.

O interesse da harmonização ou da unificação do direito justifica-se sobre-
tudo por as situações contempladas estarem em contacto com vários ordena-
mentos jurídicos, com o propósito de fazer cessar, ou pelo menos de diminuir, 

2 Como resulta do que referi e adiante sublinharei, estas normas de conflitos não têm como objeto os 
efeitos obrigacionais dos contratos internacionais relativos a valores mobiliários.
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os inconvenientes resultantes da existência de normas diferentes nos vários or-
denamentos jurídicos.

De entre essas normas europeias saliento as que constam das diretivas res-
peitantes ao abuso de informação privilegiada e à manipulação de mercado3, ao 
prospeto a publicar em caso de oferta pública de valores mobiliários ou da sua 
admissão à negociação4, às ofertas públicas de aquisição5, bem como, e prin-
cipalmente, das diretivas relativas aos mercados de instrumentos financeiros 
(DMIF I e II, de 2004 e 20146), e dos respetivos atos de execução.

VI. Em certos aspetos, foi igualmente tomada em consideração a existência 
de regulamentos europeus; apesar de se tratar de atos normativos de carácter 
geral, obrigatórios em todos os seus elementos e diretamente aplicáveis em 
todos os Estados-Membros – que por isso dispensam a “transposição” para a 
ordem jurídica interna –, optou-se, em nome da “clareza e segurança jurídica” 
ou no exercício de uma “função pedagógica”, por adaptar o texto do Código à 
vigência de tais regulamentos7-8.

3 Diretiva 2003/6/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de janeiro de 2003, rela-
tiva ao abuso de informação privilegiada e à manipulação de mercado, publicada no JO L 96, de 
12.04.2003, p. 16 ss, mais tarde substituída pelo Regulamento (UE) nº 596/2014 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, relativo ao abuso de mercado, publicado no  
JO L 173, de 12.06.2014, p. 1 ss.
4 Diretiva 2003/71/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de novembro de 2003, relativa 
ao prospeto a publicar em caso de oferta pública de valores mobiliários ou da sua admissão à negocia-
ção, publicada no JO L 345, de 31.12.2003, p. 64 ss, mais tarde substituída pelo Regulamento (UE) 
2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, relativo ao prospeto a 
publicar em caso de oferta de valores mobiliários ao público ou da sua admissão à negociação num 
mercado regulamentado, publicado no JO L 168, de 30.06.2017, p. 12 ss.
5 Diretiva 2004/25/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de abril de 2004, relativa 
às ofertas públicas de aquisição, publicada no JO L 142, de 30.04.2004, p. 12 ss. Cfr. Dário 
Moura Vicente, “Ofertas públicas de aquisição de valores mobiliários”, in Alfonso-Luis Calvo 
Caravaca, Javier Carrascosa González (dir.), Estudios sobre contratación internacional, Madrid, 
2006, p. 373 ss.
6 Diretiva 2004/39/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de abril de 2004, relativa 
aos mercados de instrumentos financeiros, que altera e revoga diretivas anteriores (DMIF I), 
publicada no JO L 145, de 30.04.2004, p. 1 ss, e transposta para a ordem jurídica interna pelo 
Decreto-Lei nº 357-A/2007, de 31 de outubro. Foi reformulada pela Diretiva 2014/65/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, relativa aos mercados de instrumen-
tos financeiros (DMIF II), publicada no JO L 173, de 12.06.2014, p. 349 ss. A Lei nº 35/2018, de 
20 de julho, que procedeu à alteração das regras de comercialização de produtos financeiros e 
de organização dos intermediários financeiros, transpôs para o direito português a DMIF II, em 
conjunto com outros diplomas europeus.
7 As expressões destacadas no texto constam do Decreto-Lei nº 52/2006, de 15 de março, que, 
tendo procedido à transposição da Diretiva 2003/6/CE relativa ao abuso de informação privilegiada 
e à manipulação de mercado, revogou disposições do Código, em consequência da vigência de um 
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8.
VII. Muitos dos diplomas que ao longo destes 20 anos modificaram o Có-

digo9 implicaram alteração de algumas das normas que delimitam o seu âmbito 
de aplicação no espaço.

Não irei aqui analisar essas normas. Também não abordarei duas convenções 
internacionais sobre o tema específico dos valores mobiliários, que, por não se 
encontrarem ainda em vigor em Portugal, não interferem com o regime do 
Código:

– a Convenção da Haia de 5 de julho de 2006 sobre a lei aplicável a certos  
direitos respeitantes a valores mobiliários depositados num interme-
diário, celebrada sob a égide da Conferência da Haia de Direito Inter-
nacional Privado, e concluída em 13 de dezembro de 2002; é, como a 
sua própria designação indica, uma convenção de normas de conflitos; 
entrou em vigor a nível internacional em 1 de abril de 2017, vigorando 
desde então apenas nos Estados Unidos da América, na Suíça e nas Ilhas  
Maurícias10-11;

Regulamento da Comissão, que estabelece as modalidades de aplicação dessa mesma Diretiva, no 
que diz respeito às derrogações para os programas de recompra e para as operações de estabilização 
de instrumentos financeiros.
8 Vários outros diplomas de fonte nacional proclamam que procedem à adaptação da ordem jurídica 
interna (concretamente do CVM) a regulamentos europeus. Apenas alguns exemplos: A citada Lei 
nº 35/2018, de 20 de julho, que procedeu à alteração das regras de comercialização de produtos 
financeiros e de organização dos intermediários financeiros, adaptou várias disposições do Código 
ao Regulamento (UE) nº 600/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de maio de 2014, 
relativo aos mercados de instrumentos financeiros (RMIF). Já antes, o Decreto-Lei nº 219/2006, de 
2 de novembro – além de revogar preceitos incompatíveis com um Regulamento da Comissão, que 
estabelece normas de aplicação da Diretiva 2003/71/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
relativa ao prospeto a publicar em caso de oferta pública de valores mobiliários ou da sua admissão 
à negociação, no que diz respeito à informação contida nos prospetos –, inclui algumas normas 
remissivas, que procedem à articulação entre a fonte interna e a fonte comunitária. Mais recente-
mente, a Lei nº 69/2019, de 28 de agosto, cujo objeto consiste em assegurar a execução na ordem 
jurídica interna do Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de 
dezembro de 2017, que estabelece um regime geral para a titularização e cria um regime específico 
para a titularização simples, transparente e padronizada, procedendo à designação das autoridades 
competentes para efeitos do disposto no referido Regulamento, introduziu alterações no CVM.
9 Em Paulo Câmara, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, 3ª ed., 2016, p. 71 ss, pode ver-se 
uma lista exaustiva, ao tempo, não apenas dos diplomas que introduziram alterações no CVM mas 
também de outros atos legislativos e regulamentares de fonte interna e ainda de atos de soft law.
10 O texto da Convenção da Haia pode consultar-se em https://www.hcch.net/en/instruments/
conventions/full-text/?cid=72. Sobre esta Convenção, consulte-se, em especial, o Explanatory Report 
on the Hague Convention on the Law Applicable to Certain Rights in Respect of Securities held with an Inter-
mediary (Hague Securities Convention) / Rapport explicatif sur la Convention de La Haye sur la loi applicable 
à certains droits sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire (Convention de La Haye sur les titres), 2ª ed., 
2017, da autoria de Roy Goode, Hideki Kanda, Karl Kreuzer, com a colaboração de Christophe 
Bernasconi, disponível no site da Conferência da Haia. Na doutrina portuguesa, sobre a Convenção 
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11;
– a Convenção de Genebra de 9 de outubro de 2009 sobre as regras ma-

teriais aplicáveis a valores mobiliários depositados num intermediário, 
celebrada no âmbito do Instituto para a Unificação do Direito Privado 
(UNIDROIT); pretende, como a sua própria designação indica, proceder 
à harmonização ao nível do direito material das regras relativas à titula-
ridade, oneração e transmissão de valores mobiliários detidos através de 
intermediário financeiro – sendo, nessa medida, complementar relati-
vamente à Convenção da Haia; ainda não se encontra em vigor a nível 
internacional (apenas foi assinada pelo Bangladesh, sendo exigidas três 
ratificações para a respetiva entrada em vigor)12.

ou sobre os anteprojetos que estiveram na sua origem, com indicação de bibliografia: M. Helena 
Brito, “A Convenção da Haia sobre a lei aplicável a certos direitos respeitantes a valores mobiliários 
depositados num intermediário”, Direito dos Valores Mobiliários, vol. V, Coimbra, 2004, p. 91 ss; Luís 
de Lima Pinheiro, “Direito Aplicável às Operações Bancárias Internacionais” (2007), in Estudos 
de Direito Internacional Privado, vol. II, Coimbra, 2009, p. 233 ss (p. 276 s); Id., “Direito Aplicável às 
Operações sobre Instrumentos Financeiros” (2008), in Estudos de DIP, vol. II, cit., p. 349 ss (p. 383 ss); 
Id., Direito Internacional Privado, vol. II – Direito de conflitos. Parte especial, 4ª ed., Coimbra, 2015, p. 424 
ss; P. Câmara, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, cit., p. 64 s; Maria João Matias Fernandes, 
“O direito aplicável aos negócios relativos a instrumentos financeiros: a disciplina introduzida pelo 
novo regulamento comunitário sobre a lei aplicável às obrigações contratuais («Roma I»)”, Cuadernos 
de Derecho Transnacional (Octubre 2010), vol. 2, nº 2, p. 149 ss (p. 153, nota 19); Id., “Waiting for Godot: 
Notas breves a propósito de uma Comunicação da Comissão Europeia, de 12 de Março de 2018, sobre 
a legislação aplicável aos efeitos patrimoniais de transacções de valores mobiliários”, Revista de Direito 
das Sociedades, 2019, p. 153 ss (p. 156 ss); André Figueiredo, O Negócio Fiduciário Perante Terceiros. 
Com Aplicação Especial na Gestão de Valores Mobiliários, Coimbra, 2012, p. 399 s; António Barreto 
Menezes Cordeiro, Direito dos Valores Mobiliários, vol. I, Coimbra, 2015, p. 87 ss; Afonso Patrão, 
Hipoteca e autonomia conflitual. A escolha da lei aplicável à hipoteca como contributo para a construção de um 
mercado hipotecário europeu, Coimbra, 2018, p. 114 ss.
11 A Comissão Europeia apresentou uma “Proposta de Decisão do Conselho respeitante à assinatura 
da Convenção da Haia relativa à legislação a aplicar a certos direitos respeitantes a valores mobiliários 
detidos junto de intermediários” [documento COM(2003) 783 final, de 15.12.2003]. O Banco Central 
Europeu emitiu o seu Parecer, com data de 17 de março de 2005, em que afirmou que “veria com 
bons olhos uma avaliação prévia aprofundada do impacto da Convenção na Comunidade”, tendo 
concluído que “o regime comunitário em vigor é suficientemente satisfatório e não exige uma 
assinatura urgente ou imperativa da Convenção” (JO C 81, de 02.04.2005, p. 10 ss). Também uma 
Resolução do Parlamento Europeu, de 14 de dezembro de 2006, solicitou à Comissão um estudo 
exaustivo das consequências da adesão à Convenção da Haia (disponível em http://www.europarl.
europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0608+0+DOC+XML+V0//
PT). Mais tarde a Comissão retirou a proposta, ao incluí-la numa lista de “propostas obsoletas” 
(cfr. JO C 71, de 25.03.2009, p. 17).
12 O texto da Convenção encontra-se acessível em https://www.unidroit.org/instruments/capital-
-markets/geneva-convention. Consulte-se, em especial, o Official Commentary on the UNIDROIT Con-
vention on Substantive Rules for Intermediated Securities, da autoria de Hideki Kanda, Charles Mooney, 
Luc Thévenoz, Stéphane Béraud, Thomas Keijser, Oxford, 2012. A Revue de droit uniforme tinha 
dedicado um volume a um dos anteprojetos (vol. X, 2005-1/2, p. 1 a 442), sob o título “Enhancing 
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Se e quando o Estado português se encontrar vinculado a tais atos norma-
tivos de harmonização do direito, as disposições neles contidas vão necessaria-
mente influenciar as regras do Código dos Valores Mobiliários que procedem à 
delimitação do respetivo âmbito de aplicação no espaço.

VIII. Tratarei agora apenas do regime estabelecido para os contratos que 
têm como objeto instrumentos financeiros por um ato normativo diretamente 
aplicável na ordem jurídica portuguesa – o Regulamento (CE) nº 593/2008 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de junho de 2008, sobre a lei 
aplicável às obrigações contratuais (Roma I).

Este ato normativo – doravante designado Regulamento Roma I ou simples-
mente Regulamento quando tal designação fique clara no contexto – substituiu 
a Convenção de Roma de 1980 sobre a lei aplicável às obrigações contratuais, 
que tive a oportunidade de tomar em consideração no meu estudo anterior, no 
âmbito da discussão sobre a determinação do direito competente para reger a 
substância, o conteúdo ou os efeitos obrigacionais dos contratos internacionais 
de intermediação de valores mobiliários13.

§ 2º Aspetos gerais sobre o âmbito de aplicação do Regulamento 
Roma I

I. O Regulamento Roma I tem como objeto a determinação da lei aplicável às 
obrigações contratuais em matéria civil e comercial que impliquem um conflito de 
leis. Não se aplica às matérias fiscais, aduaneiras e administrativas (artigo 1º, nº 1).

Do mesmo modo que o ato normativo que antecedeu este Regulamento – a 
Convenção de Roma –, no nº 2 do artigo 1º exclui-se do âmbito de aplicação do 
Regulamento um conjunto de matérias, entre as quais, para o que agora releva, 
“as obrigações que decorrem de letras, cheques e livranças, bem como de outros 
títulos negociáveis, na medida em que as obrigações decorrentes desses outros 

Legal Certainty over Investment Securities Held with an Intermediary” / “Vers une sécurité juri-
dique accrue pour les titres financiers détenus auprès d’un intermédiaire”. Na doutrina portuguesa: 
Miguel Galvão Teles, “UNIDROIT Preliminary Draft Convention on Substantive Rules Regar-
ding Securities Held with an Intermediary”, Direito dos Valores Mobiliários, vol. VI, Coimbra, 2006, 
p. 427 ss (agora também em Estudos Jurídicos, vol. I, Coimbra, 2013, p. 501 ss); M. Helena Brito, 
“A Convenção da Haia sobre a lei aplicável a certos direitos respeitantes a valores mobiliários”, 
cit., p. 98; P. Câmara, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, cit., p. 65 s; M. João M. Fernandes,  
“O direito aplicável aos negócios relativos a instrumentos financeiros”, cit., p. 153, nota 19; Id., 
“Waiting for Godot”, cit., p. 154 s, nota 3; A. Figueiredo, O Negócio Fiduciário Perante Terceiros, cit.,  
p. 400 ss; A. Barreto Menezes Cordeiro, Direito dos Valores Mobiliários, vol. I, cit., p. 91 ss; L. Lima 
Pinheiro, DIP, vol. II, cit., p. 418; A. Patrão, Hipoteca e autonomia conflitual, cit., p. 104 s, nota 108.
13 Cfr. “Sobre a aplicação no espaço”, cit., p. 69 ss.
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títulos resultem do seu carácter negociável” (alínea d), correspondente, no es-
sencial, à norma do artigo 1º, nº 2, alínea c), da Convenção de Roma).

A doutrina que tem comentado a Convenção de Roma e o Regulamento  
Roma I afirma, de modo unânime, que a exclusão mencionada diz respeito 
apenas às obrigações decorrentes do carácter negociável dos títulos, não abran-
gendo os contratos através dos quais os títulos são negociados14. Os contratos 
relativos a instrumentos financeiros, os contratos de intermediação de valores 
mobiliários estão portanto abrangidos no âmbito de aplicação da Convenção e 
do Regulamento.

No que diz respeito ao Regulamento Roma I, sublinha-se aliás que este ato 
normativo inclui normas que especialmente visam contratos cujo objeto é cons-
tituído por instrumentos financeiros.

II. O Regulamento vigora em todos os EstadosMembros exceto na Dina-
marca (cfr. artigo 1º, nº 4, e considerandos 44 a 46).

Nos termos do artigo 1º, nº 1, o Regulamento disciplina todos os contra-
tos que “impliquem um conflito de leis”. As regras do Regulamento Roma I  
são aplicáveis às obrigações contratuais em situações plurilocalizadas, em sen-
tido amplo.

O Regulamento não tem efeitos limitados às situações em contacto com as 
ordens jurídicas dos Estados a ele vinculados; nos termos do artigo 2º, as normas 
de conflitos nele contidas podem conduzir à aplicação da ordem jurídica de um 
país que não seja Estado-Membro da União Europeia.

14 Consulte-se, porque particularmente significatico, Mario Giuliano, Paul Lagarde, Rapport 
concernant la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, JO C 282, de 30.10.80, p. 1 ss 
(p. 11). Na doutrina portuguesa, com referências bibliográficas: P. Câmara, “A oferta de valores 
mobiliários realizada através da Internet”, Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, nº 1, 1997, p. 10 ss 
(p. 50, admitindo a aplicação da Convenção de Roma aos contratos de intermediação envolvidos nas 
ofertas públicas de valores mobiliários realizadas através da Internet, designadamente aos contratos 
de colocação); Florbela de Almeida Pires, Emissão de valores mobiliários (primeiras considerações sobre a 
determinação da lei aplicável), Lisboa, 1999, p. 59; M. Helena Brito, “Sobre a aplicação no espaço”, cit., 
p. 70; L. Lima Pinheiro, “Direito Aplicável às Operações Bancárias Internacionais”, cit., p. 266; Id., 
“Direito Aplicável às Operações sobre Instrumentos Financeiros”, cit., p. 364 s; D. Moura Vicente, 
Da responsabilidade précontratual em direito internacional privado, Coimbra, 2001, p. 670 s, nota 2023;  
M. João M. Fernandes, “O direito aplicável aos negócios relativos a instrumentos financeiros”, cit., 
p. 151, nota 10. Na doutrina estrangeira, a propósito do Regulamento Roma I, vejam-se, por exemplo: 
Francisco J. Garcimartín Alférez, “The Rome I Regulation: Much ado about nothing?”, The 
European Legal Forum, 20082, p. 61 ss (p. 63); Cheshire, North & Fawcett, Private International 
Law, 14ª ed. por James Fawcett, Janeen M. Carruthers, Peter North, London, 2008, p. 684; 
Dominique Bureau, Horatia Muir Watt, Droit international privé, tome II – Partie spéciale, 3ª ed., 
Paris, 2014, p. 448; Dieter Martiny, “Art. 1 Rom IVO”, MünchKommBGB, Bd. 12 – Internationales 
Privatrecht II, 7ª ed., München, 2018, An. 59.
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Com efeito, o Regulamento tem aplicação universal: “a lei designada pelo pre-
sente regulamento é aplicável mesmo que não seja a lei de um Estado-Membro”, 
segundo a fórmula utilizada no artigo 2º.

Os órgãos de aplicação do direito dos Estados vinculados pelo Regulamento 
– EstadosMembros da União Europeia onde o Regulamento vigora – aplicam 
a situações internacionais que perante eles se suscitem as regras de conflitos 
do Regulamento, ainda que tais regras remetam para a lei de um Estado não 
membro.

Por isso, as normas de conflitos do Regulamento são aplicáveis a situações 
internacionais mesmo quando a respetiva internacionalidade resulte do contacto 
com o direito de um país onde o Regulamento não esteja em vigor. As relações 
comerciais com empresas situadas num país que não seja Estado-Membro da 
União Europeia são suscetíveis de afetar o mercado interno e, assim, justificase 
que a norma de conflitos a aplicar a tais relações seja a mesma que rege as situa-
ções de conflitos de leis intracomunitárias.

III. Uma vez que o Regulamento Roma I veio substituir, nos Estados-Mem-
bros, a Convenção de Roma de 1980 sobre a lei aplicável às obrigações contra-
tuais, as referências feitas a essa Convenção entendem-se como feitas ao Regu-
lamento (conforme estabelecido no respetivo artigo 24º).

O âmbito de aplicação temporal do Regulamento Roma I é definido no ar-
tigo 28º: o Regulamento é aplicável aos contratos celebrados a partir de 17 de 
dezembro de 2009.

§ 3º Determinação da lei aplicável aos contratos internacionais 
que têm como objeto instrumentos financeiros

1. Regra geral: a autonomia privada
I. Para reger os efeitos obrigacionais dos contratos relativos a instrumentos 

financeiros aplica-se primariamente a lei escolhida pelas partes contratantes 
nos termos do artigo 3º do Regulamento.

O artigo 3º reconhece relevância, com grande amplitude, ao princípio da 
autonomia privada em Direito Internacional Privado, “uma das pedras angulares 
do sistema de normas de conflitos de leis em matéria de obrigações contratuais” 
(cfr. o considerando 11 do Regulamento).

II. A escolha efetuada nos termos dessa disposição “deve ser expressa ou 
resultar de forma clara das disposições do contrato, ou das circunstâncias do 
caso” (nº 1, segunda frase); a lei designada pode aplicarse “à totalidade ou apenas 
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a parte do contrato” (nº 1, terceira frase); a escolha da lei aplicável pode ser feita 
no momento da celebração do contrato ou posteriormente a esse momento  
(nº 2). Não se exige, em princípio, qualquer ligação objetiva entre o contrato ou 
as partes e a lei escolhida.

III. O Regulamento não estabelece qualquer limite ao princípio geral da 
escolha da lei aplicável em matéria de contratos relativos a instrumentos finan-
ceiros, nem qualquer distinção consoante o modo de celebração dos contratos 
(em mercado regulamentado ou em mercado de balcão) ou em função da sua 
natureza (contratos de compra e venda ou de intermediação).

A solução tem sido questionada, sobretudo quanto a contratos celebrados 
ou executados em mercados regulamentados ou em sistemas de negociação 
multilaterais, com fundamento na interferência da lei do mercado ou do sis tema 
de negociação multilateral, em que geralmente se inserem disposições impe-
rativas, que reivindicam a sua aplicação a tais contratos, seja qual for a ordem 
jurídica em princípio competente15.

Frequentemente, a lei escolhida será a lei do mercado ou do sistema de 
nego ciação multilateral em cujo âmbito as transações se realizam. Da inserção 
no regulamento do sistema de uma regra que preveja o direito aplicável às ope-
rações concluídas no quadro desse sistema16 pode resultar o acordo quanto à 
escolha da lei competente para efeitos do artigo 3º do Regulamento Roma I. 
Com efeito, embora o regulamento do sistema tenha a natureza de ato unila-
teral emanado da entidade gestora, as regras que dele constam sobre o modo 
de celebração dos contratos qualificam-se como cláusulas contratuais gerais17 e 
a adesão dos participantes ao sistema é suscetível de configurar a aceitação do 
enunciado contido no regulamento sobre o direito aplicável.

2. Lei subsidiariamente aplicável

2.1. Contratos celebrados no âmbito de um sistema multilateral
I. Não havendo escolha da lei pelos contraentes – e no caso de se tratar de 

“um contrato celebrado no âmbito de um sistema multilateral que permita ou 

15 As “normas de aplicação imediata”, na terminologia do artigo 3º do CVM, a que me referi em 
“Sobre a aplicação no espaço”, cit., p. 71 ss. Tais normas podem atualmente ser tomadas em consi-
deração ao abrigo do artigo 9º do Regulamento Roma I (também subordinado à epígrafe “normas 
de aplicação imediata”). Sobre o ponto, Paul Lagarde, Aline Tenenbaum, “De la Convention 
de Rome au règlement Rome I”, Revue critique de droit international privé, 2008, p. 727 ss (p. 755 s).
16 Cfr., por exemplo, as regras do Regulamento da Euronext transcritas infra, na nota 26.
17 Carlos Ferreira de Almeida, “O Código dos Valores Mobiliários e o sistema jurídico”, Cadernos 
do Mercado de Valores Mobiliários, nº 7, cit., p. 21 ss (p. 33 s).
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facilite o encontro de múltiplos interesses de terceiros, na compra ou venda de 
instrumentos financeiros, […] de acordo com regras não discricionárias e regula-
do por uma única lei” –, é subsidiariamente aplicável a lei que regula tal sistema 
multilateral (artigo 4º, nº 1, alínea h), do Regulamento).

Para efeitos de aplicação da norma de conflitos em análise, a noção de “sis-
tema multilateral” decorre dos atos de direito europeu. O considerando 18 do 
Regulamento Roma I indica que, “no que diz respeito à lei aplicável na falta de 
escolha, os sistemas multilaterais deverão ser aqueles onde tem lugar a nego-
ciação, como mercados regulamentados e sistemas de negociação multilateral 
definidos no artigo 4º da Diretiva 2004/39/CE […] relativa aos mercados de 
instrumentos financeiros, independentemente de dependerem ou não de uma 
contraparte central”. A referência à Diretiva 2004/39/CE (DMIF I) há de atual-
mente entender-se como feita para a DMIF II, atento o disposto no artigo 94º, 
terceiro parágrafo, da Diretiva 2014/65 (“as referências aos termos definidos 
na Diretiva 2004/39/CE […], ou aos respetivos artigos, devem ser entendidas 
como referências aos termos equivalentes definidos na presente diretiva ou aos  
seus artigos”).

Consultando agora o ponto 19) do nº 1 do artigo 4º da Diretiva 2014/65, 
por “sistema multilateral” entende-se “qualquer sistema ou dispositivo no qual 
múltiplos interesses de negociação de compra e venda de instrumentos finan-
ceiros manifestados por terceiros podem interagir”.

Parece-me que se encontram presentemente abrangidos tanto os mercados 
regulamentados, como os sistemas de negociação multilateral e ainda os sistemas de 
negociação organizados, definidos, respetivamente, nos pontos 21), 22) e 23) do  
nº 1 do artigo 4º da Diretiva 2014/65 (DMIF II)18.

Recorrendo ao preâmbulo do Regulamento nº 600/2014 (RMIF), verifica-se 
que as definições de mercado regulamentado e de sistemas de negociação multilaterais 
(MTF) devem estar “estreitamente alinhadas entre si, a fim de tornar patente 
que representam de facto a mesma funcionalidade de negociação organizada” e 
que devem “excluir os sistemas bilaterais em que uma empresa de investimento  
participa em cada transação por conta própria, ainda que como contraparte 
isenta de risco interposta entre o comprador e o vendedor” (considerando 7)19.

Por outro lado, é esclarecida a introdução de uma “nova categoria de plata-
forma de negociação, o sistema de negociação organizado (OTF), para obrigações, 
produtos financeiros estruturados, licenças de emissão e derivados e garantir 
que o mesmo seja adequadamente regulamentado e aplique regras não discri-

18 O CVM inclui nos artigos 199º, 200º e 201º as noções correspondentes às que constam dos pontos 
21), 22) e 23) do nº 1 do artigo 4º da DMIF II.
19 Sobre este ponto, D. Martiny, “Art. 4 Rom IVO”, MünchKommBGB, Bd. 12, cit., An. 160.
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minatórias de acesso ao sistema”, que “é definida em termos latos, a fim de que, 
no presente e no futuro, possa ajustar-se a todos os tipos organizados de exe-
cução e de negociação que não correspondam às funcionalidades ou especifi-
cações regulamentares das plataformas existentes” (considerando 8).

Deve ainda ter-se em conta que, sendo o Regulamento de aplicação univer-
sal, o artigo 4º, nº 1, alínea h), pode remeter para a ordem jurídica de um terceiro 
Estado, isto é, de um país em que estes atos normativos europeus não vigorem. 
Assim, resultando embora do direito europeu o conceito de “sistema multila-
teral”, para a sua concretização terá de verificar-se a equivalência funcional dos 
sistemas20: há de tratar-se, na ordem jurídica a que pertencem, de estruturas 
de negociação com a caraterística de multilateralidade, permitindo, de acordo 
com regras não discricionárias, o encontro de interesses relativos a instrumen-
tos financeiros com vista à celebração de contratos sobre tais instrumentos.  
Por outras palavras, o artigo 4º, nº 1, alínea h), do Regulamento é também aplicá-
vel a mercados financeiros de países terceiros que sejam funcionalmente equi-
valentes aos mercados e sistemas de negociação previstos nos pontos 21), 22) e 
23) do nº 1 do artigo 4º da Diretiva 2014/65 (DMIF II).

II. A noção de “instrumentos financeiros” é indicada, na própria norma 
de conflitos do artigo 4º, nº 1, alínea h), do Regulamento, por remissão para a 
definição contida no “ponto 17) do nº 1 do artigo 4º da Diretiva 2004/39/CE” 
(DMIF I).

Nos termos da noção que hoje se encontra no ponto 15) do nº 1 do artigo 
4º da Diretiva 2014/65, considera-se “instrumento financeiro” qualquer dos 
instrumentos especificados no Anexo I, Secção C; aí se abrangem designada-
mente21: valores mobiliários; instrumentos do mercado monetário; unidades de 

20 Neste sentido, F. J. Garcimartín Alférez, “The Rome I Regulation”, cit., p. 68 s; D. Bureau, H. 
Muir Watt, Droit international privé, tome II, cit., p. 449; D. Martiny, “Art. 4 Rom IVO”, cit., An. 155.
21 Tendo em conta o elenco incluído no ponto 15) do nº 1 do artigo 4º da Diretiva 2014/65, são ins-
trumentos financeiros: “1) Valores mobiliários; 2) Instrumentos do mercado monetário; 3) Unidades 
de participação em organismos de investimento coletivo; 4) Opções, futuros, swaps, contratos a 
prazo de taxa de juro e quaisquer outros contratos derivados relativos a valores mobiliários, divisas, 
taxas de juro ou de rendibilidades, licenças de emissão ou outros derivados, índices financeiros ou 
indicadores financeiros que possam ser liquidados mediante uma entrega física ou um pagamento 
em dinheiro; 5) Opções, futuros, swaps, contratos a prazo e quaisquer outros contratos de derivados 
relativos a mercadorias que devam ser liquidados em dinheiro ou possam ser liquidados em dinheiro 
por opção de uma das partes, exceto devido a incumprimento ou outro fundamento para rescisão; 
6) Opções, futuros, swaps e quaisquer outros contratos de derivados de mercadorias, que possam ser 
liquidados mediante entrega física, desde que sejam negociados num mercado regulamentado, num 
MTF [sistema de negociação multilateral (MTF, multilateral trading facilities)] ou num OTF [sistema 
de negociação organizado (OTF, organised trading facility)], com exceção dos produtos energéticos 
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participação em organismos de investimento coletivo; opções, futuros e swaps 
relativos a valores mobiliários, a mercadorias ou a estatísticas; instrumentos  
derivados para a transferência do risco de crédito; contratos financeiros dife-
renciais (financial contracts for differences)22.

III. Da norma de conflitos contida no artigo 4º, nº 1, alínea h), do Regula-
mento resulta portanto a competência da lei reguladora do sistema multilateral 
em causa. Favorece-se deste modo a aplicação de um direito único23 em contratos 
relativos a instrumentos financeiros em sistema multilateral, no caso de a lei 
aplicável não ter sido designada pelas partes ao abrigo do artigo 3º do Regula-
mento Roma I.

Constituindo o sistema multilateral uma estrutura de negociação regida por 
um conjunto de regras uniformemente aplicáveis a todos os participantes jus-
tifica-se que seja competente uma e a mesma lei para reger todos os contratos 
concluídos no quadro do sistema (do mercado considerado).

grossistas negociados num OTF que só possam ser liquidados mediante entrega física; 7) Opções, 
futuros, swaps, contratos a prazo e quaisquer outros contratos de derivados de mercadorias, que 
possam ser liquidados mediante entrega física, não mencionados no ponto 6 da presente secção 
e não destinados a fins comerciais, que tenham as mesmas características de outros instrumentos 
financeiros derivados; 8) Derivados para a transferência do risco de crédito; 9) Contratos financeiros 
por diferenças (financial contracts for differences); 10) Opções, futuros, swaps, contratos a prazo de taxa 
de juro e quaisquer outros contratos de derivados relativos a variáveis climáticas, tarifas de fretes, 
taxas de inflação ou quaisquer outras estatísticas económicas oficiais, que devam ser liquidados 
em dinheiro ou possam ser liquidados em dinheiro por opção de uma das partes, exceto devido a 
incumprimento ou outro fundamento de rescisão, bem como quaisquer outros contratos de derivados 
relativos a ativos, direitos, obrigações, índices e indicadores não mencionados na presente secção 
e que tenham as mesmas características de outros instrumentos financeiros derivados, tendo em 
conta, nomeadamente, se são negociados num mercado regulamentado, num OTF ou num MTF;  
11) Licenças de emissão constituídas por quaisquer unidades reconhecidas para efeitos de cum-
primento dos requisitos da Diretiva 2003/87/CE (regime de comércio de licenças de emissão)”.
22 Para a discussão sobre o conceito e o âmbito de “instrumento financeiro”, vejam-se, na doutrina 
portuguesa: J. Engrácia Antunes, Os Instrumentos Financeiros, Coimbra, 2009, p. 34 ss; C. Ferreira 
de Almeida, Contratos II. Conteúdo. Contratos de troca, 4ª ed., Coimbra, 2016, p. 134, nota 297; P. 
Câmara, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, cit., p. 190 ss (com especial relevo para p. 230 ss, 
onde o Autor, perante o alargamento das previsões normativas respeitantes a “instrumentos finan-
ceiros”, questiona – e recusa – a eventual necessidade de alterar a designação do Código dos Valores 
Mobiliários); A. Barreto Menezes Cordeiro, Direito dos Valores Mobiliários, vol. I, cit., p. 28, 33 ss.
23 Às vantagens de, em geral, atribuir competência a um direito único para reger relações da vida 
privada internacional me referi em A representação nos contratos internacionais. Um contributo para o estudo 
do princípio da coerência em direito internacional privado, Coimbra, 1999, p. 645 ss, e em “O princípio 
do direito único como instrumento jurídico da coerência em Direito Internacional Privado”, in 
Estudos em Memória do Conselheiro Artur Maurício, Coimbra, 2014, p. 977 ss (em especial, p. 982 ss).
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Por outro lado, a conexão objetiva, inserindo-se na tradição da aplicação 
da lei do mercado24, faz coincidir a lei aplicável ao contrato com o estatuto do 
intermediário financeiro, que frequentemente intervém nesta categoria de 
contratos25.

IV. Qual seja a lei do sistema multilateral não é esclarecido pelo Regula-
mento Roma I nem pela Diretiva.

Afastada a possibilidade de considerar a lei do país onde o sistema funciona 
– perante o desenvolvimento tecnológico e a desmaterialização dos mercados –, 
admite-se que as transações concluídas no quadro do sistema sejam regidas pela 
lei designada nas próprias regras relativas à organização do sistema26.

Também a doutrina tem sugerido a hipótese de acolher: “as regras do mer-
cado em que a operação se realiza”27; “o regime determinado pelos termos e 
condições de acesso a um mercado ou por regulamentos (tipicamente, cada país  
reconhece um conjunto de mercados financeiros como «mercados nacionais»)”28; 
“no caso de um mercado regulamentado comunitário, o direito do Estado que 
24 Cfr. F. J. Garcimartín Alférez, “The Rome I Regulation”, cit., p. 68; P. Lagarde, A. Tenenbaum, 
“De la Convention de Rome au règlement Rome I”, cit., p. 756; Hughes Kenfack, “Le règlement 
(CE) nº 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles («Rome I»), 
navire stable aux instruments efficaces de navigation?”, Clunet, 2009, p. 3 ss (p. 21); D. Bureau, H. 
Muir Watt, Droit international privé, tome II, cit., p. 448 s; Ulrich Magnus, “Die Rom IVerordnung”, 
IPRax, 2010, p. 27 ss (p. 36); D. Martiny, “Art. 4 Rom IVO”, cit., An. 162. No mesmo sentido, já 
antes, perante a Convenção de Roma, L. Lima Pinheiro, “Direito Aplicável às Operações Bancárias 
Internacionais”, cit., p. 270 s; Id., “Direito Aplicável às Operações sobre Instrumentos Financeiros”, 
cit., p. 365 ss; Ángeles Lara Aguado, La contratación transfronteriza de valores negociables en la Unión 
Europea, Granada, 2002, p. 251 ss.
25 Para desenvolvimentos sobre as razões que justificam esta regra de conflitos, consulte-se, por 
todos, M. João M. Fernandes, “O direito aplicável aos negócios relativos a instrumentos financei-
ros”, cit., p. 158 s.
26 Cfr., por exemplo, no âmbito dos Regulamentos da Euronext, Regulamento I – Regras de Mercado 
Harmonizadas (publicado em 22 de novembro de 2019), Capítulo 1 – Disposições gerais, a Regra 
1701, que dispõe: “Todas as disposições deste Regulamento relativas a ordens e/ou a operações exe-
cutadas, ou que se considerem executadas ou introduzidas no Mercado da Euronext respetivo e todos 
os assuntos relacionados com as mesmas e, sem prejuízo da Regra 1702, todas as restantes disposições 
deste Regulamento estão sujeitas e devem ser interpretadas: […] (iv) relativamente à Euronext Lisbon, 
de acordo com a legislação portuguesa e, sem prejuízo de acordo arbitral, encontram-se sujeitas ao 
foro exclusivo dos tribunais portugueses […]”. Por sua vez, a Regra 1702 admite: “Com exceção das 
disposições deste Regulamento relativas a ordens e/ou a operações executadas ou introduzidas no 
Mercado da Euronext respetivo e todos os assuntos relacionados com as mesmas, a Entidade Gestora 
de Mercados da Euronext e o Membro podem celebrar um acordo escrito quanto à lei aplicável e ao 
foro, que podem diferir das especificadas na Regra 1701”.
27 P. Lagarde, A. Tenenbaum, “De la Convention de Rome au règlement Rome I”, cit., p. 756 s;  
D. Bureau, H. Muir Watt, Droit international privé, tome II, cit., p. 448.
28 F. J. Garcimartín Alférez, “The Rome I Regulation”, cit., p. 69.
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relativamente ao mercado funciona como Estado de origem e a cujas autorida-
des pertence autorizá-lo, supervisioná-lo e, sendo o caso, revogar a autorização 
para o correspondente funcionamento”29.

Pode assim dizer-se que a lei do sistema multilateral é a lei do país que 
super visiona o sistema, seja esta lei aplicável com base em remissão prevista no 
regulamento do sistema ou por força de conexão objetiva.

2.2. Contratos que não sejam celebrados no âmbito de um sistema multi-
lateral

I. Quanto a outros contratos que tenham como objeto instrumentos finan-
ceiros mas não sejam celebrados no âmbito de um sistema multilateral, deve 
atender-se ao artigo 4º, nº 2, do Regulamento Roma I, a regra supletiva geral 
que indica a lei aplicável aos contratos não abrangidos pelo nº 1 do artigo 4º e 
aos contratos abrangidos por mais do que uma das alíneas a) a h) do nº 1 (con-
tratos mistos). Tais contratos regem-se pela lei do país em que o contraente que 
deve efetuar a prestação caraterística do contrato tem a sua residência habitual.

O apelo ao critério da “prestação caraterística” – que já se encontrava no ar-
tigo 4º, nº 2, da Convenção de Roma30 – pretende ajustar-se à generalidade dos 
tipos contratuais. A solução adotada assenta no pressuposto de que é possível 
dar uma resposta única à questão de saber qual o elemento caracterizador dos 
diversos tipos contratuais: o elemento distintivo, válido para todos os tipos, seria 
a natureza da prestação principal (ou prestação característica)31.

II. Aceitando este pressuposto, a prestação característica de uma determi-
nada categoria de contrato indica “a esfera social em que está ancorada a relação 
contratual” e a parte que a fornece desempenha “uma função na vida econó-
mica do seu país”. O conceito de prestação característica “permite estabelecer 

29 M. João M. Fernandes, “O direito aplicável aos negócios relativos a instrumentos financeiros”, 
cit., p. 160. Em sentido convergente, H. Kenfack, “Le règlement (CE) nº 593/2008”, cit., p. 21; 
D. Bureau, H. Muir Watt, Droit international privé, tome II, cit., p. 449; U. Magnus, “Die Rom 
IVerordnung”, cit., p. 37; D. Martiny, “Art. 4 Rom IVO”, cit., An. 162.
30 Ver, por todos, Eugénia Galvão Teles, “A prestação característica: um novo conceito para 
determinar a lei subsidiariamente aplicável aos contratos internacionais. O artigo 4º da Convenção 
de Roma sobre a lei aplicável às obrigações contratuais”, O Direito, 1995, p. 71 ss; Id., “Determinação 
do direito material aplicável aos contratos internacionais. A cláusula geral da conexão mais estreita”, 
in L. Lima Pinheiro (coord.), Estudos de Direito Comercial Internacional, vol. I, Coimbra, 2004,  
p. 63 ss.
31 Procurei demonstrar as dificuldades de concretização do critério em “Direito aplicável ao con-
trato internacional de concessão comercial”, in Estudos em Homenagem à Professora Doutora Isabel de 
Magalhães Collaço, vol. I, Coimbra, 2002, p. 103 ss (p. 122 ss).
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a conexão entre o contrato e o meio sócio-económico em que vai inserir-se”32. 
Não suscita problemas a individualização da prestação característica nos con-
tratos unilaterais. No que se refere aos contratos bilaterais ou sinalagmáticos, 
de que resultam prestações correspetivas para as partes, a doutrina tem-se pro-
nunciado no sentido de que normalmente em tais contratos uma das presta-
ções consiste no pagamento do preço; logo, a obrigação de pagar o preço não 
é característica de um tipo de contrato, pois é comum a todos esses contratos. 
Prestação característica é então a que não consiste no pagamento do preço, “é a 
prestação em relação à qual o pagamento do preço é devido”; só essa “constitui 
o centro de gravidade e a função económico-social da operação contratual”33, 
como é a entrega da coisa, no contrato de compra e venda, e a prestação do 
serviço, no contrato de prestação de serviços. De modo sintético, pode dizer-se 
que, em relação a um grande número de contratos, a prestação característica é 
a prestação não monetária34.

III. Para localizar a prestação característica, e portanto para estabelecer a 
ligação do contrato a uma certa ordem jurídica, o Regulamento utiliza no nº 2 
do artigo 4º o elemento de conexão “residência habitual” – à semelhança do que 
já acontecia perante a Convenção de Roma.

O sentido a atribuir ao conceito de “residência habitual”, consoante as cate-
gorias de pessoas que estejam em causa, bem como a indicação do momento 
relevante para a sua concretização, encontram-se agora definidos nos diferentes 
números do artigo 19º do Regulamento.

IV. Tendo tudo isto em conta, relativamente aos casos agora considerados, 
será em princípio competente a lei do país onde, no momento da celebração 
do contrato, se situa a administração central ou o estabelecimento principal do 
intermediário financeiro, porque a prestação caraterística do contrato é forneci-
da pelo intermediário financeiro, que atua necessariamente no exercício da sua 
atividade profissional.

32 Utilizando as palavras do Relatório relativo à Convenção, da autoria de M. Giuliano e P. Lagarde, 
já citado, p. 20.
33 “A prestação característica do contrato deverá ser determinada tendo em conta o seu centro de 
gravidade”, como se refere no considerando 19 do Regulamento.
34 Em certos domínios, e relativamente a certos tipos contratuais, não é adequada a caracterização 
da prestação característica como a prestação não monetária, pois ambas as prestações têm essa 
natureza. É o sucede com o mútuo, com a abertura de crédito e com a grande maioria dos contratos 
bancários. Cfr. M. Helena Brito, “Os contratos bancários e a Convenção de Roma de 19 de Junho 
de 1980 sobre a lei aplicável às obrigações contratuais”, Revista da banca, nº 28, Out.-Dez., 1993,  
p. 75 ss (p. 103 ss).
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2.3. Cláusula de exceção
I. Se resultar claramente do conjunto das circunstâncias do caso que o con-

trato apresenta uma conexão manifestamente mais estreita com um país dife-
rente do indicado nos nºs 1 ou 2 do artigo 4º do Regulamento, é aplicável a lei 
desse outro país, atento o disposto no nº 3 do mesmo artigo. Fundamenta-se 
esta norma na figura tradicionalmente designada “cláusula de exceção”35 ou 
“cláusula de desvio”36. A disposição não fornece diretrizes para o exercício deste  
poder discricionário por parte do órgão de aplicação do direito. Apenas se  
indica no considerando 20, segunda frase, do Regulamento que, para deter-
minar o país com o qual o contrato apresenta uma conexão manifestamente 
mais estreita, “deverá ser tido em conta, nomeadamente, se o contrato em ques-
tão está estreitamente ligado a outro contrato ou a uma série de contratos”.

II. No domínio aqui considerado, poderá frequentemente justificar-se o 
recurso ao desvio previsto no nº 3 do artigo 4º do Regulamento, em favor da 
aplicação da lei do mercado – nos casos em que, nos termos do nº 2 do mesmo 
artigo, seja aplicável a lei do país da residência habitual do contraente que deve 
efetuar a prestação característica do contrato (o intermediário financeiro) –, 
por se entender que o contrato apresenta uma conexão manifestamente mais 
estreita com o país em que funciona o mercado.

Apenas se admite o funcionamento do desvio a propósito da lei aplicável nos 
termos do nº 2 do artigo 4º; com efeito, não se vê que outra lei possa apresentar 
uma conexão mais estreita do que a lei indicada no artigo 4º, nº 1, alínea h), do 
Regulamento, a lei reguladora do sistema multilateral no âmbito do qual o con-
trato é celebrado.

35 Sobre as cláusulas de exceção, vejamse, por todos, com indicação de bibliografia: Rui Manuel 
Moura Ramos, Da lei aplicável ao contrato de trabalho internacional, Coimbra, 1991, p. 402 ss, 916 s; 
Id., “Les clauses d’exception en matière de conflits de lois et de conflits de juridictions – Portugal” 
(1994), in Das Relações Privadas Internacionais. Estudos de Direito Internacional Privado, Coimbra, 1995, 
p. 295 ss; António Marques dos Santos, As normas de aplicação imediata no direito internacional 
privado. Esboço de uma teoria geral, Coimbra, 1991, p. 397 ss; L. Lima Pinheiro, DIP, vol. I – Introdução 
e direito de conflitos. Parte geral, 3ª ed., Coimbra, 2014, p. 451 ss; D. Moura Vicente, Da responsabilidade 
précontratual em direito internacional privado, cit., p. 495 ss; Elsa Dias Oliveira, Da responsabilidade 
civil extracontratual por violação de direitos de personalidade em direito internacional privado, Coimbra, 
2012, p. 510 ss; Anabela Susana de Sousa Gonçalves, Da responsabilidade extracontratual em direito 
internacional privado, Coimbra, 2013, p. 422 ss; M. Helena Brito, Direito Internacional Privado sob 
influência do Direito Europeu, Lisboa, 2017, nº 7., V.
36 Cfr. M. João M. Fernandes, A cláusula de desvio no direito de conflitos. Das condições de acolhimento de 
cláusula de desvio geral implícita no direito português, Coimbra, 2007.
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2.4. Princípio subsidiário geral da conexão mais estreita
I. Dispõe por último o nº 4 do artigo 4º do Regulamento que, se a lei aplicável 

não puder ser determinada nem nos termos do nº 1 nem nos termos do nº 2, o con-
trato é regulado pela lei do país com o qual apresenta uma conexão mais estreita.

O princípio subsidiário geral da conexão mais estreita, já enunciado no  
nº 1 do artigo 4º da Convenção de Roma, exige que se tenham em conta todos 
os possíveis fatores de conexão, quer de natureza jurídica, quer de natureza 
social ou económica; a localização do contrato não pode por isso resultar de um 
critério único.

II. Se não for possível determinar a prestação característica, os contratos 
que tenham como objeto instrumentos financeiros e não sejam celebrados no 
âmbito de um sistema multilateral, são regulados pela lei do país com o qual 
apresentem uma conexão mais estreita, naturalmente, em regra, o país em que 
funciona o mercado. Tal acontecerá, por exemplo, no caso dos swaps.

3. Regime aplicável aos contratos celebrados por consumidores
I. O Regulamento alude ainda a contratos relativos a instrumentos financeiros 

no âmbito da regulação respeitante aos contratos celebrados por consumidores.
Tal como a Convenção de Roma, também o Regulamento Roma I contém 

normas de conflitos especiais, aplicáveis a determinados tipos ou categorias de 
contratos. Interessa apenas considerar neste contexto o regime estabelecido no 
artigo 6º para contratos celebrados por consumidores, inspirado no princípio 
da proteção da parte institucionalmente mais fraca37, concretizado na aplicação 
da lei mais favorável.

II. O artigo 6º do Regulamento tem como objeto os “contratos celebrados 
por uma pessoa singular, para uma finalidade que possa considerar-se estranha à 
sua atividade comercial ou profissional («o consumidor»), com outra pessoa que 
aja no quadro das suas atividades comerciais ou profissionais («o profissional»)” 
(nº 1, primeira frase). Nestes termos, quando comparado com a Convenção de 
Roma, o Regulamento estende o âmbito material de aplicação do regime de 

37 Sobre os mecanismos de proteção da parte mais fraca em Direito Internacional Privado, cfr., 
por todos, R. Moura Ramos, Da lei aplicável ao contrato de trabalho internacional, cit., p. 728 ss;  
Id., “La protection de la partie contractuelle la plus faible en droit international privé portugais”, 
in Droit international et droit communautaire. Actes du Colloque, Paris, 5 et 6 Avril 1990, Paris, 1991, p. 97 
ss [= Das Relações Privadas Internacionais, cit., p. 197 ss]; Id., “Contratos internacionais e protecção da 
parte mais fraca no sistema jurídico português”, in Contratos: actualidade e evolução. Actas do Congresso 
Internacional organizado pelo Centro Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa de 28 a 30 de 
Novembro de 1991, Porto, 1997, p. 330 ss.
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proteção dos consumidores para além dos “contratos que tenham por objeto 
o fornecimento de bens móveis corpóreos ou de serviços” ao consumidor e 
dos “contratos destinados ao financiamento desse fornecimento”, referidos no 
artigo 5º da Convenção.

Por força do nº 1, segunda frase, do artigo 6º do Regulamento, os contratos 
celebrados por consumidores são regulados pela lei do país em que o consumidor 
tem a sua residência habitual, desde que o profissional: a) Exerça as suas atividades 
comerciais ou profissionais no país em que o consumidor tem a sua residên-
cia habitual, ou b) Por qualquer meio, dirija essas atividades para este ou vários 
países, incluindo aquele país, e o contrato seja abrangido pelo âmbito dessas 
atividades.

III. À semelhança do que acontecia perante a norma de conflitos corres-
pondente da Convenção de Roma, não foi eliminada a liberdade de escolha 
do direito aplicável aos contratos celebrados por consumidores, mas, tal como 
na norma correspondente da Convenção, o nº 2 do artigo 6º do Regulamento 
esta belece que, se se verificarem as circunstâncias aí previstas, essa escolha não 
pode ter como consequência privar o consumidor da proteção que lhe propor-
cionam as disposições não derrogáveis por acordo da lei que, na falta de escolha, 
seria aplicável com base no nº 1, ou seja, da lei do país em que se situa a residên-
cia habitual do consumidor. 

Deste modo, a norma assegura como nível mínimo de proteção do consu-
midor o que decorre da lei do país em que o consumidor tem a sua residência habitual.

IV. Esclarece-se que, se não se verificarem os requisitos estabelecidos nas 
alíneas a) ou b) do nº 1, a lei aplicável ao contrato celebrado entre um consumi-
dor e um profissional é determinada de acordo com os artigos 3º e 4º, isto é, de 
acordo com as regras gerais do Regulamento (nº 3 do artigo 6º).

V. O nº 4 do artigo 6º delimita negativamente o âmbito material do pre-
ceito, determinando que os nºs 1 e 2 não são aplicáveis aos contratos seguintes:

“[…]
d) Direitos e obrigações que constituam um instrumento financeiro e 

direi tos e obrigações que constituam os termos e as condições que regu-
lam a emissão ou a oferta ao público e as ofertas públicas de aquisição de 
valores mobiliários, e a subscrição e o resgate de partes de organismos de 
investimento coletivo na medida em que estas atividades não constituam a 
prestação de um serviço financeiro;

e) Contratos celebrados no âmbito do tipo de sistema abrangido pela alí-
nea h) do nº 1 do artigo 4º.
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As exclusões previstas nestas alíneas d) e e) devem-se ao alargamento do âm-
bito material de aplicação do regime do Regulamento relativamente aos contra-
tos celebrados por consumidores, quando comparado com o que se encontrava 
na Convenção de Roma. O artigo 5º da Convenção – visando apenas os contra-
tos que tivessem por objeto o fornecimento de bens móveis corpóreos ou de 
serviços e os contratos destinados ao financiamento desse fornecimento –, não 
abrangia os contratos de venda de valores mobiliários e de outros instrumentos 
financeiros. Diferentemente, o teor do artigo 6º do Regulamento permitiria, em 
princípio, incluir tais contratos. Daí a necessidade de estabelecer limites que 
permitam assegurar o normal funcionamento dos mercados financeiros.

Da disposição contida na alínea d) resulta que as relações contratuais estabe-
lecidas entre o emitente ou oferente de valores mobiliários e o consumidor não 
são sujeitas ao regime mais favorável ao consumidor, estabelecido no artigo 6º 
do Regulamento, uma vez que se considera relevante garantir a uniformidade 
dos termos e condições de uma emissão ou oferta através da aplicação de uma 
única lei, a lei do país onde se situa o estabelecimento principal do intermediá-
rio financeiro (designada pela norma de conflitos subsidiária geral do artigo 4º, 
nº 2, do Regulamento).

A exclusão mencionada na alínea e) é igualmente justificada pela necessi-
dade de aplicar a lei única competente para reger os contratos relativos a instru-
mentos financeiros celebrados no âmbito de um sistema multilateral, a lei que 
regula tal sistema multilateral (nos termos da norma de conflitos especial do 
artigo 4º, nº 1, alínea h), do Regulamento).

Exclui-se portanto a aplicação das regras especiais do Regulamento relativas 
aos contratos celebrados por consumidores, que, em termos gerais, atribuem 
relevância à lei do país da residência habitual do consumidor. É preterida a pro-
teção do consumidor – suscetível de conduzir à aplicabilidade de leis diferen-
tes aos instrumentos financeiros que constituem objeto dos contratos –, por se 
considerar necessário garantir a uniformidade dos termos e condições de uma 
emissão ou oferta (alínea d))38 e a aplicabilidade da lei que regula o sistema mul-

38 Veja-se o considerando 29 do Regulamento: “Para efeitos do presente regulamento, as referências 
aos direitos e às obrigações que constituem os termos e as condições que regulam a emissão, a oferta 
ao público ou a oferta pública de aquisição de valores mobiliários e as referências à subscrição e ao 
resgate de partes de organismos de investimento coletivo deverão incluir os termos que regulam, 
nomeadamente, a atribuição de valores mobiliários ou de partes, os direitos em caso de subscrição 
excedentária, o direito de revogação da aceitação e outras questões similares no contexto da oferta, 
bem como as questões a que se referem os artigos 10º, 11º, 12º e 13º, garantindo-se desta forma que 
todos os aspetos contratuais relevantes de uma oferta, que obrigam o emitente ou o oferente perante 
o consumidor, sejam regulados por uma só lei”.
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tilateral no âmbito do qual são celebrados os contratos relativos a instrumentos 
financeiros (alínea e))39.

A este propósito, há ainda que ter em conta a última frase da alínea d) –  
“[…] na medida em que estas atividades não constituam a prestação de um ser-
viço financeiro” –, onde se estabelece uma “exceção à exclusão”. Daqui resulta 
que a “exclusão” prevista na alínea d) não abrange contratos relativos a instru-
mentos financeiros celebrados por consumidores se os contratos tiverem como 
objeto “a prestação de um serviço financeiro”. 

Não obstante a falta de clareza do preceito (e também do considerando 26), 
parece poder concluir-se que, perante o disposto nas alíneas d) e e) do nº 4 do 
artigo 6º, a aplicação do regime de proteção do consumidor previsto nos nºs 1 e 
2 do mesmo artigo 6º do Regulamento é, em princípio, excluída quanto a con-
tratos relativos a instrumentos financeiros celebrados por consumidores. Ainda 
assim, o regime de proteção do consumidor estabelecido nos nºs 1 e 2 do artigo 
6º aplica-se a contratos relativos a instrumentos financeiros que tenham como 
objeto, por exemplo, a prestação de serviços de gestão de carteiras, de consul-
toria ou de custódia40.

§ 4º Considerações finais
I. As regras sobre os contratos relativos a instrumentos financeiros que aqui 

descrevi não existiam na Convenção de Roma; foram introduzidas no Direito 
Internacional Privado europeu pelo Regulamento Roma I.

Estas regras têm apenas como objeto os efeitos obrigacionais emergentes 
das operações relativas a instrumentos financeiros, não prejudicando a aplicação  

39 Consulte-se a síntese incluída no considerando 28 do Regulamento, do seguinte teor: “Importa 
assegurar que os direitos e as obrigações que constituem um instrumento financeiro não sejam 
abrangidos pela regra geral aplicável aos contratos celebrados por consumidores, visto tal poder 
conduzir à aplicabilidade de leis diferentes a cada um dos instrumentos emitidos, o que alteraria a 
sua natureza e impediria as suas negociação e oferta como bens fungíveis. Do mesmo modo, sempre 
que esses instrumentos são emitidos ou oferecidos, a relação contratual estabelecida entre o emitente 
ou oferente e o consumidor não deverá necessariamente estar sujeita à aplicação obrigatória da lei 
do país da residência habitual do consumidor, porquanto é necessário garantir a uniformidade dos 
termos e condições de uma emissão ou oferta. A mesma lógica deverá aplicar-se no que respeita aos 
sistemas multilaterais abrangidos pela alínea h) do nº 1 do artigo 4º, relativamente aos quais cum-
pre assegurar que a lei do país da residência habitual do consumidor não interferirá com as regras 
aplicáveis aos contratos celebrados no âmbito desses sistemas ou com o operador desses sistemas”.
40 Sobre este ponto: U. Magnus, “Die Rom IVerordnung”, cit., p. 39; P. Lagarde, A. Tenenbaum, 
“De la Convention de Rome au règlement Rome I”, cit., p. 757 s; D. Bureau, H. Muir Watt, Droit 
international privé, tome II, cit., p. 448; D. Martiny, “Art. 6 Rom IVO”, MünchKommBGB, Bd. 12, 
cit., An. 34. Para a análise crítica das exclusões contempladas no artigo 6º, nº 4, alíneas d) e e), do 
Regulamento, cfr. M. João M. Fernandes, “O direito aplicável aos negócios relativos a instrumentos 
financeiros”, cit., p. 162 ss (em especial, p. 165 ss).
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de normas de conflitos contidas em diretivas europeias relativas a instrumentos 
e serviços financeiros e a operações que lhes dizem respeito, as quais, em rela-
ção a certos aspetos, determinam a competência da lex rei sitae – neste domínio, 
simplificadamente, a lei do país onde a conta de valores mobiliários se encontra 
situada. É o caso, por exemplo, e em especial, da diretiva relativa aos sistemas 
de pagamentos e de liquidação41 – que aliás se encontra ressalvada no conside-
rando 31 do Regulamento Roma I – e da diretiva relativa à garantia financeira42.

II. Como resulta do exposto, as regras do Regulamento Roma I sobre os 
contratos relativos a instrumentos financeiros são complexas. Não admira por 
isso que tenham sido criticadas pelas dificuldades que suscitam na sua inter-
pretação e até, em certos pontos, pela falta de rigor na terminologia utilizada43.

III. Independentemente da discussão que possa fazer-se sobre o seu caráter 
inovatório ou não relativamente ao regime que poderia considerar-se contido 
na Convenção de Roma, certo é que estas regras do Regulamento Roma I vigo-
41 Diretiva 98/26/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Maio de 1998, relativa ao 
carácter definitivo da liquidação nos sistemas de pagamentos e de liquidação de valores mobiliários, 
publicada no JO L 166, de 11.06.1998, p. 45 ss (sucessivamente alterada e, por último, pela Dire-
tiva (UE) 2019/879 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2019, publicada no  
JO L 150, de 07.06.2019, p. 296 ss). Nos termos do artigo 9º, nº 2, dessa Diretiva, “Caso sejam 
prestados valores mobiliários […] como garantia aos participantes, aos operadores dos sistemas, 
aos bancos centrais dos Estados-Membros ou ao Banco Central Europeu […] e o direito destes 
[…] relativamente aos valores esteja legalmente inscrito num registo, conta ou sistema de depó-
sito centralizado situado num Estado-Membro, a determinação dos direitos dessas entidades 
como titulares da garantia relativa a esses valores rege-se pela legislação desse Estado-Membro”.  
Esta norma de conflitos encontra-se transposta no artigo 284º, nº 4, do CVM.
42 Diretiva 2002/47/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de junho de 2002, relativa 
aos acordos de garantia financeira, publicada no JO L 168, de 27.06.2002, p. 43 ss (também suces-
sivamente alterada e, por último, pela Diretiva 2014/59/UE do Parlamento Europeu e do Conse-
lho, de 15 de maio de 2014, publicada no JO L 173, de 12.06.2014, p. 190 ss). Nos termos do artigo 
9º, nº 1, dessa Diretiva, “Qualquer questão que diga respeito a uma das matérias especificadas 
no nº 2 [maxime, a natureza jurídica e os efeitos patrimoniais da garantia sob a forma de títulos 
escriturais; as exigências relativas à celebração de um acordo de garantia financeira sob a forma 
de títulos escriturais; o alcance do direito de propriedade ou de outro direito de uma pessoa a tal 
garantia sob a forma de títulos escriturais; as formalidades necessárias à execução de uma garan-
tia sob a forma de títulos escriturais], colocada em relação a uma garantia sob a forma de títulos 
escriturais, será regulada pela lei do país em que a conta de referência está localizada”. A Diretiva  
2002/47/CE foi transposta para a ordem jurídica portuguesa pelo Decreto-Lei nº 105/2004, de 8 
de maio, que consagrou, entre nós, o contrato de garantia financeira. O artigo 21º deste diploma 
(norma de conflitos) dá execução, no essencial, ao artigo 9º, nº 1, da Diretiva 2002/47/CE.
43 Lagarde, A. Tenenbaum, “De la Convention de Rome au règlement Rome I”, cit., p. 756, 757 
ss; U. Magnus, “Die Rom IVerordnung”, cit., p. 36; M. João M. Fernandes, “O direito aplicável aos 
negócios relativos a instrumentos financeiros”, cit., p. 165 ss, 172.
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ram diretamente na ordem jurídica portuguesa, sem interferirem com normas 
de conflitos de fonte interna.

Como ficou dito, as normas de conflitos do CVM relativas a valores mobi-
liários indicam tão só a lei aplicável à capacidade para a emissão de valores 
mobiliários e à forma de representação dos valores mobiliários (artigo 39º), 
ao conteúdo dos valores mobiliários (artigo 40º), à transmissão de direitos e 
à constituição de garantias sobre valores mobiliários (artigo 41º). O CVM não 
contém normas de conflitos que regulem os efeitos obrigacionais dos contratos 
relativos a instrumentos financeiros. 

Essa matéria encontra-se atualmente coberta pelas normas do Regulamento 
Roma I que analisei neste texto.
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A importância das estimativas contabilísticas 
e as respetivas divulgações no processo 

de preparação das demonstrações financeiras 
e o papel do auditor financeiro 

Andreia Carvalho
Tiago Ferreira

1. Introdução

1.1 A importância das estimativas contabilísticas no processo de preparação 
das demonstrações financeiras no contexto das Normas Internacionais 
de Relato Financeiro

O presente artigo visa demonstrar em que medida as estimativas contabilísticas 
incluídas nas demonstrações financeiras preparadas de acordo com as Normas 
Internacionais de Relato Financeiro (IAS / IFRS) assumem cada vez mais uma 
preponderância no processo de preparação das demonstrações financeiras e quais 
os deveres dos auditores nesta matéria, para assegurar que o relato financeiro das 
entidades está isento de distorções materiais. 

As IAS/IFRS, baseiam-se cada vez mais em princípios, colocando a respon-
sabilidade nos órgãos de gestão das entidades na tomada de várias decisões (i.e. 
seleção de políticas contabilísticas, métodos de mensuração), tendo em consi-
deração as características inerentes à atividade da cada entidade. 

As estimativas assumem um papel relevante no processo de preparação das 
demonstrações financeiras não só pela incerteza que acarretam, mas também, 
devido à complexidade elevada e métodos utilizados em algumas estimativas. 



136

CADER NOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS SOBRE OS 20 ANOS DO CVM

Estes fatores incrementam o risco de existir uma falta de isenção por parte dos 
órgãos de gestão, que poderá materializar-se numa apresentação não verdadeira 
e/ou inapropriada das demonstrações financeiras.

Antes de apresentarmos alguns exemplos que corroboraram a importância 
das estimativas contabilísticas no processo de preparação das demonstrações 
financeiras no contexto das IAS / IFRS, importa salientar que a atual Norma 
Internacional de Contabilidade (IAS) 8 – Políticas Contabilísticas, Alterações 
nas Estimativas Contabilísticas e Erros (IAS 8), não apresenta um conceito 
concreto de “estimativa contabilística” 1. No entanto, o Exposure Draft ED/2017/52 
que propõe alterações à IAS 8 publicado pelo International Accounting Standards 
Board (IASB) propõe a introdução da seguinte definição na norma: “Accounting 
estimates are judgements or assumptions used in applying an accounting policy when, 
because of estimation uncertainty, an item in financial statements cannot be 
measured with precision.”.3 

As Normas Internacionais de Auditoria (ISA), por outro lado, apresentam 
a seguinte definição, prevista na ISA – 540 (revista) – Auditar estimativas con-
tabilísticas e respetivas divulgações (ISA 540), “Uma quantia monetária para a 
qual a mensuração, de acordo com os requisitos do referencial de relato finan-
ceiro aplicável, está sujeita a incerteza de estimação”4. 

Em ambas as normas (ISA 5405 e IAS 86) são apresentados alguns exem-
plos de estimativas contabilísticas relacionadas com classes de ativos ou passi-
vos e transações, destacando-se: obsolescência de inventários, depreciação de 
ativos tangíveis, avaliação de instrumentos financeiros, provisão para perdas 
de crédito esperadas e passivos por benefícios de reforma dos empregados.  
Para consubstanciar alguns destes exemplos e demonstrar a relevância das esti-

1 IAS 8 § 5 – “Os termos que se seguem são usados nesta Norma com os significados especificados: 
(…) Uma alteração na estimativa contabilística é um ajustamento na quantia escriturada de um 
activo ou de um passivo, ou a quantia do consumo periódico de um activo, que resulta da avaliação 
do presente estado dos, e obrigações e benefícios futuros esperados associados aos, activos 
e passivos. As alterações nas estimativas contabilísticas resultam de nova informação ou novos 
desenvolvimentos e, em conformidade, não são correcções de erros”.
2 https://www.ifrs.org/-/media/project/accounting-policies-and-estimates/exposure-draft/
amendments-to-ias-8-accounting-policies-and-estimates-ed.pdf
3 Não existe ainda data definitiva para a entrada em vigor destas alterações. Na reunião do Board 
do IASB em julho de 2020, este decidiu provisoriamente que as alterações se tornariam efetivas a 
partir de 1 de janeiro de 2023, sendo permita a adoção antecipada. 
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/accounting-policies-and-accounting-estimates/#current-
stage
4 ISA 540 § 12 b).
5 ISA 540§A1.
6 IAS 8§32.
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mativas contabilísticas nas demonstrações financeiras, apresenta-se de seguida 
dois exemplos. 

Passivos por benefícios de reforma dos empregados
A maioria das instituições financeiras em Portugal, têm benefícios com empre-
gados pós-emprego de médio /longo prazo. A determinação das responsabili-
dades pelo pagamento destes benefícios, requer a utilização de pressupostos e 
estimativas, incluindo a utilização de projeções atuariais e outros fatores (tais 
como a taxa de desconto, as taxas de crescimento das pensões e dos salários e as 
tábuas de mortalidade) que têm impactos significativos nas demonstrações fi-
nanceiras. Através da consulta dos Relatórios e Contas dos 6 principais Bancos7 
em Portugal, é possível verificar que são utilizadas diferentes taxas de desconto 
e pressupostos na estimativa destas responsabilidades.

Tabela 1 – Principais pressupostos utilizados na determinação das 
responsabilidades com benefícios com empregados de médio longo prazo

Principais 
Pressupostos

Taxas de 
desconto

Taxas de crescimento 
das pensões

Taxas de crescimento 
dos salários

Bancos / Anos 2019 2018 2019 2018 2019 2018

NB 1,35% 2,10% 0,25% 0,50% 0,25% 0,75%

BPI 1,30% 2,00% 0,40% 0,50% 0,40% 0,50%

BCP 1,40% 2,10% 0,50%
0% até 2019, 

0,5% após 
2019

0,50%
0,25% até 

2019, 0,75% 
após 2019

CGD 1,40% 2,08%
0,5% em 

2020; 0,4% 
após 2020

0,50%
0,5% em 

2020; 0,4% 
após 2020

1,00%

CEMG 1,50% 2,25% 0,50% 0,50% 0,50% 1,00%

BST 1,10% 2,10% 0,50% 0,50% 0,50% 0,75%

Fonte: Relatórios e Contas dos 6 principais bancos8

7 Banco BPI, S.A. (BPI), Banco Comercial Português, S.A. (BCP), Banco Santander Totta, S.A. 
(BST), Caixa Económica Montepio Geral, S.A. (CEMG), Caixa Geral de Depósitos, S.A. (CGD), 
Novo Banco, S.A. (NB). Relatórios e Contas sobre exercício findo em 31 de dezembro de 2019.
8 Banco BPI, S.A. (BPI), Banco Comercial Português, S.A. (BCP), Banco Santander Totta, S.A. 
(BST), Caixa Económica Montepio Geral, caixa económica bancária, S.A. (CEMG), Caixa Geral 
de Depósitos, S.A. (CGD), Novo Banco, S.A. (NB).
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Tabela 2 – Análise de sensibilidade dos possíveis impactos 
na variação de alguns pressupostos

Valores em milhares de euros

Análise de 
sensibilidade

2019

Variação nas taxas 
de desconto

Variações nas taxas de 
crescimento das pensões 

Variações nas taxas de 
crescimento dos salários 

Bancos 25bp -25bp 25bp -25bp 25bp -25bp

NB -68 854 73 693 54 664 -50 705 27 329 -18 882

BPI -77 412 82 725 89 008 n.d. 22 124 n.d.

BCP -137 734 146 426 164 454 -154 939 45 536 -36 297

CGD -146 435 156 646 104 032 -99 327 34 290 -33 316

CEMG -36 015 38 434 33 564 -32 097 26 717 -24 678

BST9 -39 883 45 021 49 030 -44 351 28 535 -23 638

Total -506 333 542 944 494 752 -381 419 184 531 -136 811

Fonte: Relatórios e Contas9

Através dos dados apresentados na tabela 2, é possível concluir que uma li-
geira flutuação positiva nas taxas de descontos em 25 pontos base, tem um pos-
sível impacto positivo no valor das responsabilidades de 506.333 milhares de 
euros o que representa aproximadamente 1,75% do total do valor dos capitais 
próprios10 dos bancos. Enfatizando a importância deste pressuposto (taxa de 
desconto), destacamos que um dos bancos no exercício de 2019, registou nas 
demonstrações financeiras uma perda atuarial decorrente da alteração da taxa 
de desconto (diminuição em 70 pontos base face à taxa de desconto utilizada 
no exercício de 2018) no valor de 367.125 milhares de euros (o que representa 
aproximadamente 5% dos capitais próprios desse banco com referência a 31 de 
dezembro de 2019). 

A forma de determinar a taxa de desconto para este efeito, encontra-se esti-
pulada na IAS 19 – Benefícios com empregados (IAS 19)11, contudo, a definição 

9 A informação divulgada pelo BST inclui uma análise de sensibilidade de 50 pontos base em vez 
de 25 pontos base. Para efeitos de comparabilidade foram estimados os valores correspondentes 
a 25 pontos base.
10 Valor total dos capitais próprios dos bancos incluídos na análise com referência a 31 de dezembro 
de 2019 ascende 29.002.747 milhares de euros.
11 IAS 19§83 – “A taxa usada para descontar as obrigações de benefícios pós-emprego (financiadas 
ou não financiadas) deve ser determinada por referência aos rendimentos de mercado no fim do 
período de relato para obrigações de alta qualidade de empresas. Para as moedas para as quais 
não haja um mercado ativo em tais obrigações de alta qualidade de empresas, devem ser usados 
os rendimentos de mercado (no fim do período de relato) em obrigações governa mentais 
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da forma de apuramento da taxa de desconto inclui conceitos indeterminados, 
tal como “obrigações de alta qualidade”, o que implica necessariamente um jul-
gamento por parte dos órgãos de gestão das entidades. Conforme referido ante-
riormente, o apuramento das responsabilidades dos benefícios de empregados 
de médio longo prazo inclui inúmeras variáveis. O exemplo apresentado permi-
te concluir que determinadas estimativas contabilísticas podem conter um grau 
de incerteza e uma complexidade elevada exigindo aos órgãos de gestão das 
entidades um nível de julgamento elevado.

Provisões para perdas de crédito esperadas
A Norma Internacional de Relato Financeiro (IFRS) 9 – Instrumentos Finan-
ceiros (IFRS 9)12 estabelece os princípios aplicáveis ao relato de instrumentos 
financeiros (ativos e passivos financeiros). 

Numa avaliação empírica, conclui-se que a IFRS 9 é provavelmente uma 
das normas de contabilidade que exige um maior envolvimento dos órgãos de 
gestão das entidades na determinação de estimativas contabilísticas e definição 
de pressupostos. 

Desde logo, pelas definições de perda de crédito13 e perdas de crédito espe-
radas, incluídas na referida norma, que assume que as entidades devem ser  

expressas nessa moeda. A moeda e o prazo das obrigações de empresas ou das obrigações gover-
namentais devem ser coerentes com a moeda e o prazo estimado das obrigações de benefícios 
pós-emprego.”
12 A IFRS 9 foi elaborada em 3 fases pelo IASB (desde 2008) para substituir a IAS 39 – Reconhe-
cimento e Mensuração (IAS 39), tendo o IASB emitido em julho de 2014 a versão final da IFRS 9.  
As 3 fases de desenvolvimento contemplaram as seguintes matérias: (i) classificação e mensuração; 
(ii) custo amortizado e imparidade e (iii) contabilidade de cobertura. A União Europeia (UE) adotou 
a IFRS 9 através do Regulamento UE nº 2016/2067 da Comissão de 22 de novembro de 2016, que 
altera o Regulamento da Comissão Europeia (CE) nº 1126/2008, que adota determinadas normas 
internacionais de contabilidade nos termos do Regulamento (CE) nº 1606/2002 do Parlamento 
Europeu e do Conselho. Todas as entidades que preparam as demonstrações financeiras de acordo 
com as IFRS/IAS tiveram de adotar a IFRS 9 a partir de 1 de janeiro de 2018.
13 IFRS 9 Apêndice A – Perda de crédito “A diferença entre todos os fluxos de caixa contratuais 
que sejam devidos a uma entidade em conformidade com o contrato e todos os fluxos de caixa 
que a entidade espera receber (isto é, todos os défices de tesouraria), descontados à taxa de juro 
efetiva original (ou taxa de juro efetiva ajustada pelo crédito para ativos financeiros comprados ou 
criados em imparidade de crédito). Uma entidade deve estimar os fluxos de caixa considerando 
todos os termos contratuais do instrumento financeiro (por exemplo, pré-pagamento, exten-
são, opções call e semelhantes) ao longo da duração esperada desse instrumento financeiro. 
Os fluxos de caixa a considerar devem incluir os fluxos de caixa provenientes da venda das 
garantias detidas ou outras melhorias de qualidade creditícia que façam parte integrante 
dos termos contratuais. Existe uma presunção de que a duração esperada de um instrumento 
financeiro pode ser estimada de forma fiável. Contudo, nos raros casos em que não seja possível 
estimar de forma fiável a duração esperada de um instrumento financeiro, a entidade deve utilizar 
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capazes de estimar os fluxos de caixa considerando todos os termos contratuais 
do instrumento financeiro, incluindo os fluxos de caixa provenientes da venda  
das garantias detidas ou outras melhorias de qualidade creditícia que façam  
parte integrante dos termos contratuais. Por outro lado, a norma assume que 
uma entidade pode não dispor de informações razoáveis e sustentáveis e dis-
poníveis sem custos ou esforços indevidos para mensurar as perdas de crédito 
esperadas ao longo da duração de cada instrumento financeiro. Consequente-
mente, as perdas de crédito esperadas devem ser reconhecidas numa base cole-
tiva que tenha em consideração informação abrangente sobre o risco de cré-
dito14. Tipicamente15, o crédito concedido a clientes é classificado como ativo 
financeiro valorizado ao custo amortizado, tendo cada entidade que registar uma 
provisão para perdas de crédito previstas relativamente a estes ativos nos termos 
da referida norma. O apuramento das perdas de crédito nos termos da IFRS 9 
implica a utilização de um conjunto significativo de pressupostos e estimativas 
(i.e estimativa dos fluxos de caixa das entidades que contraíram empréstimos, 
taxas de desconto, probability of default (PD), Loss Given Default (LGD), valor das 
garantias, etc.). Para demonstrar a relevância que as perdas de crédito assumem 
nas demonstrações financeiras, apresenta-se de seguida alguns indicadores dos 
6 principais bancos9 em Portugal:

a duração contratual restante do instrumento financeiro. Perda de crédito esperadas – A média 
ponderada das perdas de crédito, utilizando como ponderadores os respetivos riscos de ocor-
rência de um incumprimento.
14 IFRS 9 § B5.5.4 “Em certas circunstâncias, uma entidade não dispõe de informações razoáveis 
e sustentáveis e disponíveis sem custos ou esforços indevidos para mensurar as perdas de crédito 
esperadas ao longo da duração em relação a cada instrumento. Nesse caso, as perdas de crédito 
esperadas ao longo da duração devem ser reconhecidas numa base coletiva que tenha em consi-
deração informação abrangente sobre o risco de crédito. A informação abrangente sobre o risco 
de crédito deve incluir não só informações relativas a pagamentos vencidos mas também todas as 
informações de crédito relevantes, incluindo informação macroeconómica prospetiva, a fim de 
se estimar o resultado do reconhecimento das perdas de crédito esperadas ao longo da vida útil 
quando tiver havido um aumento significativo do risco de crédito desde o reconhecimento inicial 
a nível de cada instrumento.”
15 A classificação e mensuração dos instrumentos financeiros depende do modelo de negócio de 
cada entidade para gerir os ativos financeiros e das caraterísticas contratuais em termos de fluxos 
de caixa do ativo financeiro.
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Tabela 3 – Indicadores do crédito concedido e imparidade de crédito dos 
6 principais bancos em Portugal

Valores em milhares de euros

Anos 2016 2017 2018 2019

Total de crédito concedido 225 602 581 219 882 678 207 541 133 203 639 584

Imparidade acumulada -18 477 909 -16 868 983 -12 808 472 -8 528 410

Valor líquido crédito concedido 207 124 672 203 013 695 194 732 661 195 111 174

Total do Ativo Líquido 321 489 217 320 251 436 310 081 830 314 885 729

% do crédito líquido de imparidade 
face ao total do ativo líquido 64% 63% 63% 62%

Produto bancário 7 167 853 7 890 643 6 780 287 6 934 671

Imparidade do exercício do crédito 
concedido (líquida de reversões 

e recuperações) 
4 431 932 2 133 725 1 008 326 1 214 366

% das imparidades do crédito 
do exercício face o total 

do produto bancário
62% 27% 15% 18%

% das imparidades de crédito 
do exercício face ao PIB anual 

português
2,4% 1,1% 0,5% 0,6%

Fonte: Boletins estatísticos publicados pela APB e PORDATA – base de dados Portugal Contemporâneo.

Para reforçar a importância das estimativas contabilísticas no contexto das 
perdas de crédito, destacamos que no exercício de 2016 um dos bancos in-
cluídos na amostra, registou um reforço de imparidades de crédito (líquida de 
rever sões e recuperações) no valor de 2.396.398 milhares de euros, o que repre-
senta cerca de 1,2% do Produto Interno Bruto de Portugal16 com referência a 
31 de dezembro de 2016. Este efeito foi justificado pelo Banco por uma revisão 
critérios de mensuração de imparidade que vigoravam até 30 de junho de 2016. 
Entre outros critérios, esse Banco destaca que, no processo de revisão da esti-
mativa do valor recuperável de colaterais hipotecários, incluiu descontos adicio-
nais que refletiam uma redução do prazo de execução e venda de imóveis, sendo 
que estes descontos foram aplicados a colaterais de menor liquidez no mercado 
imobiliário (ex. terrenos).

16 Produto interno bruto de Portugal com referência a 31 de dezembro de 2016, de acordo com os 
dados Pordata, ascendeu a 186.489.811 milhares de euros.



142

CADER NOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS SOBRE OS 20 ANOS DO CVM

Os dois exemplos apresentados anteriormente demonstram não só a impor-
tância das estimativas contabilísticas no processo de preparação das demonstra-
ções financeiras, mas também a possível complexidade / grau de incerteza que 
algumas das estimativas contabilísticas podem assumir.

1.2 A importância das estimativas contabilísticas no trabalho do auditor 
As ISA, tal como as IFRS, são baseadas em princípios, estando a sua aplicação 
fortemente dependente da utilização de julgamento profissional por parte do 
auditor. Desta forma, ao auditar estimativas contabilísticas o auditor poderá estar 
a “julgar o julgamento”, o que acarreta uma enorme complexidade e subjetividade 
à auditoria.

Como resultado de um longo processo de discussão na União Europeia, com 
o objetivo de reforçar a função de auditoria tendo em vista a contribuição para 
uma maior estabilidade financeira e a promoção da qualidade de auditoria17, foi 
publicado em 16 de abril de 2014, o Regulamento (UE) Nº 537/2014 do Parla-
mento Europeu e do Conselho (Reg. 537/2014), relativo aos requisitos espe-
cíficos para a revisão legal de contas das entidades de interesse público, bem 
como a Diretiva 2014/56/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de 
abril de 2014 que alterou a Diretiva 2006/43/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 17 de Maio de 2006 relativa à revisão legal das contas anuais e con-
solidadas. A adoção do Reg. 537/2014 e da Diretiva 2014/56/EU em Portugal 
consubstanciou-se na entrada em vigor da Lei nº 148/2015, de 9 de setembro, 
que aprovou o Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria (“RJSA”) e da Lei  
nº 140/2015 de 7 de setembro, que aprovou o novo Estatuto da Ordem dos Revi-
sores Oficiais de Contas, passando todos os auditores a ter de estar registados 
na CMVM para poderem exercer funções de interesse publico18. A supervisão 

17 Que se iniciou com a publicação pela Comissão Europeia do Livro Verde intitulado «Política de 
auditoria: as lições da crise», em 13 de outubro de 2010.
18 De acordo com o número 2 do artigo 6º do RJSA: “2 – Só podem exercer funções de interesse 
público os ROC, SROC, auditores e entidades de auditoria de Estados membros e de países terceiros 
que se encontrem registados na CMVM, nos termos e para os efeitos do presente regime jurídico.
As funções de interesse público estão previstas nos nº 1 e 2 do artigo 41º do Estatuto dos Revisores 
Oficiais de Contas (EOROC): “1 – Constituem atos próprios e exclusivos dos revisores oficiais de 
contas e das sociedades de revisores oficiais de contas os praticados no exercício das seguintes 
funções de interesse público:
a) A auditoria às contas, nos termos definidos no artigo seguinte;
b) O exercício de quaisquer outras funções que por lei exijam a intervenção própria e autónoma 
de revisores oficiais de contas sobre determinados factos patrimoniais de empresas ou de outras 
entidades.
2 – Constituem também atos próprios dos revisores oficiais de contas e das sociedades de revisores 
oficiais de contas os inerentes a quaisquer outras funções de interesse público que a lei lhes atribua 
com carácter de exclusividade.”
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final da atividade de auditoria passou a estar sob alçada da CMVM, sendo a su-
pervisão dos auditores de entidades de interesse público (EIP) da sua exclusiva 
responsabilidade19.

Nas seções seguintes, iremos apresentar algumas das responsabilidades 
dos intervenientes no processo de preparação das demonstrações financeiras, 
especificamente no que se refere às estimativas contabilísticas. Porém, antes 
de abordar estes temas, destacamos uma análise sobre as matérias relevantes 
de auditoria que são comunicadas nos relatórios dos auditores. A ISA – 701 – 
Comu nicar matérias relevantes de auditoria no relatório do auditor indepen-
dente (ISA 701)20 prevê que os auditores devem incluir no Relatório de Audi-
toria as matérias relevantes de auditoria que são aquelas que, no julgamento 
profissional do auditor foram as de maior importância na execução de auditoria.

Na tabela seguinte, são apresentadas as matérias relevantes de auditoria in-
cluídas nas Certificações Legais das Contas (CLC)/Relatórios de auditoria 
(RA) emitidos pelos Revisores Oficiais de Contas (ROC)/ Sociedades de Revi-
sores Oficiais de Contas (SROC) de EIP que integram o PSI-2021.

Temas Estimativas 2016 2017 2018 2019

Recuperabilidade de ativos não correntes, 
incluindo goodwill Sim 19 20 18 17

Provisões e passivos contingentes Sim 12 14 10 9

Reconhecimento de rédito Sim 8 8 8 7

Transações de partes de capital Não 5 5 5 4

Pensões e benefícios pós-emprego Sim 4 4 4 3

Recuperabilidade de impostos diferidos ativos Sim 4 4 3 3

Justo valor dos ativos biológicos Sim 3 3 3 3

Valorização de instrumentos financeiros 
derivados Sim 1 2 2 4

Imparidades de contas a receber Sim 2 2 2 2

19 De acordo com o previsto no artigo 4º – Atribuições da Comissão do Mercado de Valores Mobi-
liários- do RJSA.
20 Esta norma é aplicável para as auditorias de demonstrações financeiras de períodos que terminem 
em ou após 15 de dezembro de 2016.
21 Entidades que integram o PSI-20 em setembro de 2020: Altri, SGPS, S.A., Banco Comercial 
Português, S.A., Corticeira Amorim – SGPS, S.A., CTT – Correios de Portugal, S.A., EDP – Energias 
de Portugal, S.A., EDP Renováveis, S.A., Galp Energia, SGPS, S.A., Ibersol – SGPS, S.A., Jerónimo 
Martins – SGPS, S.A., Mota-Engil, SGPS, S.A., NOS, SGPS, S.A., Novabase – SGPS, S.A., PHAROL, 
SGPS, S.A., REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A., Semapa – Sociedade de Investimento e 
Gestão, SGPS, S.A., SONAE – SGPS, S.A., Sonae Capital, SGPS, S.A. e The Navigator Company, S.A.
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Temas Estimativas 2016 2017 2018 2019

Adoção da IFRS 16 – Locações Não       7

Imparidade para crédito a clientes Sim 1 1 1 2

Mensuração de ativos intangíveis Sim 2 2 1 1

Imparidade em inventários Sim 2 2 1 1

Valorização de ativos não correntes detidos para 
venda Sim 1 1 1 1

Valorização de inventários imobiliários e 
propriedades de investimento Sim 1 1 1 1

Recuperabilidade de investimentos em 
associadas e empreendimentos conjuntos Sim 1 1 1 1

Outros n.a 6 12 9 7

Total 72 82 70 73

Em todos os anos, as matérias relacionadas diretamente com estimativas 
contabilísticas representam mais de 75% do total das matérias relevantes incluí-
das pelos ROC / SROC nas CLC / RA, demonstrando a importância das estima-
tivas contabilísticas nos trabalhos desenvolvidos por auditores. 

A relevância das estimativas contabilísticas no processo de auditoria é tal, 
que foi criada uma norma própria que versa sobre Auditar Estimativas Con-
tabilísticas, a ISA 540. O International Auditing and Assurance Standards Board 
(IAASB) promoveu a revisão da ISA 540 em 2015, tendo concluído o processo 
em outubro de 2018. A ISA 540 revista é aplicável a auditorias de demonstra-
ções financeiras de períodos que iniciem em ou após 15 de dezembro de 2019. 
Esta revisão enquadrou-se no programa de trabalho do IAASB que se encontra 
em curso (revisão das ISA) e resultou do seguinte enquadramento:

i) Novas exigências das normas contabilísticas (i.e. IFRS 914, IFRS 4 – 
contratos de seguro22, IFRS 15 – Rédito de Contratos com Clientes23, 
IFRS 16 – Locações24), tornando as estimativas contabilísticas mais 
com plexas e relevantes no processo de preparação das demonstrações 
financeiras;

ii) A versão anterior da ISA 540 tinha sido publicada em 2009 e encon-
trava-se desatualizada;

22 Entrou em vigor na união europeia através do Regulamento (UE) nº 2017/1988 da Comissão de 
03 de novembro de 2017.
23 Entrou em vigor na união europeia através do Regulamento (UE) nº 2017/1987 da Comissão de 
31 de outubro de 2017.
24 Entrou em vigor na união europeia através do Regulamento (UE) nº 2017/1986 da Comissão de 
31 de outubro de 2017.
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iii) Maior frequência de irregularidades detetadas pelos supervisores, 
sobre a qualidade da auditoria das estimativas contabilísticas. O survey of 
inspection findings 2019, publicado pelo International forum of independent 
audit regulators (IFIAR) em 17 de fevereiro de 202025, destaca que desde 
2016 até 2019, as irregularidades detetadas nos trabalhos de auditoria 
relacionadas com as estimativas contabilísticas representaram 22% do 
total das irregularidades incluídas neste survey; e 

iv) A necessidade de melhorar os termos da comunicação entre o auditor e 
os órgãos de fiscalização das entidades.

2. Deveres do órgão de gestão e de fiscalização no processo da preparação 
das demonstrações financeiras

A Estrutura Conceptual (EC) para a apresentação e preparação das demonstra-
ções financeira do IASB26, tem implícito que os órgãos de gestão das entidades 
têm a responsabilidade primária pela preparação e apresentação das demonstra-
ções financeiras e destaca que em grande medida as demonstrações financeiras 
são baseadas em estimativas, julgamentos, modelos sendo necessário o empenho 
por parte dos responsáveis pela preparação das demonstrações financeiras para 
assegurar o cumprimento dos conceitos previstos na EC27.

A aplicação pelos auditores das normas internacionais de auditoria é efe tuada 
na premissa que os órgãos de gestão das entidades auditadas reconhecem e 
compreendem que têm a responsabilidade pela preparação das demonstrações 
financeiras de acordo com o referencial de relato financeiro aplicável, incluindo,  
quando relevante, a sua apresentação apropriada e pelo controlo interno que 
for determinado como sendo necessário para possibilitar a preparação de  
demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou a 
erro (conforme previsto na ISA 200 – Objetivos Gerais do Auditor Indepen-
dente e Condução de uma auditoria de Acordo com as Normas Internacionais 
de Auditoria).

Esta responsabilidade é confirmada pela gestão da entidade ao auditor como 
pré-condição para este efetuar a auditoria28, é incluída na Declaração do órgão 
de gestão que confirma que cumpriu essa responsabilidade29 e na própria CLC/ 
RA no parágrafo referente às responsabilidades do órgão de gestão da entidade30.

25 https://www.ifiar.org/?wpdmdl=10453, página B-7.
26 A EC foi revista em março de 2018 pelo IASB e entrou em vigor a 1 de janeiro de 2020.
27 EC – Objective, usefulness and limitations of general purpose financial reporting, paragraph 1.11.
28 Conforme alínea b) do parágrafo 6 da ISA 210 – Acordar os Termos de Trabalhos de Auditoria.
29 Conforme parágrafo 10 da ISA 580 – Declarações Escritas.
30 Conforme parágrafos 33 a 36 da ISA 700 Formar uma Opinião e Relatar sobre Demonstrações 
Financeiras.
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Por seu turno, a legislação nacional, prevê no nº 1 do artigo 65º do Código das 
Sociedades Comerciais (CSC) que “Os membros da administração devem 
elaborar e submeter aos órgãos competentes da sociedade o relatório de 
gestão, incluindo a demonstração não financeira ou o relatório separado 
com essa informação, ambos referidos nos artigos 66º-B e 508º-G, quando 
aplicáveis, as contas do exercício, bem como os demais documentos de 
prestação de contas previstos na lei, relativos a cada exercício anual.”.  
Para os Organismos de Investimento Colectivo31, Fundos e sociedades de capital 
de risco, empreendedorismo social e do investimento especializado32 e Fundos 
de pensões33 esta responsabilidade é atribuível à entidade gestora.

Os órgãos de gestão são os primeiros responsáveis pela preparação das de-
monstrações financeiras, incluindo naturalmente a responsabilidade relacio-
nada com as estimativas contabilísticas. Quando as estimativas contabilísticas 
não podem ser diretamente observadas, e consequentemente têm inerente  
incerteza, têm de ser desenvolvidas pelo órgão de gestão. O processo de desen-
volvimento de estimativas contabilísticas implica selecionar e aplicar um método 
usando pressupostos e dados, o que exige um julgamento do órgão de gestão e 

31 O Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo (RGOIC) dispõe no nº 1 do artigo 160º 
que “A entidade responsável pela gestão elabora, comunica à CMVM e publica, para cada organismo 
de investimento coletivo por si gerido ou comercializado em Portugal, o seguinte: a) Um relatório 
e contas por exercício económico anual findo em 31 de dezembro anterior e respetivo relatório 
do auditor; b) Um relatório e contas, e respetivo relatório do auditor, relativo à atividade nos seis 
primeiros meses de cada exercício económico.”
32 O Regime jurídico do capital de risco, do empreendedorismo social e do investimento especia-
lizado, aprovado pela Lei nº 18/2015, de 4 de março, prevê no nº 4 do artigo 17º que: “A entidade 
gestora, no exercício das suas funções, atua por conta dos participantes de modo independente e 
no interesse exclusivo destes, competindo-lhe praticar todos os atos e operações necessários à boa 
administração do fundo de capital de risco, de acordo com elevados níveis de zelo, honestidade, 
diligência e de aptidão profissional, designadamente: (..)
g) Determinar o valor dos ativos e passivos do fundo de capital de risco e o valor das respetivas 
unidades de participação; (..)
i) Elaborar o relatório de gestão e as contas do fundo de capital de risco e disponibilizar, aos titulares 
de unidades de participação, para apreciação, estes documentos, em conjunto com os documentos 
de revisão de contas;”.
33 O Regime jurídico da constituição e do funcionamento dos fundos de pensões e das entidades 
gestoras de fundos de pensões, aprovado pela Lei nº 27/2020, de 23 de julho, prevê no artigo 152º 
nos números 1 que: “1 – As entidades gestoras de fundos de pensões devem elaborar um relatório e 
contas anuais para cada fundo de pensões, reportado a 31 de dezembro de cada exercício, devendo 
o mesmo ser apresentado à ASF, certificado nos termos do nº 1 artigo 132º; (..) 6 – Os relatórios e 
contas e demais elementos de informação elaborados pelas entidades gestoras de fundos de pensões 
devem refletir de forma verdadeira e apropriada os ativos, as responsabilidades, a situação financeira 
e as participações sociais significativas, seja do fundo, seja da entidade gestora, devendo o respetivo 
conteúdo ser coerente, exaustivo e apresentado de forma imparcial.”
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pode dar origem a complexidade na mensuração, conforme demonstrado nos 
exemplos apresentados anteriormente.

Por sua vez, o órgão de fiscalização funciona como uma “linha de defesa” dos 
interesses dos investidores, e de todos os utentes das demonstrações financeiras 
(stakeholders). 

As responsabilidades do órgão de fiscalização englobam, entre outras, con-
forme disposto no artigo 420º do CSC: “Fiscalizar a administração da socie-
dade”; “Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e documentos 
que lhe servem de suporte”; “Verificar a exactidão dos documentos de prestação 
de contas” e “Verificar se as políticas contabilísticas e os critérios valorimétricos 
adoptados pela sociedade conduzem a uma correcta avaliação do património e 
dos resultados”.

Os órgãos de fiscalização de EIP têm deveres adicionais, previstos no nº 3 do 
artigo 3º da Lei nº 148/2015, de 9 de setembro, dos quais destacamos: i) o acom-
panhamento do processo de preparação e divulgação de informação financeira 
e apresentação recomendações ou propostas para garantir a sua integridade;  
ii) o acompanhamento da revisão legal das contas anuais individuais e consoli-
dadas, nomeadamente a sua execução, tendo em conta as eventuais constata-
ções e conclusões da CMVM, enquanto autoridade competente pela supervisão 
de auditoria; e iii) informar o órgão de administração dos resultados da revisão 
legal das contas e explicar o modo como esta contribuiu para a integridade do 
processo de preparação e divulgação de informação financeira, bem como o 
papel que o órgão de fiscalização desempenhou nesse processo. Nas EIP sem 
personalidade jurídica estes deveres aplicam-se à respetiva sociedade gestora 
(conforme disposto no nº 4 do artigo 3º da Lei nº 148/2015).

Em junho de 2019, a International Organization of Securities Commissions  
(“IOSCO”) emitiu um documento intitulado “IOSCO Report on Good Practices  
for Audit Committees in Supporting Audit Quality”34, onde destaca as boas prá-
ticas a serem adotadas pelos órgãos de fiscalização de entidades cotadas com o 
objetivo de suportar a qualidade da auditoria externa. Salientamos, as seguintes 
recomendações, incluídas no referido documento, relevantes para o presente 
artigo e relacionadas com estimativas contabilísticas:
•	 “The	 audit	 committee	 should	 consider	 the	 extent to which the audit 

committee seeks explanations and advice supporting the accounting 
treatments chosen and, where appropriate, challenges the accounting 
estimates and treatments applied in the financial report. The audit 
committee should particularly seek external professional advice where 

34 IOSCO Report on Good Practices for Audit Committees in Supporting Audit Quality.
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a treatment does not reflect their understanding of the substance of  
an arrangement.”
•	 “The audit committee should take reasonable steps to ensure that man-

agement has produced all information, records, and explanations 
that may be relevant to the financial report and audit in a timely man-
ner. Information should be supported by appropriate analysis and 
documentation, particularly for key accounting estimates and judge-
ments.”
•	 “The	audit	committee	should	take	reasonable	steps	to	 focus	on	the	fol-

lowing: The audit committee and management inform the auditor in 
a timely manner about any relevant risks, judgements or significant 
concerns with accounting treatments, accounting estimates, account-
ing records, financial reporting systems and processes (e.g. internal con-
trol deficiencies) and fraud risks so that any matters may be properly con-
sidered and addressed by the auditor in assessing risk and the auditor’s 
response as part of the independent audit”;
•	 “The	audit	committee	should	take	reasonable	steps	to	focus	on	the	follow-

ing: The audit committee and management inform the auditor of the un-
derstanding of the business purpose of complex new transactions which 
may affect the accounting treatment, or uncertain accounting estimates.”
•	 “The	audit	committee	should	take	reasonable	steps	to	 focus	on	the	fol-

lowing: The auditor demonstrates professional scepticism in consid-
ering judgement areas such as accounting estimates and accounting  
policies.”

Conclui-se que os órgãos de gestão e de fiscalização da entidade têm respon-
sabilidades significativas no processo de preparação das demonstrações finan-
ceiras nomeadamente no apuramento das estimativas, julgamentos e métodos 
utilizados. As funções destes três intervenientes (gestão, órgãos de fiscalização 
e auditores) são fundamentais para assegurar que as demonstrações financeiras 
estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou a erro e que foram pre-
paradas de acordo com referencial contabilístico adotado.

3. As responsabilidades do auditor na avaliação das estimativas contabi-
lísticas 

Antes de abordarmos as responsabilidades dos auditores previstas na ISA 
540 (revista), destacamos outros deveres conexos fundamentais, previstos em 
outras ISA e regulamentos legais aplicáveis em Portugal para o cumprimento 
dos deveres dos auditores em matéria de revisão das estimativas contabilís-
ticas. A saber:
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• “O auditor deve preparar documentação de auditoria suficiente para ha-
bilitar um auditor experiente sem ligação anterior à auditoria a compreender: 
(a) A natureza, oportunidade e extensão dos procedimentos de auditoria 
executados para cumprir as ISA e os requisitos legais e regulamentares aplicá-
veis; (b) Os resultados dos procedimentos de auditoria executados e a prova 
de auditoria obtida; e (c) Matérias significativas que surgiram durante a audi-
toria, respetivas conclusões e julgamentos profissionais significativos feitos 
para atingir essas conclusões.”35

• “Quando usar informação produzida pela entidade, o auditor deve ava-
liar se essa informação é suficientemente fiável para os fins do auditor, in-
cluindo conforme necessário: (a) obter prova de auditoria acerca da corre-
ção e plenitude da informação; e (b) avaliar se a informação é suficientemente 
precisa e pormenorizada para as finalidades de auditoria”36. 

• “Se a informação a usar como prova de auditoria tiver sido preparada usan-
do o trabalho de um perito do órgão de gestão, o auditor, na medida do neces-
sário e tendo em atenção a importância do trabalho desse perito para as finali-
dades do auditor, deve: (a) avaliar a competência, capacidades e objetividade 
desse perito; (b) inteirar-se do trabalho desse perito; (c) avaliar a apropria-
ção do trabalho desse perito como prova de auditoria para asserção relevante.”

• “Os ROC/SROC organizam um arquivo de auditoria para cada revisão 
legal ou voluntária de contas, que incluem pelo menos, evidência do trabalho 
efetuado e quaisquer outros documentos que sejam importantes para funda-
mentar a CLC ou outros relatórios de auditoria37.”

A ISA 540 (revista) têm os seguintes impactos nos trabalhos do auditor:
(a) Maior ênfase da necessidade de o auditor exercer o seu ceticismo pro-

fissional38_39;

35 ISA 230§8.
36 ISA 500§9.
37 EOROC número 9 do art. 75º.
38 EOROC número 2 e 3 art.70º. “2- O revisor oficial de contas ou a sociedade de revisores ofi-
ciais de contas mantém o ceticismo profissional em particular na análise de estimativas da 
administração relativas ao justo valor, à imparidade de ativos, a provisões e a fluxos de caixa 
futuros relevantes para a continuidade das operações da entidade 3- Para efeitos do presente 
artigo, entende -se por ceticismo profissional uma atitude caracterizada pela dúvida e por um 
espírito crítico, atento às condições que possam indiciar eventuais distorções devidas a erros ou 
fraude, e por uma apreciação crítica dos elementos e da prova de auditoria.”
39 ISA 200§15.
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(b) Necessidade de efetuar uma análise mais aprofundada sobre as estimati-
vas que apresentam um maior risco de apresentarem erros;

(c) Maior foco em responder apropriadamente aos níveis de incerteza, com-
plexidade e subjetividade associados às estimativas;

(d) O esforço de trabalho de auditoria baseado em abordagens especificas 
(avaliação do processo de governação da entidade, desenvolvimento da 
própria estimativa do auditor e análise de eventos subsequentes) que 
inclui uma maior profundidade no entendimento dos julgamentos e 
decisões da gestão mais significativos que possam afetar a estimativa;

(e) Maior destaque na verificação das divulgações relacionadas com as esti-
mativas contabilísticas; e

(f ) Maior detalhe na declaração do órgão de gestão40.

Com o objetivo de orientar os auditores na implementação da ISA 540 
(revista), o IAASB emitiu um conjunto de documentos auxiliares recentemente, 
incluindo diagramas explicativos das diferentes abordagens possíveis a seguir 
pelos auditores41, impactos da revisão da ISA 540 noutras normas de auditoria42 
e exemplos ilustrativos para auditoria de estimativas contabilísticas simples e 
complexas43. Procuramos em seguida destacar quais os procedimentos críticos 
a desenvolver pelo auditor em cada uma das fases de auditoria (planeamento e 
avaliação do risco, resposta aos riscos avaliados e conclusão e relato) em matéria 
de estimativas contabilísticas à luz da ISA 540 (revista).

3.1 Principais procedimentos de auditoria

Avaliação dos riscos e atividades relacionadas44

A avaliação dos riscos relacionados com as estimativas contabilísticas depende 
naturalmente de um conjunto de variáveis, porém, a complexidade do negócio 
da entidade, o referencial contabilístico aplicável e a estrutura de governação 
da entidade contribuem de forma significativa para a avaliação do auditor.45.  

40 Guia de aplicação técnica nº 13 – Declaração do órgão de gestão, de 29 de dezembro de 2017 e 
ISA 580 – Declarações escritas.
41 IAASB-ISA-540-Flowchart-Requirements – https://www.iaasb.org/publications/isa-540-revised-
implementation-support-flow-charts-and-diagram-1.
42 Linkages between ISA 540 (Revised) and Other ISAs – https://www.ifac.org/system/files/
publications/files/IAASB-ISA-540-Diagram-Linkages-Between-ISAs.pdf.
43 Implementation: Illustrative examples for auditing simple and complex accounting estimates 
– https://www.iaasb.org/news-events/2020-05/isa-540-revised-implementation-illustrative-
examples-auditing-simple-and-complex-accounting.
44 ISA 540 (revista) § 13-15.
45 ISA 540 (revista) § 13 e ISA 315 (revista) § 3, 5-6, 9, 11-12, 15-17, e 20-21.
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Esta avaliação inclui um entendimento da entidade e do seu ambiente o sistema 
de controlo interno, variando os procedimentos de auditoria e a estruturação da 
equipa de auditoria consoante estes vetores46. 

Os exemplos dos procedimentos de auditoria críticos apresentados de 
seguida têm em consideração entidades que apresentam alguma complexidade 
de negócio e são transversais à maioria das estimativas contabilísticas47.

1. Leitura e análise das atas das reuniões dos órgãos de gestão e fisca-
lização da entidade, com o objetivo de identificar assuntos relevantes 
relacionados com estimativas contabilísticas. A documentação de audi-
toria deve habilitar um auditor experiente sem ligação à auditoria a com-
preender: as situações identificadas, os riscos identificados e as respostas 
planeadas pelo auditor para dar resposta a esses riscos.

2. Indagações aos órgãos de gestão e fiscalização, com o objetivo de 
entender o processo de preparação das demonstrações financeiras, 
incluindo o processo de apuramento das estimativas contabilísticas e 
obter informação sobre as principais estimativas contabilísticas48.

3. Efetuar o levantamento dos procedimentos de aprovação, registo 
e divulgação das principais estimativas contabilísticas (incluindo o 
walktrought49), documentando os controlos identificados, a existência 
de segregação de funções e descrevendo as atividades realizadas pela 
entidade e riscos identificados.

4. Identificação dos fatores de regulamentação relevantes para as esti-
mativas contabilísticas, quando aplicável, incluindo os aspetos relaciona-
dos com a supervisão prudencial. O auditor deve documentar a análise  
efetuada bem como os procedimentos de auditoria desenhados para  
garantir o cumprimento das matérias significativas previstas na regula-
mentação.50

46 ISA 540 (revista) §15.
47 Os exemplos apresentados são meramente indicativos e não exaustivos e não dispensam a leitura 
da ISA 540 (revista).
48 ISA 500 §A22 – A25 e ISA 540 (revista).
49 Glossário das ISA – Testes Walk-through – envolve o seguimento de algumas transações através 
do sistema de relato financeiro.
50 ISA 540 (revista) § A26.
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5. Revisão do desfecho das estimativas contabilísticas anteriores (revi-
são retrospetiva ou backtesting)51 – documentar quais foram as con-
clusões da revisão e em que medida foram identificados riscos de dis-
torção material que possam afetar o apuramento das novas estimativas, 
por exemplo indícios que o modelo / método utilizado pela gestão não é 
adequado. 

6. Avaliar a necessidade de envolver especialistas na equipa de audito-
ria52 – dependendo da natureza e complexidade das estimativas contabi-
lísticas, o auditor deve documentar se a equipa de auditoria tem compe-
tências ou conhecimentos especializados. 

Avaliação e identificação dos riscos de distorção material53

No processo de identificação e avaliação, o auditor deve documentar a sua ava-
liação do risco inerente e risco de controlo associado à estimativa contabilística 
e para este efeito destacam-se os seguintes procedimentos:

7. Avaliar o grau de incerteza da estimativa – para este efeito o auditor 
deve ter em consideração as exigências do referencial contabilístico (i.e. 
pode exigir a utilização de dados não observáveis ou pode permitir uti-
lizar mais do que um método) documentando em que medida a utili-
zação de determinado método pode influenciar a estimativa. Por outro 
lado, o auditor deve documentar quais os pressupostos (i.e. pressupos-
tos baseados em dados não observáveis, ou referentes a longos períodos 
de previsão) que apresentam um elevado nível inerente de incerteza de 
estimação (i.e. conforme apresentado na secção 1.1., a taxa de desconto 
utilizada na estimativa do valor das responsabilidades com benefícios pós 
emprego).

8. Avaliar os métodos, as fontes / dados de informação e pressupos-
tos no desenvolvimento da estimativa – para este efeito o auditor 
deve documentar: i) se o método utilizado é complexo (i.e. utiliza vários 
pressupostos correlacionados, diversas variáveis complexas de apurar, a 
necessidade de envolver competências especializadas, por exemplo ma-
temáticos ou atuários), ii) o grau de fiabilidade dos dados utilizados (i.e. 
grande volume de dados, múltiplas fontes de dados, dados fornecidos por 
entidades que não relevam todas as fontes por questões de confidencia-
lidade ou de propriedade), iii) o grau de subjetividade dos pressupostos 

51 ISA 540 (revista) § 14.
52 ISA 540 (revista) § 15.
53 ISA 540 (revista) § 16-17.



A IMPORTÂNCIA DAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS...

153

(i.e. taxas de desconto utilizadas em métodos em que o referencial con-
tabilístico não estipula as regras, conceitos ou técnicas de apuramento).

9. Identificar os riscos de distorção material significativos – o auditor 
deve documentar em que medida os riscos identificados são significa-
tivos54. O julgamento profissional do auditor deve ser documentado de 
forma a explicar as bases que sustentam as conclusões obtidas.

Apresentamos em seguida um quadro de fatores que tendem a afetar o risco 
associado as estimativas contabilísticas:

Menor risco Maior risco

Cálculo automático Cálculo manual

Estimativa contabilística rotineira Estimativa contabilística não recorrente

Utilização de perito interno Utilização de perito externo

Pressupostos baseados em informação 
gerada pela entidade

Pressupostos baseados em informação 
de fontes externas

Modelo com dados observáveis Modelo com dados não observáveis

Quando são identificados riscos de distorção material significativos relacio-
nados com estimativas contabilísticas, o auditor deve realizar procedimentos 
de auditoria adicionais ao nível da asserção para responder a esses riscos. Não 
obstante os procedimentos específicos que possam ser planeados / desenhados 
pelos auditores para dar resposta aos riscos de distorção material significativos 
identificados, destacam-se os alguns procedimentos que podem ser realizados:

10. Identificação das atividades de controlo55 – os controlos das entida-
des variam consoante os riscos, natureza e complexidade da estimativa 
contabilística, em todo o caso o auditor deve documentar os controlos 
associados à asserção que mitigam os riscos. Esta identificação, implica 
que os auditores documentem os controlos (i.e. existe um processo de 
i) revisão e aprovação da gestão da estimativa, ii) segregação de funções, 
iii) validação dos dados utilizados nos métodos, iv) validação das divul-
gações, etc.). 

11. Testes à eficácia dos controlos relevantes associados à estimativa 
contabilística (se aplicável)56 – O auditor deverá selecionar os contro-
los chave a serem testados e documentar se a sua estratégia passa por 

54 ISA 315(revista) §27, ISA 540§ 17, ISA 230§8.
55 ISA 540 (revista) §17.
56 ISA 540 §17.
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confiar nos controlos existentes, documentando a eficácia dos controlos 
chave testados, e os efeitos de potenciais exceções detetadas nos testes 
efetuados. Os testes aos controlos devem ser efetuados para o período 
corrente se o auditor planear confiar nesses controlos e devem conside-
rar se existiram alterações durante o período em análise. 

Resposta aos Riscos de Distorção material avaliados57

A ISA 540 (revista) prevê que o auditor deva incluir uma ou mais das seguintes 
abordagens58 de avaliação quando executa procedimentos adicionais: i) obter 
prova de auditoria de acontecimentos que tenham ocorrido até à data do relató-
rio do auditor, ii) testar a forma como o órgão de gestão desenvolveu a estima-
tiva contabilística; ou iii) desenvolver uma estimativa de um ponto do auditor 
ou intervalo do auditor. 

Apresentamos alguns exemplos de procedimentos de auditoria que podem 
ser desenhados e executados, quando o auditor decide testar a forma como o 
órgão de gestão desenvolveu a estimativa contabilística:

12. Avaliar a razoabilidade do método59 – a documentação de auditoria 
deve incluir pelo menos o seguinte: 
i) se o método selecionado pela gestão respeita os princípios do refe-

rencial contabilístico; 
ii) se existe a possibilidade de a gestão escolher vários métodos, em que 

medida é que a escolha da gestão foi apropriada e não tem indica-
dores de falta de isenção (i.e. se a gestão entre dois métodos esco-
lher o que resulta na mensuração mais favorável, o auditor pode ter 
a necessidade de obter prova adicional com a gestão); 

iii) testes aos cálculos para assegurar a precisão dos valores e se os mes-
mos respeitam a metodologia (i.e. recálculo60 dos valores); 

iv) avaliação dos ajustamentos ao método face ao período anterior (se 
aplicável); e

v) avaliação da integridade e plenitude dos dados e pressupostos ao 
longo da aplicação do método (i.e. avaliar as atividades de carrega-
mento de dados, armazenamento, recuperação, transmissão e pro-
cessamento).

57 ISA 540 §18-30.
58 ISA 540§18.
59 Não inclui exemplos quando o método pelo órgão de gestão envolve uma modelação complexa. 
ISA 540 § 23 d).
60 ISA 500§ A19.
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13. Avaliar os pressupostos significativos61 – a documentação de audito-
ria deve incluir pelo menos o seguinte: 
i) avaliação das bases que sustentam a seleção do pressuposto por 

parte da gestão; 
ii) aferição se o pressuposto é adequado à natureza da estimativa con-

tabilística, face aos requisitos do referencial contabilístico, do sec-
tor e ambiente em que a entidade opera e o negócio; 

iii) justificação, se aplicável, quando ocorrem alterações na seleção dos 
pressupostos entre períodos; 

iv) avaliação da possibilidade de existirem indicadores de possível falta 
de isenção do órgão de gestão; 

v) se os pressupostos são consistentes entre eles e com os usados 
noutras estimativas (i.e. planos de negócio, planos estratégicos e 
fluxos de caixa futuros da entidade);

vi) revisão de acontecimentos que tenham ocorrido após a data das 
demonstrações financeiras e até à data do relatório do auditor; e 

vii) avaliação da capacidade da entidade levar a cabo um plano consi-
derando as suas circunstâncias económicas.

14. Avaliar a relevância e fiabilidade dos dados62 – a documentação de 
auditoria deve incluir pelo menos o seguinte: i) testes (i.e. confirmações 
externas, observações) que permitem assegurar que todos os dados ne-
cessários foram incluídos no método; ii) testes que permitem assegurar 
que os dados não foram alterados ou manipulados durante o processo 
de carregamento, armazenamento, recuperação, transmissão e proces-
samento, iii) avaliação se os dados utilizados são suficientemente por-
menorizados e adequados para as finalidades do auditor. 

É frequente as entidades contratarem ou utilizarem peritos/especialistas 
independentes para desenvolverem pressupostos relacionados com as estima-
tivas contabilísticas, neste caso, estes pressupostos são pressupostos da gestão 
quando os mesmos forem usados por este para desenvolver uma estimativa con-
tabilística. É dever dos auditores, nestas situações, aplicar os procedimentos  
relevantes apresentados na ISA 540 (revista)63 e na ISA 50064.

61 ISA 540 § 24.
62 ISA 540 §25 e ISA 500 § 9.
63 ISA 540(revista) §A130.
64 ISA 500 §8.
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Divulgações
Os referenciais contabilísticos preveem uma maior divulgação das estimati-
vas contabilísticas, face às necessidades dos vários leitores das demonstrações 
financeiras. O número e a complexidade das divulgações exigidas nas IFRS /IAS 
pode exigir que algumas entidades (i.e. que apresentem maior complexidade de 
negócio) tenham estabelecidos processos e procedimentos que visem assegurar 
o cumprimento de todos os requisitos nesta matéria. O auditor deve conceber 
procedimentos de auditoria adicionais para concluir se existem riscos de distorção 
material ao nível da asserção para divulgações.

15. Análise das divulgações – a documentação de auditoria deve incluir 
pelo menos o seguinte: i) análise dos requisitos previstos no referencial 
contabilístico em matéria de divulgações relacionadas com estimativas 
contabilísticas; ii) avaliação se existem riscos de distorção material ao 
nível da asserção para divulgações (i.e. a entidade tem compromisso de 
cumprir determinados rácios prudenciais); iii) procedimentos de audi-
toria adicionais para mitigar os riscos de distorção material; iii) avaliação 
se a entidade cumpriu com a divulgação dos requisitos previstos no refe-
rência contabilístico; e iv) testes à exatidão da informação divulgada.

Conforme referido anteriormente, os procedimentos de auditoria anterior-
mente destacados, não são exaustivos e são meramente ilustrativos com o pro-
pósito de demonstrar que a ISA 540 (revista) estipula um conjunto de deveres 
e responsabilidades ao auditor vasto em matéria de verificação das estimativas 
contabilísticas. 

3.2 Principais desafios 
As estimativas contabilísticas revestem-se de inumeráveis fatores (i.e. incertezas, 
complexidade, métodos, pressupostos, julgamentos) que todos os intervenientes 
e leitores das demonstrações financeiras devem ter presente quando preparam 
e examinam as demonstrações financeiras. Os auditores, quando desempenham 
as suas funções de exame, devem ter em consideração pelo menos os seguintes 
fatores:

Incertezas sobre o futuro 
Algumas estimativas contabilísticas incluem dados previsionais que ocorrerão 
no futuro e que são de difícil estimação. Por exemplo, os dados utilizados nas 
projeções do plano de negócios da entidade para efeitos de avaliação da impari-
dade de alguns ativos ou utilizados para avaliar a recuperabilidade de impostos 
ativos diferidos relacionados com prejuízos fiscais, dependem fortemente de 
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fatores exógenos à entidade (i.e. evolução da atividade económica do país, a 
evolução da procura dos produtos, a evolução do custo das matérias primas ou 
os potenciais desfechos de processos judiciais) que o auditor pode ter dificul-
dade em desafiar. 

Nestas situações a possibilidade de falta de isenção por parte do órgão de 
gestão aumenta consideravelmente, uma vez que o nível de julgamento e sub-
jetividade é maior. O auditor deve fazer procedimentos adicionais de auditoria 
como levar a cabo discussões adicionais com o órgão de gestão, efetuar e aná-
lise de benchmark e estudos externos que permitam corroborar os pressupostos  
considerados pela gestão. 

Utilização de novos modelos 
Quando uma entidade aplica pela primeira vez um modelo / método, pode não 
existir um histórico da sua aderência à realidade e consequentemente não ser 
possível efetuar alguns testes de auditoria que permitam aferir a sua razoabili-
dade (i.e. backtesting test).

Nestas situações, o auditor deverá avaliar numa primeira instância se o mo-
delo / método selecionado pela gestão é adequado face às circunstâncias da 
entidade e ao referencial contabilístico e desenhar procedimentos adicionais, 
tais como: avaliar se o modelo foi adequadamente documentado, se a entidade  
recorreu a entidades externas para o desenvolvimento do mesmo, analisar a  
integridade e completude dos dados no modelo, analisar os acontecimentos que 
ocorrerem até à data do relatório de auditoria e discutir com os órgãos de gestão 
os principais pressupostos incluídos no modelo.

Complexidade dos métodos utilizados
Para apurar algumas estimativas contabilísticas são utilizados métodos com-
plexos que incluem vários pressupostos e julgamentos, como por exemplo os 
modelos de imparidade coletiva que são utilizados para determinar as impari-
dades de crédito concedido a clientes utilizados pelas instituições bancárias e 
modelos de valorização de instrumentos financeiros complexos. Nestas situa-
ções, o auditor deverá planear um conjunto de procedimentos que lhe permita 
avaliar a solidez da modelização utilizada, testar a integridade matemática do 
modelo, testar a exatidão e plenitude dos dados e pressupostos do modelo e 
comparar os resultados do modelo com transações reais sempre que possível. 
Para tal, deverá avaliar a sua competência técnica para fazer os testes e caso não 
a possua recorrer à utilização de peritos. Deverá também validar se o órgão de 
gestão usa competências e conhecimento apropriados na utilização do modelo 
e se existem procedimentos de controlo interno adequados em relação à intro-
dução de alterações ao modelo.
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Fiabilidade, integridade e elevado número dos dados
Alguns modelos utilizados no apuramento de estimativas utilizam um número 
elevado de dados, que poderão ter diferentes origens. Este facto acarreta um 
risco inerente acrescido de a fiabilidade, integridade e completude dos dados 
poderem estar comprometidas, sendo necessário o auditor efetuar procedimen-
tos específicos que permitam mitigar este risco. O auditor poderá por exemplo 
recorrer a peritos especializados em sistemas informáticos para verificar se a 
entidade tem implementados controlos que permitam mitigar este risco.

Divulgações
O referencial contabilístico pode exigir a inclusão de divulgações relacionadas 
com estimativas contabilísticas nas demonstrações financeiras ou exigir divul-
gações de quantias monetárias que são por si só uma estimativa contabilística. 
Das inúmeras exigências de divulgações previstas nas IFRS65, destacam-se al-
guns exemplos de divulgações exigidas pelas IFRS relacionadas com estimativas 
contabilísticas:
•	 A	IFRS	7	–	Instrumentos	Financeiros:	Divulgações	exige	no	parágrafo	35G	

que a entidade explique, os dados, pressupostos e técnicas de estimativa 
utilizados para aplicar os requisitos de reconhecimento de perdas de cré-
dito previstas na IFRS 966;
•	 A	IAS	36	(Imparidade	de	Ativos)	exige	na	alínea	f )	do	parágrafo	13067 que, 

quando foi reconhecida ou revertida uma perda para um ativo (incluindo 

65 A título de exemplo uma das firmas internacionais de auditoria no documento intitulado “Disclo-
sure Checklist Based on International Financial Reporting Standards in issue at 29 February 2020”, 
são apresentadas 699 considerações que devem ser divulgadas nas demonstrações financeiras pelas 
entidades quando aplicam todas as IAS / IFRS – https://www.ey.com/en_gl/ifrs-technical-resources/
international-gaap-disclosure-checklist-ifrs-in-issue-29-february-2020.
66 IFRS 7, §35G: “(..) Para o efeito, uma entidade deve divulgar: a) A base dos dados e pressupostos 
e as técnicas de estimativa utilizados para: i) Mensurar as perdas de crédito esperadas ao longo da 
vida útil e a 12 meses; ii) Determinar se o risco de crédito de instrumentos financeiros aumentou 
significativamente desde o reconhecimento inicial; e iii) Determinar se um ativo financeiro é um 
ativo financeiro em imparidade por perdas de crédito. b) A forma como as informações prospetivas 
foram incorporadas na determinação das perdas de crédito esperadas, incluindo a utilização de infor-
mação macroeconómica; e c) As alterações introduzidas nos métodos de estimativa ou pressupostos 
significativos durante o período de relato e as razões para essas alterações.”
67 IAS 36, 130: “Uma entidade deve divulgar a seguinte informação sobre cada ativo (incluindo o 
goodwill) ou unidade geradora de caixa relativamente aos quais uma perda de valor foi reconhecida 
ou revertida durante o período: (..) f ) Se a quantia recuperável representar o justo valor menos os 
custos de alienação, a entidade deve divulgar as seguintes informações: i) o nível na hierarquia do 
justo valor (ver a IFRS 13) no qual a mensuração do justo valor do ativo (unidade geradora de caixa) é 
classificada na sua totalidade (sem ter em conta se os «custos de alienação» são ou não observáveis); 
ii) para as mensurações pelo justo valor classificadas nos níveis 2 e 3 da hierarquia do justo valor, 



A IMPORTÂNCIA DAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS...

159

o goodwill) ou unidade geradora de caixa, registado ao justo valor me-
nos os custos de alienação, a entidade divulgue: o nível de hierarquia do 
justo valor (1, 2 ou 3); para níveis 2 ou 3, uma descrição da(s) técnica(s) 
de avaliação utilizada(s) para mensurar o justo valor menos os custos de 
alienação e a explicação caso tenha ocorrido alteração na técnica utilizada; 
e para níveis 2 ou 3 cada pressuposto-chave no qual a direção baseou o seu 
cálculo de justo valor menos os custos de alienação;
•	 A	IAS	19	exige	no	parágrafo	144	que	a	entidade	divulgue	os	pressupostos	

atuariais significativos usados para determinar o valor presente da obri-
gação de benefícios definidos.
•	 A	IFRS	7	exige	no	parágrafo	25,	com	pequenas	exceções,	que	uma	enti

dade divulgue para cada classe de ativos financeiros e de passivos finan-
ceiros, o seu justo valor de forma a permitir a sua comparação com as suas 
quantias escrituradas e independentemente de terem sido registadas ao 
justo valor;
•	 A	IAS	19	exige	no	parágrafo	145	que	a	entidade	divulgue	uma	análise	de	

sensibilidade para cada pressuposto atuarial significativo usado para deter-
minar o valor presente da obrigação de benefícios definidos, os métodos e 
pressupostos usados para preparar a análise de sensibilidade e alterações 
face a períodos anteriores.
•	 A	IAS	1	exige,	no	parágrafo	125,	que	a	entidade	divulgue	“(..)	informação	

acerca dos pressupostos que faz relativamente ao futuro, e outras princi-
pais fontes da incerteza das estimativas no fim do período de relato, que 
tenham um risco significativo de resultar num ajustamento material nas 
quantias escrituradas de ativos e passivos durante o próximo ano finan-
ceiro68. Com respeito a esses ativos e passivos, as notas devem incluir: (a) a 
sua natureza; e (b) a sua quantia escriturada no fim do período de relato.”

uma descrição da(s) técnica(s) de avaliação utilizada(s) para mensurar o justo valor menos os custos 
de alienação. Se tiver ocorrido alguma alteração na técnica de valorização, a entidade deve divulgar 
essa alteração e a(s) razão(ões) para a fazer; e iii) para as mensurações pelo justo valor classificadas 
nos níveis 2 e 3 da hierarquia do justo valor. Os pressupostos-chave são aqueles aos quais a quantia 
recuperável do ativo (unidade geradora de caixa) é mais sensível. A entidade deve também divulgar 
a(s) taxa(s) de desconto utilizada(s) no método de mensuração atual e no método anterior se o justo 
valor menos os custos de alienação for mensurado pelo método de mensuração atual.
68 O parágrafo 127 da IAS 1 especifica que “Os pressupostos e outras fontes da incerteza das esti-
mativas divulgados de acordo com o parágrafo 125 relacionam-se com as estimativas que exigem os 
juízos de valor mais difíceis, subjectivos ou complexos da gerência. (..)”



160

CADER NOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS SOBRE OS 20 ANOS DO CVM

A ISA 54069 exige que o auditor avalie se as estimativas contabilísticas são 
razoáveis, ou seja se os requisitos relevantes do referencial de relato financeiro 
aplicável foram adequadamente aplicados, nomeadamente os requisitos relati-
vos a divulgações acerca da estimativa contabilística, incluindo divulgações so-
bre como a estimativa contabilística foi desenvolvida e que explicam a natureza, 
extensão e fontes de incerteza de estimação. O auditor deverá também verificar 
se o órgão de gestão incluiu divulgações, para além das especificamente exigidas 
pelo referencial, que são necessárias para atingir uma apresentação apropriada 
das demonstrações financeiras como um todo. 

As divulgações sobre estimativas contabilísticas são essenciais para perce-
cionar o nível de risco de cada entidade e para alertar os utentes das demonstra-
ções financeiras dos pressupostos e opções tomadas pelo órgão de gestão que 
envolveram mais incerteza.

4. Reflexões finais
No futuro próximo, novas exigências e desafios terão de ser geridos pelos inter-
venientes no processo de preparação das demonstrações financeiras e por con-
sequência o auditor deverá adaptar os seus procedimentos para assegurar o seu 
primário objetivo, garantir que as demonstrações financeiras estão isentas de 
distorções materiais. 

Evolução tecnológica
A utilização massiva de tecnologia por parte da sociedade em geral está a permi-
tir às entidades desenvolverem novos segmentos de negócio ou canais de distri-
buição. O processo de preparação de informação financeira não é imune a esta 
evolução tecnológica e como tal o processo irá utilizar mais automatismos (i.e. 
machine learning e inteligência artificial) em áreas críticas e complexas da con-
tabilidade, em especial no cálculo e modelização de estimativas contabilísticas, 
como sejam a valorização de instrumentos financeiros e de contas a receber. 
A utilização de tecnologia adequada (i.e. ferramentas informáticas que per-
mitam analisar grande quantidade de dados “data analytics”) é uma realidade 
cada vez mais presente nas maiores firmas de auditoria70. No futuro, as firmas de  

69 ISA 540§9.
70 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/deloitte-analytics/us-da-
advanced-audit-analytics.pdf 
https://home.kpmg/xx/en/home/media/press-releases/2019/12/kpmg-expects-to-invest-5-billion-
on-digital-leadership-in-professional-services.html 
https://www.pwc.com/bb/en/press-releases/2019/3bn-investment-in-digital-upskilling.pdf 
https://news.bloombergtax.com/financial-accounting/big-four-invest-billions-in-tech-reshaping-
their-identities 
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auditoria terão como desafio adaptar a sua metodologia e ferramentas, de forma 
a acompanhar o progresso tecnológico das entidades, mas também munir-se 
de colaboradores especializados na utilização e interpretação dos resultados  
gerados pelas ferramentas informáticas. Será de ressalvar que o julgamento pro-
fissional inerente à auditoria de estimativas contabilísticas, nomeadamente na 
análise de pressupostos que envolvam um maior grau de julgamento e incerteza 
por parte da gestão das entidades, dificilmente será substituído por trabalho 
não humano e continuará a ser uma das áreas de maior relevância no trabalho 
do auditor.

Efeitos pandémicos 
A pandemia causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 (designado por  
Covid-19) trouxe desafios acrescidos ao reporte financeiro, nomeadamente um 
nível de incerteza elevado em relação à mensuração de um conjunto alargado 
de ativos e passivos, em especial aqueles que envolvem estimativas contabilís-
ticas. A este propósito, vários organismos nacionais e internacionais emitiram 
orientações com o objetivo de suportar as entidades e os auditores no pro cesso 
de preparação das demonstrações financeiras71. Este tipo de acontecimentos 
(com efeitos repentinos e incertos na economia) tem efeitos nevrálgicos nas 
estimativas contabilísticas, nomeadamente: i) dificuldades nas divulgações de 
informação acerca dos pressupostos que as entidades fazem relativamente ao 
futuro e outras principais fontes da incerteza das estimativas no fim do período 
de relato, ii) na valorização de ativos e passivos financeiros decorrente da degra-
dação da qualidade de crédito e do aumento do risco e iii) na imparidade de 
ativos não correntes tais como goodwill , ativos fixos tangíveis e ativos intangíveis, 

71 Nacionais: 
CMVM – https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/comunicados_mercado/Pages/20200320b.aspx
Banco de Portugal: https://www.bportugal.pt/comunicado/banco-de-portugal-adota-guidance-
do-bce-sobre-utilizacao-de-projecoes-macroeconomicas-nas 
Internacionais:
ESMA: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-recommends-action-financial-
market-participants-covid-19-impact 
BCE: https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/letterstobanks/shared/pdf/2020/
ssm.2020_letter_IFRS_9_in_the_context_of_the_coronavirus_COVID-19_pandemic.en.pdf ? 
b543f9408a8480e04748a3b0185d8cf3%20 
EBA: https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/
Guidelines/2020/884434/EBA%20GL%202020%2007%20Guidelines%20on%20Covid%20
-19%20measures%20reporting%20and%20disclosure.pdf 
IOSCO: https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD656.pdf e https://www.iosco.org/
library/pubdocs/pdf/IOSCOPD655.pdf 
SEC: https://www.sec.gov/news/public-statement/statement-teotia-financial-reporting-
covid-19-2020-04-03 
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decorrente da deterioração dos negócios, e dificuldade em definir pressupostos 
utilizados nas análise de imparidade.

O IASB, emitiu em outubro de 2020 um documento intitulado:” Applying 
IFRS Standards in 2020 – impact of covid-19” com o objetivo de fornecer aos 
responsáveis pela preparação das demonstrações financeiras, auditores, investi-
dores e reguladores uma visão geral sobre os possíveis impactos da Covid-19 no 
processo reporte financeiro. Salientamos alguns aspetos referidos neste docu-
mento relacionados com as expetativas dos utentes das demonstrações finan-
ceiras: i) estimativas baseadas em pressupostos que estejam alinhados com as 
expectativas da gestão sobre a performance e as condições operacionais na data 
de reporte; ii) os pressupostos utilizados pela gestão devem ser desenvolvidos 
usando informações razoáveis e passiveis de ser suportadas; e iii) transparência 
no processo de divulgação dos pressupostos chave considerados pela gestão.

Como é de esperar, os auditores têm desafios acrescidos na execução dos 
seus trabalhos e neste contexto, vários reguladores nacionais e internacionais 
emitiram igualmente orientações alertando para as principais preocupações 
que devem ser asseguradas pelos auditores resultantes da Covid 19.72. 

O IAASB, órgão do IFAC responsável pela emissão de ISA, emitiu vários 
documentos e realizou várias sessões de esclarecimento (webinars)73, sendo 
 de destacar o documento intitulado “Auditing Accounting Estimates in the 
Current Evolving Environment Due to COVID-19”74. Neste documento é 
enfatizado que o auditor deve procurar realizar procedimentos adicionais/
alternativos mais robustos para dar resposta aos riscos de distorção material 
relacionados com estimativas e respetivas divulgações e são elencados poten-
ciais efeitos nos procedimentos de auditoria de avaliação de risco, na identi-
ficação, avaliação e respostas aos riscos de distorção material, na validação de 

72 Nacionais:
CMVM: https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/Recomendacoes/Pages/rec_
auditoria_2020.aspx?v
OROC: https://www.oroc.pt/Uploads/normativo_tecnico/ImpactosCOVID19.pdf
Internacionais:
CEAOB: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/
documents/200325-ceaob-statement-covid-19_en.pdf 
P C A O B :  h t t p s : / / p c a o b u s . o r g / D o c u m e n t s / C O V I D - 1 9 - S p o t l i g h t . p d f ? u t m _
source=PCAOB+All+Staff&utm_campaign=53d63a136e-EMAIL_CAMPAIGN_2019--forums2019_
COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_b4dc9d4b10-53d63a136e-125394181 e https://
pcaobus.org/Documents/Conversations-with-Audit-Committee-Chairs-Covid.pdf 
73 https://www.iaasb.org/focus-areas/guidance-auditors-during-coronavirus-pandemic.
74 https://www.ifac.org/system/files/publications/files/Staff-Alert-Auditing-Accounting-Estimates-
final.pdf.
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divul gações, o impacto no relatório de auditoria e potencial enviesamento da 
gestão e suscetibilidade a fraude.

Ativos e passivos digitais 
O aparecimento de novas categorias de ativos (i.e. criptoativos75) irão acarre-
tar num futuro próximo um nível de complexidade acrescido à contabilidade e 
por consequência ao trabalho do auditor. O referencial contabilístico atual não 
permite ainda dar resposta às necessidades de reconhecimento e mensuração 
inerentes aos criptoativos.

Em 21 de junho de 2019, o IFRS Interpretations Committee emitiu um 
documento denominado “Holdings of Cryptocurrencies”76 onde concluí que 
uma entidade deve aplicar a IAS 2 – Inventários se as “criptomoedas” estiverem 
registadas como detidas para venda no decurso ordinário do negócio ou caso 
não estejam deverá ser aplicada a IAS 38 – Ativos Intangíveis. Esta interpretação 
não é consensual e continuam a existir várias discussões sobre este tema nos 
diversos fóruns mundiais.

O European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), por exemplo, emi-
tiu em 20 de julho de 2020 um documento intitulado “discussion paper on the 
accounting for crypto-assets (liabilities) – holder and issuer perspective”77, onde 
propõe as seguintes alternativas para endereçar o tratamento contabilís tico 
das “Crypto-assets” (liabilities): 1) Não efetuar alterações nas IFRS; 2) alterar 
e/ou clarificar as IFRS existentes; e 3) elaborar uma nova IFRS sobre Crypto-
-assets (liabilities) ou “digital assets (liabilities). Não existindo consenso sobre 
a reconhecimento, mensuração e apresentação destes ativos, de acordo com o 
referencial contabilístico IAS /IFRS, o nível de julgamento e incerteza sobre as 
estimativas contabilísticas aumenta e o próprio auditor é obrigado a realizar um 
julgamento profissional mais sustentado.

75 Definição incluída no sítio da internet da CMVM – perguntas e resposta sobre “criptoativos” 
destinadas aos investidores: “Os criptoativos são representações digitais de ativos baseadas em 
tecnologia blockchain, não emitidas por um banco central, instituição de crédito ou instituição de 
moeda eletrónica e que podem ser usadas como forma de pagamento numa comunidade que o aceite 
ou ter outras finalidades como a atribuição do direito à utilização de determinados bens e serviços 
ou a um retorno financeiro. Para este efeito, o termo “criptoativos” engloba as nomenclaturas que 
normalmente lhe são associadas, como tokens, coins, criptomoedas ou moedas virtuais.”
76 Disponível em https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/supporting-implementation/agenda-
decisions/holdings-of-cryptocurrencies-june-2019.pdf 
7 7  h t t p s : / / w w w. e f r a g . o rg / A s s e t s / D o w n l o a d ? a s s e t U r l = / s i t e s / w e b p u b l i s h i n g /
SiteAssets/EFRAG%2520Discussion%2520Paper-Accounting%2520for%2520Crypto-
Assets%2520%28Liabilities%29-%2520July%25202020.pdf 
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Resposta às necessidades dos utentes das demonstrações financeiras 
Os utentes78 das demonstrações financeiras tem diferentes necessidades de 
infor mação e como tal o objetivo das demonstrações financeiras é proporcionar 
um conjunto vasto de informação que seja útil na tomada de decisões econó-
micas dos vários utentes. Por outro lado, uma das caraterísticas qualitativas das 
demonstrações financeiras, preparadas de acordo com as IAS / IFRS, é permitir 
aos utentes comparar as demonstrações financeiras de diferentes entidades.

É verdade que a comparabilidade é uma das caraterísticas qualitativas que 
melhora a utilidade da informação financeira, porém, conforme apresentado no 
presente artigo, as estimativas contabilísticas assumem cada vez mais um papel 
relevante no processo de preparação das demonstrações, exigindo aos órgãos 
de gestão a utilização de julgamentos, métodos e pressupostos que muitas vezes 
apresentam um grau de incerteza elevado e que pode implicar falta de isenção 
por parte dos órgãos de gestão.

Nesta medida será que a introdução de novas normas de contabilidade que 
preveem a utilização sistemática de um conjunto de estimativas para efeitos 
de mensurar alguns ativos e passivos das entidades é útil para os utentes das 
demonstrações financeiras e concordante com a característica comparabilidade?

Por outro lado, para assegurar que os utentes têm a informação necessária 
e útil, incluído as estimativas utilizadas pela gestão, os Relatórios e Contas são 
cada vez mais extensos e complexos (i.e. existem atualmente Relatórios e Con-
tas de entidades cotadas com mais de 900 páginas). Será que este mecanismo 
(divulgação exaustiva de informação) é adequado e permite aos utentes obter 
informação de forma eficiente e eficaz?

Não é objetivo do artigo apresentar respostas concretas às reflexões apresen-
tadas, contudo, podemos concluir que os auditores têm um papel fundamental, 
mas bastante complexo e subjetivo, na garantia de que as entidades apresentam 
informação verdadeira, apropriada e relevante às necessidades dos utilizadores 
das demonstrações financeiras. 

78 Por exemplo: investidores (atuais e potenciais), colaboradores, credores, fornecedores, clientes, 
governos, supervisores, público em geral.
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A imputação de direitos de voto para efeitos de OPA’s 
e algumas notas sobre matérias avulsas

Carlos Osório de Castro*

1. As matérias versadas
Correspondendo, com satisfação, ao convite que nos foi endereçado para partici-
parmos na edição especial dos Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, em 
celebração dos 20 anos de vigência do Código dos Valores Mobiliários (CVM), 
pareceu-nos apropriado combinar uma abordagem sucinta de um par de proble-
mas que, tanto quanto é do nosso conhecimento, não têm merecido a atenção da 
doutrina, com uma reapreciação, mais desenvolvida, de uma matéria que, bem 
ao invés, se apresenta como uma verdadeira vexata quaestio.

Os temas que trataremos sumariamente são os seguintes:
– o dos contornos da noção de imprevisibilidade das circunstâncias, para 

efeitos do art. 128º;
– o da (des)conformidade entre os arts. 16º e 20º do CVM1 e a Directiva 

2004/109/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Dezembro 
de 2004.

A questão que tem sido objecto de acesa controvérsia doutrinal, por sua vez, 
prende-se com o modo como deve computar-se a participação em sociedade 
aberta para o efeito de se considerar verificada a ultrapassagem dos limiares 
legalmente estabelecidos geradora do dever de lançamento de uma oferta 
pública de aquisição (OPA). Estreitamente ligada a essa surge uma outra, qual 

* Advogado, Partner da Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados.
1 Pertencem ao CVM os preceitos doravante citados sem indicação de fonte.
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seja a de saber em que casos, ocorrida essa ultrapassagem, não é exigível o 
lançamento da oferta.

2. A “imprevisibilidade” da alteração das circunstâncias (art. 128º do CVM)
Está aqui em causa o cotejo entre o art. 437º do Código Civil e o art. 128º do 
CVM: o primeiro desses preceitos subordina o direito à resolução do contrato, 
ou à modificação dele segundo juízos de equidade, a que “as circunstâncias em 
que as partes fundaram a decisão de contratar tiverem sofrido uma alteração 
anormal”. O segundo condiciona o direito do oferente a modificar a oferta ou a 
revogá-la (em prazo razoável e mediante autorização da CMVM), à ocorrência 
de uma “alteração imprevisível (…) das circunstâncias”.

Como refere Menezes Cordeiro, o requisito da “anormalidade” do Có-
digo Civil prende-se também com a “imprevisibilidade”: “havendo alteração 
normal, as partes podiam ter previsto a sua ocorrência” (o que é o mesmo que 
dizer que “havendo alteração anormal, as partes não podiam ter previsto a sua 
ocorrência”)”2.

Não obstante, parece-nos haver espaço para uma noção de previsibilidade, 
própria do direito dos valores mobiliários. 

Arrancamos, nesta matéria, do conceito de informação privilegiada (a “infor-
mação com caráter preciso, que não tenha sido tornada pública e diga respeito, 
direta ou indiretamente, a um ou mais emitentes ou a um ou mais instrumentos 
financeiros e que, caso fosse tornada pública, seria idónea para influenciar de 
maneira sensível o preço desses instrumentos financeiros ou dos instrumentos 
financeiros derivados com eles relacionados” – art. 7º, nº 1, al. a), do Regula-
mento (UE) nº 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho).

Relativamente a circunstâncias ou acontecimentos futuros, o art. 7º, nº 2, 
do citado Regulamento, vem esclarecer que a informação a seu respeito só terá 
carácter preciso na medida em que aqueles sejam razoavelmente previsíveis 

No Acórdão Geltl 3, o Tribunal de Justiça decidiu que “o artigo 1º, nº 1, da 
Diretiva 2003/124/CE deve ser interpretado no sentido de que o conceito de 
‘conjunto de circunstâncias [...] razoavelmente previsíveis ou [de] aconteci-
mento [...] razoavelmente previsível’ tem em vista as circunstâncias ou os acon-
tecimentos futuros em relação aos quais, com base na apreciação global dos ele-
mentos já disponíveis, se afigura haver uma perspectiva real de virem a existir ou 
a ocorrer. Porém, não se pode interpretar este conceito no sentido de que deve 

2 Tratado de Direito Civil, IX, Direito das Obrigações, 3ª edição, págs. 686 e seg.. Ver também Oliveira 
Ascensão: “(…) o facto superveniente que está na base do instituto deve ser sempre um facto 
imprevisível, porque o seu carácter extraordinário impediu que tivesse sido tomado em conta” 
(Onerosidade excessiva por “alteração das circunstâncias”, in Revista da Ordem dos Advogados, 2005, vol. III).
3 Processo C19/11, Geltl vs. Daimler AG.
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ser tido em conta o alcance do efeito deste conjunto de circunstâncias ou deste 
acontecimento no preço dos instrumentos financeiros em causa”.

O Considerando 16 do Regulamento 596/2014 veio acolher este enten-
dimento: “Quando a informação privilegiada diz respeito a um processo que 
ocorre por etapas, cada etapa do processo, bem como o processo no seu con-
junto, pode constituir informação privilegiada. Um passo intermédio num 
processo continuado no tempo pode constituir, por si só, um conjunto de cir-
cunstâncias ou um acontecimento que existem ou relativamente ao qual há uma 
perspetiva realista de virem a existir ou ocorrer, com base numa apreciação glo-
bal dos elementos já existentes”4.

O Acórdão Geltl aparentemente cala quanto ao grau de probabilidade coen-
volvido na noção de “perspectiva realista”. Contudo, nas questões prejudiciais 
suscitadas, o Bundesgerichtshof aventou 3 critérios: dois rígidos (elevada probabi-
lidade e maior probabilidade) e um flexível, segundo o qual o grau de proba-
bilidade relevante dependeria do maior ou menor alcance do efeito no preço do 
conjunto de circunstâncias ou do acontecimento. O Tribunal de Justiça rejeitou 
expressamente tanto o primeiro critério como o último, pelo que resta concluir 
que optou pelo segundo (“50% + x”), que foi, também claramente, o acolhido 
no Regulamento (UE) nº 596/2014. Ou seja: “um acontecimento futuro é ra-
zoavelmente previsível quando a probabilidade de o mesmo ocorrer é maior do 
que a de não ocorrer”.

Pode daqui inferir-se que o mercado não negoceia com base em informa-
ção sobre acontecimentos futuros relativamente aos quais não exista uma pers-
pectiva realista de virem a existir ou ocorrer, na acepção acabada de precisar.  
Na ausência dessa perspectiva realista, não possui informação privilegiada 
quem tem conhecimento da possibilidade de verificação de determinado acon-
tecimento ou conjunto de circunstâncias.

O elemento sistemático impõe que esta noção de previsibilidade seja o 
correlato do conceito de imprevisibilidade empregado no art. 128º do CVM.  
Quando se vincula a determinado preço num anúncio preliminar ou num anún-
cio de lançamento, só é de exigir ao oferente que pondere a evolução razoavel-
mente previsível (no sentido exposto), e só os riscos coenvolvidos nessa evolu-
ção podem ser postos a seu cargo.

O que se tem de afastar de todo em todo é a tese de que “o regime do art. 
128º do Cód. VM se apresenta mais restritivo (…) do que o do regime civil, impe-
dindo que se possa lançar mão daquele no caso de se verificarem alterações 

4 Embora o Considerando 16 se refira apenas a processos que se desenvolvem por etapas, a valo-
ração aí feita é transponível para todo e qualquer acontecimento futuro, tanto mais que não é fácil 
distingui-los de outras situações em que se lida com informação prospectiva (ex., planos) – vide 
Klöhn, Marktmissbrauchsverordnung, 2018, pág. 174.
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anormais das circunstâncias, se previsíveis”5 – ou seja, a tese de que o que é 
anormal pode ser previsível.

Tal leitura ignora por completo a nova luz que sobre o art. 128º deitou o art. 
185º-B, nº 5, do CVM, introduzido pelo Decreto-Lei nº 219/2006, segundo o 
qual “o lançamento de oferta concorrente constitui fundamento de revogação 
de ofertas voluntárias nos termos do artigo 128º” (com o que o legislador foi 
mais além do que já tinha ido a CMVM no seu Regulamento nº 10/2000, ao 
estabelecer, no silêncio da lei, que “o lançamento de oferta concorrente pode 
constituir fundamento de revogação da oferta nos termos do artigo 128º do 
Código de Valores Mobiliários).

Haverá com certeza algum exagero na observação de Paula Costa e Silva 
de que “nada é mais previsível do que a possibilidade de ser lançada uma oferta 
concorrente quando se lança uma oferta pública de aquisição”6. Mas o que é certo 
e seguro é que o lançamento de uma oferta concorrente pode apresentar-se 
em concreto como um evento totalmente previsível – e, não obstante, constitui 
sempre fundamento de revogação de ofertas voluntárias nos termos do artigo 128º

Em face disto, invocar que a noção de “alteração imprevisível” do art. 128º 
do CVM é mais limitativa que a de “alteração anormal” do art. 437º do C. Cv. é, 
reitera-se, absolutamente insubsistente.

3. A (des)conformidade entre o art. 20º do CVM e a Directiva 2004/109/CE, 
de 15 de Dezembro de 2004

3.1 A alteração do art. 3º da Directiva 2004/109/CE decorrente da Directiva 
2013/50/UE

Desde a sua redacção original, o art. 9º, nº 1, da Directiva 2004/109/CE impõe que 
os Estados-Membros de origem assegurem que, no caso de um accionista adquirir 
ou alienar acções de um emitente cujas acções estejam admitidas à negociação 
num mercado regulamentado e às quais estejam associados direitos de voto, esse 
accionista seja obrigado a notificar o emitente da percentagem de direitos de voto 
que passe a ser por si detida em resultado dessa aquisição ou alienação, se essa 
percentagem atingir, exceder ou se tornar inferior a um dos seguintes limiares: 
5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% e 75%.

O art. 10º do mesmo diploma, por sua vez, prescreve que tais requisitos de 
notificação sejam igualmente aplicáveis às pessoas singulares ou colectivas que 

5 Esta passagem consta da pág. 30 (nota 35) do Projecto de uma decisão da CMVM no sentido do 
indeferimento do requerimento apresentado pela Cofina em que se solicitava que se considerasse 
extinto o procedimento da OPA sobre a Grupo Media Capital e, subsidariamente, a sua revogação 
por alteração das circunstâncias.
6 Ofertas Públicas e Alterações de Circunstâncias, Direito dos Valores Mobiliários, Volume IV, 2003, pág. 141.
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possam adquirir, alienar ou exercer direitos de voto em qualquer dos seguintes 
casos ou através de uma combinação dos mesmos:

a) Direitos de voto detidos por um terceiro com o qual essa pessoa singu-
lar ou colectiva tenha celebrado um acordo que os obrigue a adoptarem, 
através do exercício concertado dos direitos de voto que possuem, uma 
política comum duradoura em relação à gestão do emitente em causa;

b) Direitos de voto detidos por um terceiro por força de um acordo cele-
brado com essa pessoa singular ou colectiva em que se preveja uma trans-
ferência temporária e a título oneroso dos direitos de voto em causa;

c) Direitos de voto inerentes a acções dadas em garantia a essa pessoa sin-
gular ou colectiva, desde que esta controle os direitos de voto e declare a 
sua intenção de os exercer;

d) Direitos de voto inerentes a acções relativamente às quais essa pessoa 
singular ou colectiva tenha o usufruto;

e) Direitos de voto detidos, ou que possam ser exercidos na acepção das 
alíneas a) a d), por uma empresa controlada por essa pessoa singular ou 
colectiva;

f ) Direitos de voto inerentes a acções depositadas junto dessa pessoa singu-
lar ou colectiva e que esta possa exercer segundo o seu critério na ausên-
cia de instruções específicas dos accionistas;

g) Direitos de voto detidos por um terceiro em seu nome, por conta dessa 
pessoa singular ou colectiva;

h) Direitos de voto que essa pessoa singular ou colectiva possa exercer na 
qualidade de procurador e segundo o seu critério na ausência de ins-
truções específicas dos accionistas.

Pese embora, como se referiu, estes preceitos se tenham mantido inaltera-
dos, algo de muito substantivo mudou. Temos em mente o nº 1-A, acrescentado ao 
art. 3º da Diretiva 2004/109/CE pelo art. 1º, nº 2, da Directiva 2013/50/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de Outubro de 2013, e mais concre-
tamente, o segmento seguinte:

“O Estado-Membro de origem não pode sujeitar os titulares de ações ou as 
pessoas singulares ou coletivas referidas nos artigos 10º e 13º a requisitos mais 
rigorosos do que os estabelecidos na presente diretiva, salvo se: 

i) Fixar limiares de notificação adicionais ou mais baixos do que os previs-
tos no artigo 9º, nº 1, e exigir notificações equivalentes em relação aos 
limiares baseados nas participações no capital; 

ii) Aplicar requisitos mais rigorosos do que os previstos no artigo 12º;
iii) Aplicar disposições legais, regulamentares ou administrativas aprova-

das relativamente a ofertas públicas de aquisição, operações de fusão 
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e outras operações que afetem a propriedade ou o controlo das socie-
dades sujeitas à supervisão das autoridades designadas pelos Estados-
-Membros nos termos do artigo 4º da Diretiva 2004/25/CE do Par-
lamento Europeu e do Conselho, de 21 de abril de 2004, relativa às 
ofertas públicas de aquisição”. 

O sentido desta disposição é claro, e mais claro se torna ainda se a mesma for 
lida à luz do Considerando 12 da Directiva 2013/50/EU que, para comodidade 
do leitor, aqui se reproduz, na parte relevante:

“Um regime harmonizado de notificação de participações qualificadas com 
direitos de voto, em especial no que se refere à agregação da detenção de ações 
com a detenção de instrumentos financeiros, deverá melhorar a segurança jurí-
dica, aumentar a transparência e reduzir os encargos administrativos dos inves-
tidores transfronteiriços. Por conseguinte, não deverá ser permitido que os Estados-
-Membros adotem regras mais rigorosas do que as previstas na Diretiva 2004/109/CE em 
matéria de cálculo dos limiares de notificação, de agregação da detenção de direitos de voto 
associados a ações com a detenção de direitos de voto associados a instrumentos financeiros, 
e de isenções de requisitos de notificação (…) (itálico acrescentado).

Em duas palavras: a Directiva 2004/25/CE consagrava apenas requisitos mí-
nimos, dando aos Estados-Membros liberdade para estabelecerem regimes mais 
rigorosos. Com as alterações introduzidas pela Directiva 2013/50/EU, contudo, 
o que antes consubstanciava uma mera harmonização mínima volveu-se numa 
harmonização máxima ou plena quanto aos aspectos acima citados (designada-
mente cálculo dos limiares de notificação, agregação da detenção de direitos de voto 
associados a ações com a detenção de direitos de voto associados a instrumentos 
financeiros, e isenções de requisitos de notificação)7.

3.2 As normas do art. 20º contrárias à Directiva 2004/109/CE por violação 
do art. 3º, nº 1-A e 10º deste acto comunitário 

As alterações à Directiva 2004/109/CE introduzidas pela Directiva 2013/50/UE 
deviam ter sido transpostas para a nossa ordem jurídica até 27 de Novembro  
de 2015. 

7 Ver, neste sentido, no quadro do direito alemão, Pashcos/Fleischer, Übernahmerecht – Handbuch, 
§11, anotação 74, Burgard/Heimann, Beteiligungspublizität nach dem Regierungsentwurf eines Gesetzes 
zur Umsetzung der Transparenzrichtlinie-Anderungsrichtlinie, in Wertpapier-Mitteilungen. Zeitschrift 
für Wirtschafts- und Bankrecht, 2015, pág. 1449, Hitzer/Hauser, Stimmrechtszurechnung: acting in 
concert und Kettenzurechnung im Lichte der vollharmonisierenden wirkung der Transparenzrichtlinie, in 
Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht, 2016, pág. 1365 e Kraack, Beteiligungspublizität bei Erwerbs- und 
Übernahmeangeboten, in Die Aktiengesellschaft, 2017, pág. 677.
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Vem daqui que, a partir desta data, se tornaram desconformes com o direito 
comunitário, desde logo, todas as normas do art. 20º do CVM que consagram 
imputações de direitos de voto assentes em circunstâncias que não se enqua-
drem nas tipologias taxativas previstas na Directiva 2004/109/CE. Essas não po-
dem, por conseguinte, ser invocadas contra os putativos sujeitos de deveres de 
comunicação de aquisições e/ou alienações de participações qualificadas, visto 
que, sendo as disposições da Directiva infringidas incondicionais e suficiente-
mente claras e precisas, delas se desprende o chamado efeito directo vertical8.

Estão neste caso inúmeras das alíneas do art. 20º, nº 1 (por ex., as als. c), d), 
f ), h)9 e j)), salvo se, e na medida em que, por via de uma interpretação restri-
tiva, possa assegurar-se coincidência entre as respectivas hipóteses e alguma das 
previstas na Directiva 2004/109/CE10/11.

8 Acórdãos do Tribunal de Justiça de 4 de Dezembro de 1974 (Van Duyn) e de 5 de abril de 1979 
(Ratti).
9 No sentido de que a harmonização prosseguida pela Diretiva 2004/109/CE consente apesar 
de tudo aos Estados-Membros, por força do disposto no art. 3º, nº 1-A, iii), uma configuração da 
“actuação concertada” em moldes distintos dos previstos no art. 10º, al. a), veja-se, porém, Veil, 
Beteiligungstransparenz im Kapitalmarktrecht, in Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht, 
2013, pág. 434 e Parmentier, Die Revision der EU-Transparenzrichlinie für börsennotierte Unternehmen, 
in Die Aktiengesellschaft, 2014, págs. 18 e seg.. Em sentido oposto, com argumentos convincentes, por 
todos, Kraack, ob. cit., págs. 679 e seg. Por seu turno, Shürnbrand (in Emmerich/Habersack, 
Aktien- und GmbH- Konzernrecht, 8ª edição, anotação 4 ao § 22 WpHG), entende que, quando a ques-
tão vier a ser suscitada perante um órgão jurisdicional nacional cujas decisões não sejam suscetíveis 
de recurso judicial, este estará obrigado a submetê-la ao Tribunal de Justiça nos termos do art. 267º 
do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, em virtude de a sobredita interpretação 
(referida como sendo a dominante), não ter suporte evidente nem no texto do novo nº 1-A do art. 
3º da Directiva 2004/109/CE nem no do Considerando 12 da Directiva 2013/50/EU. Sublinhe-se 
que o que os autores citados discutem são os contornos possíveis da noção de “actuação concertada” 
para efeitos do instituto da comunicação de participações qualificadas e não para efeitos de OPA’s, 
pois este último é um domínio em que, no plano do direito comunitário, a Directiva 2004/109/CE 
não cobra relevo (cfr. a nota 11, infra).
10 Como é sabido, as normas jurídicas nacionais que tenham como objectivo a transposição de uma 
directiva, ou que, pelo menos, contendam com o seu âmbito de aplicação, devem ser objecto de uma 
interpretação conforme a essa mesma directiva, se o teor literal de tais comandos comportar um 
sentido que seja com ela compatível – cfr., entre muitos outros, os Acórdãos do Tribunal de Justiça 
von Colson und Kamann e Marleasing (reproduz-se, deste último Acórdão, o trecho seguinte: “(…) 
deve recordar-se que, como o Tribunal precisou no acórdão de 10 de Abril de 1984, Von Colson e 
Kamann, nº 26 (14/83, Recueil, p. 1891), a obrigação dos Estados-membros, decorrente de urna 
directiva, de atingir o resultado por ela prosseguido, bem como o seu dever, por força do artigo 5º 
do Tratado, de tomar todas as medidas gerais ou especiais adequadas a assegurar a execução dessa 
obrigação, impõem-se a todas as autoridades dos Estados-membros, incluindo, no âmbito das suas 
competências, os órgãos jurisdicionais. Daqui resulta que, ao aplicar o direito nacional, quer se 
trate de disposições anteriores ou posteriores à directiva, o órgão jurisdicional nacional chamado a 
interpretá-lo é obrigado a fazê-lo, na medida do possível, à luz do texto e da finalidade da directiva, 
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11. 

3.3 A desconformidade entre o arts. 16º e 20º do CVM e os arts. 3º, nº 1-A, 
9º, 10º, 13º e 13º-A da Directiva 2004/109/CE

Também por efeito das alterações introduzidas pela Directiva 2013/50/EU, a Dire-
tiva 2004/109/CE passou prever a divulgação de instrumentos financeiros “que 
provocam para os investidores uma certa exposição económica face às empresas” 
(vide o Considerando 9 da dita Directiva 2013/50/EU)12.

Enquanto o dever de notificação previsto nos arts. 9º e 10º da Diretiva 
2004/109/CE tem como escopo assegurar a transparência das relações de po-
der no seio da sociedade e das alterações significativas de que sejam objecto, o 
propósito do dever de notificação estabelecido nos art. 13º do mesmo diploma é 

para atingir o resultado por ela prosseguido e cumprir desta forma o artigo 189º, terceiro parágrafo, 
do Tratado”).
11 Entendemos, para dar apenas um exemplo, que, não podendo relevar qualquer acordo relativo ao 
exercício de voto (art. 20º, nº 1, al. c)), se deve restringir a letra da lei de modo a que apenas sejam 
abarcados os “acordos celebrados entre o participante e um terceiro que os obrigue a adoptarem, 
através do exercício concertado dos direitos de voto que possuem, uma política comum duradoura 
em relação à gestão do emitente em causa” (estamos no domínio da interpretação restritiva e não no 
da redução teleológica “porque o espírito da lei configura o género previsto na hipótese da norma 
em termos de excluir espécies que nelas seriam subsumíveis segundo a letra da lei” – Alexandre 
Libório Dias Pereira, Da equidade ( fragmentos), disponível online. Essa restrição, por sua vez, não 
pode deixar de projectar-se na interpretação do art. 20º, nº 1, al. h) (embora esta disposição, mesmo 
com o sentido que precisaremos já de seguida, só possa ser atendida para fundar um dever de OPA, 
e não um dever de comunicação de aquisição ou alienação de uma participação qualificada, por 
nem assim entendida ser passível de subsunção a um dos tipos de imputação previstos na Directiva 
2004/109/CE). Ambos os preceitos tratam da concertação: no plano do exercício de direitos de voto 
(al. c)), e no da actuação directa sobre os órgãos sociais, maxime sobre o órgão de administração 
(al. h)) – tertium non datur. Ora assente que os acordos de voto só desencadeiam uma imputação se 
tiverem como objectivo a implementação de “uma política comum duradoura em relação à gestão 
do emitente em causa”, é patente que a mesma solução não pode deixar de valer para efeitos do art. 
20º, nº 1 al. h) (excepção feita à coordenação com vista a frustrar a alteração de domínio, que só por 
redução teleológica se poderia desconsiderar) sob pena de se incorrer em intolerável contradição 
valorativa: não seria concebível que a concertação fosse aqui relevante e acolá desprovida de efeitos, 
não em consequência de diferenças de conteúdo ou de alcance, mas apenas em atenção aos meios 
utilizados. De resto, mesmo para efeitos de OPA’s, é a relevância da concertação entendida deste 
modo que corresponde à boa solução (ver, infra, sob o nº 4.3.8, in fine e nota 45).
12 O art. 13º da Diretiva 2004/109/CE, tal como alterado pela Directiva 2013/50/EU, prevê duas 
grandes categorias de instrumentos financeiros: os que “por força de um acordo formal, confiram 
ao titular, no prazo de vencimento, o direito incondicional de adquirir, ou a opção de adquirir ou 
não, ações já emitidas de um emitente cujas ações estejam admitidas à negociação num mercado 
regulamentado e às quais estejam associados direitos de voto”, os quais, grosso modo, já constavam 
do texto original; e os que, indexados às ditas acções, não estando incluídos na categoria anterior, 
tenham um efeito económico similar ao dos instrumentos financeiros dessa categoria, quer dêem 
ou não direito a liquidação física, os quais, pelo contrário, representam uma figura nova. 
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antes o garantir a publicidade de modificações potenciais da estrutura accionista 
tão cedo e de modo tão compreensivo quanto possível. 

Além do dever de notificação ligados à detenção de direitos de voto (arts. 
9º e 10º) e do dever de notificação ligado à detenção de instrumentos finan-
ceiros (art. 13º), a Diretiva 2004/109/CE obriga ainda a que exista um terceiro 
dever de notificação (art. 13º-A), o qual tem por base a consideração agregada 
do número de direitos de voto detidos direta ou indiretamente, nos termos dos 
artigos 9º e 10º, por um lado, e do número de direitos de voto relativos aos ins-
trumentos financeiros detidos direta ou indiretamente, nos termos do artigo 
13º, por outro lado. 

Ao consagrar, no art. 16º, somente este último dever, o legislador português 
fez, portanto, uma incorrecta transposição da Directiva 2004/109/CE13. 

4. A contagem dos direitos de voto “nos termos do art. 20º” para efeitos 
de constituição do dever de lançamento de OPA e os casos em que o 
cumprimento desse dever é inexigível 

4.1 A polémica
O CVM prevê, no seu art. 187º, um dever de, em determinadas situações, se lançar 
uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre a totalidade das acções representa-
tivas do capital social de uma sociedade aberta, bem como sobre todos os “valores 
mobiliários emitidos por essa sociedade que confiram direito à sua subscrição 
ou aquisição”14. Assim sucedia já, de resto, no domínio de vigência do anterior 
Código do Mercado de Valores Mobiliários, em moldes, porém, assinalavelmente 
distintos (cfr. os respectivos arts. 527º e 528º).

Tal dever está agora associado, concretamente, à obtenção pelo obrigado de 
uma percentagem dos direitos de voto correspondentes ao capital social da so-
ciedade em causa que exceda seja um terço, seja metade dos mesmos (art. 187º, 
nº 1, do CVM)15. No primeiro dos casos, porém – e, apertis verbis, apenas nesse –, 

13 Em coerência com a existência de um único dever de notificação, misturam-se, no art. 20º, direitos 
de voto que “pertencem” ao participante com direitos de voto meramente hipotéticos (relativos a 
instrumentos financeiros), o que torna a solução particularmente inadequada mercê da remissão de 
que o art. 20º é objecto, para efeitos da constituição de um dever de OPA (art. 187º, nº 1). 
14 A dicotomia subscrição/aquisição consta da própria lei, mas é injustificada, pois a subscrição é 
simplesmente uma das modalidades possíveis de aquisição de acções (em sentido contrário, alu-
dindo a uma “diferença conceptual” entre subscrição e aquisição, vejase Paulo Câmara, O Dever de 
Lançamento de Oferta Pública de Aquisição no novo Código dos Valores Mobiliários, in Cadernos do Mercado 
de Valores Mobiliários, nº 7, pág. 211, nota 36).
15 Brevitatis causa, ao aludirmos a percentagens de direitos de voto omitiremos frequentemente a 
referência a que se trata dos “direitos de voto correspondentes ao capital social de determinada 
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não será exigível o lançamento da oferta se for feita prova perante a CMVM de 
que a pessoa que a ele estaria obrigado não tem o domínio da sociedade visada 
nem está com ela em relação de grupo (art. 187º, nº 2, do CVM), sendo certo, 
por outro lado, que, ainda nesse caso, o dever nem chega a surgir se os estatutos 
da sociedade visada o afastarem, contanto que esta não tenha acções ou valo-
res mobiliários que confiram direito à sua aquisição admitidos à negociação em 
mercado regulamentado (art. 187º, nº 4, do CVM). 

Ocorre que, para efeitos do cômputo das percentagens de direitos de voto 
cuja ultrapassagem origina o dever de OPA, a lei remete para o art. 20º (“direc-
tamente ou nos termos do nº 1 do artigo 20º”, diz-nos o art. 187º, nº 1), ou seja, 
para um preceito que integra o instituto da comunicação da aquisição e alie-
nação de participações qualificadas.

A doutrina diverge quanto ao significado e alcance dessa remissão. 
De uma banda estão aqueles para quem tal remissão não pode ter como coro-

lário que todas e quaisquer imputações ditadas pelo art. 20º, nº 1, interpretado 
no quadro daquilo que é o seu terreno próprio (directo) de aplicação, hajam de 
ser acriticamente aceites, tal e qual, para os efeitos do art. 187º, nº 1; impor-se-á, 
pelo contrário, uma ponderação das finalidades especificamente prosseguidas 
por este último preceito, para validar ou corrigir cada imputação à luz desses fins, 
levando, designadamente, a que devam desconsiderar-se as imputações que, 
justificáveis embora para efeitos de transparência (de obrigações de informação), 
se mostrem irrelevantes à luz da teleologia do instituto das OPAs obrigatórias16. 

sociedade aberta”; pela mesma razão usaremos também amiúde o termo “votos” como sinónimo 
de “direitos de voto”.
16 Com a devida vénia, valemo-nos aqui da extensa recensão, compilada por Daniela Farto Bap-
tista, dos autores que enfileiram nesta corrente doutrinária: Vítor Pereira neves – A Natureza 
Transitiva dos critérios de Imputação de Direitos de Voto no Código dos Valores Mobiliários, in AA.VV: – Estudos 
Comemorativos dos to Anos da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, Volume II, Coimbra: 
Almedina, 2008, págs. 507-541. em especial págs. 508-509. 518-519 e 529-532, Vítor Pereira Neves 
– Delimitação dos votos relevantes para efeitos de constituição e de exigibilidade do dever de lançamento de oferta 
pública de aquisição, in AA. VV. – Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Carlos Ferreira de Almeida, 
Vol. I, Coimbra: Almedina, 2011, págs. 711-754, em especial págs. 712-715, 724-725 e 742-754, Paula 
Costa e Silva – A imputação de direitos de voto na oferta pública de aquisição, in AA. VV. – Jornadas Socie-
dades Abertas, Valores Mobiliários e Intermediação Financeira, Coimbra: Almedina, 2007, págs. 243-282, 
em especial págs. 253, 268-269, 271, 280-282, Hugo Moredo Santos – Transparência, OPA Obriga-
tória e Imputação de Direitos de Voto, Coimbra Editora, 2011, págs. 493-504, João de Mattamouros 
Resende – A Imputação de Direitos de Voto no Mercado de Capitais, CadMVM, nº 26, Abril de 2007, 
págs. 59-69, em especial págs. 68-69, João de Mattamouros Resende – A Imputação de Direitos de 
Voto no Mercado de Capitais, Lisboa: Universidade Católica Editora, 2010, págs. 201, 207-208, 210, 
217-219, 240, 269, 271-272, 309-310, João Cunha Vaz – A OPA e o Controlo Societário: A Regra de Não 
Frustração, Coimbra: Almedina, 2013, págs. 316-320 e 327, José Pedro Fazenda Martins – Operações 
sobre Instrumentos Derivados, Imputação de Direitos de Voto e Contrapartida da Oferta Pública de Aquisição, 
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Do outro lado da barricada estão, claro, os que pensam o contrário17: a remis-
são vale de pleno, sem necessidade de averiguações suplementares.

in AA. VV. – Estudos em Memória do Professor Doutor Paulo M. Sendin, Direito e Justiça – Revista da Facul-
dade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, Volume Especial, Lisboa: Universidade Católica 
Editora, 2012, págs. 133-166, em especial págs. 155-156, e Ana Perestrelo De Oliveira – OPA 
obrigatória e controlo indireto, RDS, Número 3, Ano IV, 2012, págs. 593-661, em especial págs. 633-634. 
A estes autores ainda cabe ajuntar Juliano Ferreira, A imputação de direitos de voto no cruzamento 
entre transparência e oferta pública de aquisição, no prelo: embora este autor não deixe de reconhecer, a 
dado passo, que o legislador expressamente rejeitou um modelo assente na diferenciação entre os 
critérios de imputação para efeitos de transparência, por um lado, e para efeitos de OPA, por outro, 
citando até em abono disso o Relatório final da Consulta Pública nº 11/2005 sobre o Anteprojecto 
de diploma de transposição da Directiva das OPA, a que aludiremos na nota seguinte, as conclusões 
a que chega contrariam essa premissa, na medida em que, para efeitos da própria ultrapassagem 
dos limiares de obrigatoriedade de OPA, vem a defender a desconsideração dos direitos de voto, 
imputáveis nos termos do art. 20º, relativamente aos quais a influência do participante seja apenas 
potencial (por oposição àqueles que por ele sejam efectivamente controláveis).
17 Incluem-se neste grupo, designadamente, Paulo Câmara, Manual de Direito dos Valores Mobiliá-
rios, 1ª edição, págs. 555 e seg., e O Dever de Lançamento de Oferta Pública de Aquisição cit., em espe-
cial pág. 207, Orlando Vogler Guiné – Do contrato de gestão de carteiras e do exercício do direito de 
voto: OPA obrigatória, comunicação de participação qualificada e imputação de direitos de voto, in AA. VV. 
– Direito dos Valores Mobiliários, Vol. VIII, Coimbra: Coimbra Editora, 2008, págs. 151-181, em especial 
págs. 174-175, Daniela Farto Batista, A atuação concertada como fundamento de imputação de direitos 
de voto, Universidade Católica Editora, págs. 587 e seg. e Ana Reis Castro, A imputação de votos 
nos termos do artigo 20º do Código dos Valores Mobiliários, (disponível em https://repositorio.ucp.pt/ 
bitstream/10400.14/21505/1/Dissertação%2017.07.2016.pdf ) págs. 32 e segs. Com alguma dúvida, 
vide João Soares da Silva – Algumas observações em torno da tripla funcionalidade da técnica de imputação 
de votos no Código dos Valores Mobiliários, CadMVM, nº 26, Abril de 2007, págs. 47-58, em especial 
nota 3, pág. 49. Em abono desta posição pode ainda invocar-se o Relatório final da Consulta Pública  
nº 11/2005 sobre o Anteprojecto de diploma de transposição da Directiva das OPA’s (disponível em 
https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/ConsultasPublicas/CMVM/Documents/2d9c184049c14765
b3b28d9aef343e65FBStatementDirectivaOPAS.pdf ): “Os deveres de comunicação sobre aquisição 
e alienação de participação qualificada visam assegurar a todos os investidores o conhecimento de 
um facto que, devido às repercussões na estrutura accionista e inerentes relações de poder dentro 
da sociedade, é essencial na tomada de decisões de investimento ou de desinvestimento. Por seu 
lado, a consagração do dever de lançamento de OPA justifica-se com a tutela do direito de saída dos 
accionistas minoritários em caso de alteração da estrutura de controlo da sociedade. As finalidades 
normativas atrás referidas, apesar de distintas, assentam, porém, no mesmo pressuposto de base: o de 
que ao participante devem ser imputados os direitos de voto cujo exercício se considere ser por ele 
influenciado ou influenciável. Nestes termos, mal se compreenderia que o legislador para efeitos da divulgação 
de aquisição ou alienação de participação qualificada, considerasse uma situação de facto como fundamento de 
imputação dos direitos de voto e, simultaneamente, para efeitos do cálculo da mesma participação qualificada na 
aferição do dever de lançamento de OPA, considerasse o oposto. Tal equivaleria ao reconhecimento da falência do 
pressuposto de base como pedra angular do esquema de imputações de direitos de voto” (itálico acrescentado).
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4.2 A corrente restritiva: desenvolvimento
Julgamos que os autores inseridos nesta corrente não terão rebuço em alinhar 
ou com Juliano Ferreira ou com Vítor Pereira das Neves, no que respeita 
às conclusões que tais autores, respectivamente, expressam assim18:

– “(…) a identificação de posições de controlo haverá de se determinar, num 
primeiro momento, mediante identificação da participação qualificada 
do participante, por recurso ao art. 20º, para, num segundo momento, 
submeter a participação qualificada ao teste do domínio (do art. 21º).  
Só assim será possível diferenciar os direitos de voto que sejam efetiva-
mente controláveis pelo participante daqueles relativamente aos quais a 
influência é apenas potencial, assim verificando se aquele se encontra ou 
não em posição de exercer influência dominante sobre a sociedade, por 
referência ao poder de disposição de direitos de voto em medida superior 
a um terço ou metade dos direitos de voto”19.

– “(…) é ao intérprete que cabe partir do pressuposto de que, para efeitos de 
aplicação do artigo 187º, os direitos de voto imputáveis a um deter minado 
participante, com relevância para satisfação dos critérios quantitativos 
fixados neste mesmo artigo, não são necessariamente todos os direitos de 
voto imputáveis ao participante em causa para efeitos de transparência, 
nos termos do art. 20º.

 Assim, é ao mesmo intérprete que cabe, em primeiro lugar, crivar todos 
estes direitos de voto em função dos critérios e dos fins específicos visados 
pelo artigo 187º, distinguindo os direitos de voto imputáveis de acordo 
com o número 1 do artigo 20º que são efectivamente relevantes para 
constituição do dever de lançamento de OPA daqueles outros que se 
devem ter por irrelevantes para este efeito. E este exercício prévio, onde 
entra o tal juízo qualitativo sobre a intensidade mínima da conexão entre 
o participante e cada um dos direitos de voto que lhe são imputáveis, deve 
ser concretizado, de forma uniforme, independentemente de qual seja 
o limiar mínimo de natureza quantitativa cuja ultrapassagem se esteja  
a testar. 

 Apenas num segundo momento, após a selecção final dos direitos de  
votos imputáveis que sejam relevantes para a constituição do dever 

18 As posições destes autores não são inteiramente coincidentes, como veremos já de seguida: 
Vítor Pereira Neves entende que certos dos critérios do art. 20º, nº 1, pura e simplesmente não 
são convocáveis no quadro do art. 187º, nº 1, ao passo que Juliano Ferreira, numa fase inicial, os 
toma todos em consideração, para só depois, num segundo passo, desconsiderar os direitos de voto 
que o participante não possa efetivamente controlar.
19 Juliano Ferreira, ob. cit..
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de lançamento de OPA, é que importa somar todos estes direitos para  
verificar se os mesmos ficam aquém, ou vão além, dos limiares de relevân-
cia indicados no número 1 do artigo 187º, sabendo que então, mas apenas 
então, o tratamento a dar a quem tenha ultrapassado o primeiro limiar 
correspondente a um terço dos direitos de voto ou a quem tenha ultra-
passado o segundo limiar correspondente a metade desses direitos é, ou 
pode ser, em face do número 2 do artigo 187º, manifestamente distinto”20.

Quando, porém, nos interrogamos sobre quais são afinal “os direitos de 
voto imputáveis de acordo com o número 1 do artigo 20º que são efectivamente 
rele vantes para constituição do dever de lançamento de OPA”, apenas Vítor  
Ferreira das Neves responde cabalmente ao quesito. Segundo este autor, 
“para os efeitos do número 1 do artigo 187º, só deverão considerar-se relevantes, 
de todos os votos imputáveis nos termos do número 1 do artigo 20º, aqueles 
que, pela sua fonte e pela abrangência das matérias a que se reportem, sejam 
adequados à instalação daquela situação de influência dominante. É por isso 
que concluímos que, em geral, apenas se deverão considerar relevantes os votos 
imputáveis até ‘parte’ da alínea c) do número 1 do artigo 20º e na estrita me-
dida em que os votos em causa recaiam (como reduto mínimo) na eleição da  
maioria dos membros dos órgãos de administração ou de fiscalização das socie-
dades abertas”21. 

A ser assim, convenhamos que da remissão sobrará realmente muito pouco...

20 Vítor Pereira das Neves, Delimitação dos votos relevantes… cit., págs. 724 e seg.. As posições 
deste autor estarão frequentemente na nossa mira, por nos parecer ser um dos que de modo mais 
eloquente e profundo sustenta teses contrárias às que perfilhamos.
21 Ult. ob. cit., pág. 754. Vítor Pereira das Neves escreve em 2011, quando o nº 1 do art. 20º incluía 
as seguintes alíneas: a) Detidos por terceiros em nome próprio, mas por conta do participante;  
b) Detidos por sociedade que com o participante se encontre em relação de domínio ou de grupo; 
c) Detidos por titulares do direito de voto com os quais o participante tenha celebrado acordo 
para o seu exercício, salvo se, pelo mesmo acordo, estiver vinculado a seguir instruções de terceiro;  
d) Detidos, se o participante for uma sociedade, pelos membros dos seus órgãos de administração e de 
fiscalização; e) Que o participante possa adquirir em virtude de acordo celebrado com os respectivos 
titulares; f ) Inerentes a acções detidas em garantia pelo participante ou por este administradas ou 
depositadas junto dele, se os direitos de voto lhe tiverem sido atribuídos; g) Detidos por titulares do 
direito de voto que tenham conferido ao participante poderes discricionários para o seu exercício; 
h) Detidos por pessoas que tenham celebrado algum acordo com o participante que vise adquirir 
o domínio da sociedade ou frustrar a alteração de domínio ou que, de outro modo, constitua um 
instrumento de exercício concertado de influência sobre a sociedade participada; i) Imputáveis a 
qualquer das pessoas referidas numa das alíneas anteriores por aplicação, com as devidas adaptações, 
de critério constante de alguma das outras alíneas. 
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4.3 A posição tomada

4.3.1 A remissão como técnica legislativa
Logo após a entrada em vigor do CVM, tivemos a oportunidade de manifestar a 
nossa opinião acerca do ponto que ora nos ocupa. Num artigo então publicado, 
escrevemos:

“O CVM define as participações qualificadas no seu art. 16º, a propósito da 
disciplina dos deveres de comunicação (e subsequente divulgação) da respec-
tiva aquisição e alienação (e em cumprimento, como se viu, de uma directiva 
comunitária); para nós, portanto, é líquido que a noção de participação qua-
lificada e as regras sobre o seu cômputo integram esse instituto, devendo ser 
lidos à luz das correspondentes valorações – sendo aos resultados assim obtidos 
que se reportam as remissões constantes de outros lugares da lei. E isto é assim, 
note-se, também pelo que concerne ao art. 187º, nº 1, do CVM (que, como se 
disse já, determina que a contagem dos votos, para efeitos do regime das ofertas 
públicas de aquisição obrigatórias, se faça nos termos do art. 20º). A remissão 
não é uma mera técnica de “cortar e colar”, usada pelo legislador para (se for o 
caso) editar no seio de certo instituto uma norma que, conquanto com o mesmo 
texto de outra pertencente a instituto distinto, não dispensaria um esforço in-
terpretativo autónomo, em homenagem à especificidade do seu local sistemá-
tico. Não: através da remissão, o legislador importa a norma com o sentido que 
ela tem no seu instituto de origem, precisamente porque entende existir ana-
logia entre os casos (cfr. Baptista Machado, Introdução ao Direito e ao Discurso 
Legitimador, Almedina, Coimbra, 1983, pág. 107); ressalvadas são sempre apenas 
as “devidas adaptações”, as quais, todavia, se circunscrevem aos ajustamentos 
necessários para permitir que aquela mesma regra, com o critério valorativo que 
lhe estiver subjacente, possa valer num domínio diferente daquele para o qual 
foi originariamente pensada – não podendo redundar, ao cabo e ao resto, numa 
substituição desse critério por outro, alegadamente mais consentâneo com as 
particularidades do instituto ‘receptor’ (o que, no fundo, redundaria em repu-
diar a analogia justamente pressuposta pela lei)”22.

22 A Imputação de Direitos de Voto no Código dos Valores Mobiliários, Cadernos de Valores Mobiliários, Abril 
de 2000, pág. 164, em nota. Como é sabido, era no direito alemão que existiam preceitos distintos, 
mas com a mesmíssima redacção, em sede de contagem de votos, tanto para efeitos do instituto das 
participações qualificadas como para efeitos de determinar se se ultrapassou o limiar a partir do qual 
se constitui o dever de lançamento de OPA. E a possibilidade de uma interpretação autónoma do 
preceito relativo às OPAs obrigatórias face ao respeitante à divulgação da aquisição e alienação de 
participações qualificadas, sendo embora controvertida, não era liminarmente excluída justamente 
porque o primeiro desses preceitos não remete para o segundo, limitando-se a reproduzir o respectivo texto (cfr. 
Rothenfusser, in Pashcos/Fleischer, ob. cit., §11, anotação 173). 
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É importante observar que este entendimento não é prejudicado pela ideia, 
que defendemos acima, segundo a qual as imputações de direitos de voto fun-
dadas em circunstâncias que não se enquadrem nas tipologias taxativas previs-
tas na Directiva 2004/109/CE violam o art. 3º, nº 1-A dessa Directiva não podem 
ser invocadas para efeitos da imposição de deveres de comunicação em matéria 
de participações qualificadas. Não obstante tal acto comunitário ser alheio à te-
mática das ofertas públicas de aquisição (o acto comunitário relevante é aqui a 
Directiva 2004/25/CE, de 21 de Abril de 2004), falhada que seja uma interpre-
tação passível de assegurar a sua conformidade com a Directiva 2004/109/CE, 
nem por isso as normas do nº 1 do art. 20º contrárias a essa mesma Directiva, 
conquanto inaplicáveis, deixam de ter sido queridas pelo legislador como peças 
do instituto das participações qualificadas. Daí que a interpretação dos crité-
rios de imputação em causa, para efeitos do art. 187º, nº 1, inclusive após 27 de 
Novembro de 201523, não possa passar a fazer-se encarando-os como fattispecie 
autónomas face às suas homónimas do art. 20º (com o fito de que o seu alcance 
não tenha de coincidir com o que a estas últimas se deva atribuir no contexto 
do mesmo art. 20º).

4.3.2 Os limites de uma visão alternativa
Quem não subscrever este ponto de vista terá por força de aceitar, como mínimo, 
que o art. 187º, nº 1 deve ser encarado como se reproduzisse todas as alíneas do 
art. 20º, sujeitando-as então a uma interpretação de acordo com as valorações 
próprias do instituto das OPAs obrigatórias24. 

Todas as alíneas do art. 20º, sublinhe-se. A “remissão” para o art. 20º (que, no 
quadro desta concepção, seria entendida como mera “apropriação” do respec-
tivo texto) não faz a propósito nenhuma distinção; e o facto de que todas as 
alíneas do nº 1 do art. 20º são realmente visadas é atestado (conquanto o ponto 
dispensasse corroboração) pelo art. 192º, nº 3, que, relativamente à inibição de 
votos cominada para o incumprimento do dever de lançamento de OPA, esta-
tui o seguinte: “A inibição abrange, em primeiro lugar, as acções de que a pes-
soa obrigada ao lançamento é titular directo e, sucessivamente, na medida do  
necessário, aquelas de que são titulares as pessoas indicadas no nº 1 do artigo 

23 Que era, recorde-se, a data limite para a transposição da Diretiva 2004/109/CE, com as modifi-
cações introduzidas pela Directiva 2013/50/EU.
24 Mesmo isso, de resto, é muito discutível: “Se preceitos com a mesma redacção, em particular 
pertencentes à mesma matéria normativa, devem, de acordo com a vontade subjectiva do legislador 
histórico, ser interpretados da mesma maneira, não há margem para quaisquer tipos de discussão” 
– Schüppen/Waltz, in Frankfurter Kommentar zum WpÜG, Haarmaan/Schüppen, anotação 88 ao  
§ 30. Recorde-se, a propósito, o Relatório final da Consulta Pública nº 11/2005 sobre o Anteprojecto 
de diploma de transposição da Directiva das OPA, atrás citado (nota 17).
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20º, segundo a ordem das respectivas alíneas, e, em relação a pessoas referidas na mesma 
alínea, na proporção das acções detidas por cada uma delas”. 

4.3.3 Redução teleológica?
Ninguém discute, claro está, que o art. 20º do CVM tem de ser objecto de 
interpretação nos termos gerais, podendo, pois, aqui e ali, ser objecto de 
uma leitura restritiva, onde isso seja de preceito em obediência aos cânones 
hermenêuticos gerais.

Mas o mais que se ganha com a concepção alternativa a que vimos de nos 
refe rir é o se que se explicitou acima: uma interpretação restritiva poderá lou-
var-se então na finalidade que deva assinalar-se a um preceito inserido no insti-
tuto das OPAs obrigatórias, ainda que a sua redacção coincida com a do art. 20º. 

Tal é, todavia, manifestamente curto para justificar os resultados propostos 
por Vítor Pereira das Neves e demais autores que mais ou menos afinam 
pelo mesmo diapasão, uma vez que as soluções que eles preconizam ou não têm 
suporte no sentido literal possível, entrando adentro do terreno da redução  
teleológica25, ou (as mais das vezes, aliás), pura e simplesmente consubstanciam 
uma verdadeira interpretação ab-rogante, afastando o resultado da interpre-
tação com fundamento em injustiça, inoportunidade ou inconveniência.

Não cabe no propósito deste trabalho discutir a (in)admissibilidade da 
inter pretação ab-rogante, e, em geral, da interpretação correctiva (ou os limites 
dessa admissibilidade, não sendo elas objecto de rejeição liminar). Limitar-nos-
-emos a demonstrar que, in casu, nem a própria redução teleológica (que repre-
senta obviamente um minus) é aceitável. Vejamos.

Importa neste contexto ter presente que a violação do dever de lança mento 
de uma OPA constitui uma contra-ordenação muito grave – art. 392º, nº 2,  

25 Karl Larenz (Metodologia da Ciência do Direito, 3ª edição, tradução portuguesa de José Lamego, 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, págs. 555 a 557), explicita em que consiste a redução teleo-
lógica nestes termos:
“Qualificámos de lacuna ‘oculta’ o caso em que uma regra legal, contra o seu sentido literal, mas de 
acordo com a teleologia imanente à lei, precisa de uma restrição que não está contida no texto legal. 
A integração de uma tal lacuna efetua-se acrescentando a restrição que é requerida em conformidade 
com o sentido. Visto que com isso a regra contida na lei, concebida demasiado amplamente segundo 
o seu sentido literal, se reconduz e é reduzida ao âmbito de aplicação que lhe corresponde segundo 
o fim da regulação ou a conexão de sentido da lei, falamos de uma «redução teleológica» [...]. É tam-
bém usual o termo «restrição» [...]. A redução teleológica comporta-se em relação à interpretação 
restritiva de modo semelhante à analogia particular em relação à interpretação extensiva. O âmbito 
de aplicação da norma umas vezes reduz-se mais do que indica o limite que se infere do sentido literal 
possível e outras vezes amplia-se. Em ambos os casos, trata-se de uma continuidade de interpretação 
transcendendo o limite do sentido literal possível. Como este limite é ‘fluído’, pode ser duvidoso, no 
caso particular, se se trata ainda de uma interpretação restritiva ou já de uma redução teleológica”.
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al. h). Ora, como sabemos, não é permitido o recurso à analogia nos domínios 
penal e contra-ordenacional26. 

No nosso estudo atrás citado defendemos, quanto ao dever imposto pelo 
art. 16º, que, embora ele seja assistido por uma sanção contra-ordenacional, 
se insere no direito do mercado de capitais e reveste até, em parte, carácter 
jurídico-privado, para depois concluir que o respeito da proibição da analogia  
demandará exclusivamente que se não recorra a essa técnica para efeitos contra-
-ordenacionais e apenas para estes. O âmbito do dever não deixaria, por tanto, 
de poder ser estendido, em via analógica: a sua violação com esse conteúdo as-
sim alargado simplesmente não poderia configurar uma contra-ordenação.

Os desenvolvimentos doutrinários e jurisprudenciais entretanto ocorridos 
levam-nos a uma mudança de posição27. 

Uma interpretação diferenciada28, de facto, não se nos afigura agora con-
forme com a técnica utilizada. Pois a lei regula de modo geral, e com abstracção 
das sanções aplicáveis, o conteúdo dos deveres em causa e as hipóteses de im-
putação. Na norma contra-ordenacional, os deveres sancionados são caracteri-
zados por mera remissão para os preceitos em que os contornos dos mesmos são 
recortados em geral. Donde que não seja sequer necessário o apelo a um qual-
quer princípio da unidade do sistema jurídico; é a própria técnica legislativa que 
se opõe a que o art. 16º, em conexão com o art. 20º, possa ser interpretado de 
modo distinto consoante a natureza das sanções cuja aplicação esteja em causa 
(contraordenacionais ou antes jurídico-civis)29. 

Isto que se diz quanto aos arts. 16º e 20º vale obviamente, do mesmo modo, 
para a conjugação dos arts. 187º e 20º30.

26 Cfr., por todos, o Acórdão do Tribunal Constitucional nº 297/2016: “os princípios com relevo em 
matéria penal, como os da legalidade, da culpa, non bis in idem, da não retroatividade, da proibição 
dos efeitos automáticos das penas, da proibição da transmissão da responsabilidade penal, podem 
estender-se ao domínio contraordenacional, até porque são derivados de princípios do Estado de 
Direito e da segurança jurídica, nomeadamente sob o seu aspeto de proteção da confiança, princípios 
constitucionais de validade fundamentante da ordem jurídica” (itálico acrescentado).
27 Quanto a este ponto e a alguns outros, diga-se em abono da verdade, como adiante se poderá 
observar. Em jeito jocoso, parafraseando o cantor Paulo de Carvalho: “20 anos é muito tempo, 
muitos dias, muitas horas a pensar”.
28 “Esquizofrénica”, chama-lhe Süssmann (in Angerer/Geibel/Süssmann, WpÜG, Kommentar 
zum Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz, 3ª edição, § 30, anotação 1, em nota).
29 Assim, no quadro do ordenamento alemão, Rothenfusser, ob. cit., §11, anotação 163.
30 A dita interpretação diferenciada foi já rejeitada pelo Tribunal Federal Alemão tanto no que se 
refere ao dever de lançamento de OPA como aos deveres de comunicação da aquisição e alienação 
de participações qualificadas, em decisões proferidas, respectivamente, em 2006 e 2011 (cfr. Acór-
dãos de 18/9/2006, disponível em https://openjur.de/u/80497.html, e de 19/07/2011, disponível 
em https://openjur.de/u/227136.html).
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À primeira vista, estas considerações são alheias ao nosso tema: de uma redu-
ção teleológica – dir-se-á –, só poderá decorrer, por definição, uma compressão 
do âmbito de um dever sancionado criminal ou contra-ordenacionalmente, pelo 
que a mesma nunca seria susceptível de redundar in malam partem, mantendo-se 
por via disso infrangível o princípio da legalidade.

A aparência é, porém, enganadora. É que uma redução (teleológica) da im-
putação de votos subjacente à constituição de uma obrigação de OPA (fundada 
na ratio subjacente à imposição desse específico dever) pode, por estranho que 
pareça, levar realmente a que o mesmo seja de afirmar em situações em que isso 
não sucederia, se a actividade do intérprete se contivesse dentro da fronteira 
dos sentidos literais possíveis31. 

O ponto torna-se claro se tivermos em conta que o surgimento do dever de 
OPA depende da ultrapassagem dos patamares de 1/3 ou de 1/2 dos direitos de 
votos contados nos termos do art. 20º – com o que a lei, para este efeito, equipara 
aos votos inerentes a acções de que determinada pessoa seja titular aqueles que 
simplesmente lhe sejam imputáveis, não obstante corresponderem a acções 
detidas por outrem. E que, como escrevemos alhures, isso implica que “quem já 
se encontre acima do patamar dos 50% dos votos não incorre no dever de OPA 
enquanto a sua participação assim se mantiver, independentemente de todas e 
quaisquer modificações que possam ocorrer relativamente ao(s) título(s) a que 
os votos lhe são imputáveis”32.

Se em consequência da alteração do título de imputação, a influência de 
facto do titular do controlo aumenta ou não, é irrelevante. Quem já detiver, 
diretamente ou por via do jogo das regras de imputação, votos acima de 50%, 

31 Vide Rothenführer, ob. cit., § 11, anotação 66.
32 Cfr. o nosso O Dever de OPA no Quadro das Transmissões Intra-grupo”, in Caderno de Valores Mobiliários,  
nº 52, págs. 9 e segs., do qual respigamos esta citação de Thomas Liebscher (Die Zurechnungstatbestände 
des Wphg und WpÜG, in ZIP – Zeitschrift Für Wirtschaftsrecht, 2002, págs. 1014 e segs.): “Em tais cons-
telações, os interesses dos accionistas externos da sociedade visada não são tão carecidos de pro-
tecção como nos casos em que um terceiro que vem de fora adquire uma participação de controlo. 
O risco de transferências de participação dentro do grupo das entidades dominantes na situação 
de domínio anterior é intrínseco a essa situação e os accionistas externos encontram-se [depois das 
transferências], como se encontravam antes, diante de um dos anteriores titulares do domínio, de 
tal forma que não parece exigível uma reapreciação da sua decisão de investimento, tanto mais que 
o direito das tomadas de domínio pura e simplesmente não pode oferecer uma protecção comple-
tamente isenta de brechas”. Acrescentámos então: “quem adquire acções numa sociedade cotada já 
sabe de antemão que a transmissão de acções dentro do círculo de accionistas a quem determinada 
participação seja imputável não gera dever de OPA e, portanto, não pode deixar de aceitar arcar com 
o risco correspondente (…), incorporando-o na sua decisão de investimento”.
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não poderá, logicamente, ultrapassar tal patamar, sem que os votos que lhe são 
atribuíveis tenham descido previamente para debaixo dessa barreira33.

Ilustremos esta ideia com um exemplo:
A lança uma OPA geral derrogatória do dever de lançamento de OPA (art. 

189º, nº 1, al.)), no seguimento da qual adquire uma participação que lhe confere 
51% dos votos de uma sociedade aberta. A seguir (passo 1) transmite metade das 
suas acções a terceiro (por ex., a um dos seus administradores, a uma sociedade 
com A em relação de domínio ou de grupo, ou a entidade que as detém por 
sua conta). Em consequência, os votos inerentes às acções de que a A é titular 
situam-se agora aquém do limiar de 1/3; porém, a totalidade dos direitos de voto 
que lhe são imputados continua acima dos 50%. Suponhamos agora (passo 2) 
que o terceiro em causa retransmite as acções a A, ou as aliena a outra entidade 
cujos votos são também imputáveis a A, ao abrigo da mesma ou de outra das 
alíneas do art. 20º, nº 1. Este segundo movimento não faz impender sobre A 
um dever de lançamento de OPA, pois os seus direitos de voto, contados nos 
termos do art. 20º, em nenhuma altura deixaram de representar mais de metade 
do total. No caso, porém, de se entender que o passo 1 fez cessar a imputação a 
A dos votos transmitidos, em virtude de uma redução teleológica do factor de 
imputação intercedente, já o passo 2 cria para A uma obrigação de OPA.

Em conclusão: a demonstração de que a constituição de um dever de lan-
çamento de OPA – cujo incumprimento é sancionado contra-ordenacional-
mente –, pode resultar, já da imputação de votos por força das previsões do art. 
20º (com o sentido que nesse lugar sistemático lhes corresponda), já de uma 
recusa dessa imputação, conduz a que seja vedado, nesta matéria, tanto o re-
curso à analogia como o apelo à redução teleológica (ou seja, tanto o alargamento 
como o estreitamento do âmbito de aplicação dos preceitos em exame ao arrepio 
do sentido literal possível, em alegada homenagem à finalidade da regulação ou 
à conexão de sentido da lei).

4.3.4 Os fundamentos do dever de OPA
Descontada uma ou outra nuance, de carácter mais de estilo do que de substância, 
os fundamentos tradicionalmente avançados para a consagração de um dever de 
lançamento de OPA giram sempre à volta de duas ideias. Os fundamentos são, 
por conseguinte, conhecidos: o que pode discutir-se, e efectivamente se discute 
– mas não o faremos aqui –, é o respectivo mérito ou valor justificante. 

33 Justifica-se uma ressalva: se o participante tiver feito a prova negativa do domínio nos termos e 
para os efeitos do art. 187, nº 2, a alteração do título de imputação tornará exigível o dever de OPA, 
se, por causa dela, passar a existir o domínio que anteriormente faltava.
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De um lado, fala-se de estender ou de repartir por todos os accionistas o cha-
mado “prémio de controlo”. Assim, entre muitos outros, já Basaldua: “numa 
transacção privada, o comprador paga ao accionista maioritário não apenas o 
preço das suas acções, como também o preço pelo controlo da sociedade (…). 
O preço do controlo é a diferença entre o valor de um lote maioritário e o valor 
(menor) resultante da adição de todas as acções desse lote (…). Numa venda 
particular o accionista maioritário vendedor beneficia do prémio de controlo à 
custa dos accionistas minoritários”34.

Os preços de mercado das acções são um reflexo da utilização que a admi-
nistração que estiver em funções faz do património da empresa e do rumo que 
ela imprime à actividade societária. Uma vez que o adquirente de uma posição 
de controlo pode assumir a gestão da empresa, ele aceitará pagar pelas acções, 
se estiver convicto de que é capaz de administrar a sociedade com maior renta-
bilidade, um acréscimo relativamente ao seu valor de mercado, que representa 
uma dada fracção do ganho que espera obter. As acções estão cotadas a 100, mas 
o adquirente crê que, gerida melhor a sociedade, o valor dos títulos ascenderá a 
200; por isso, ele dispõe-se a pagar, digamos, 150 pelas acções que lhe confiram 
o controlo e lhe permitam, por isso, implementar a sua estratégia, lucrando os 
restantes 50. 

Além de ter fonte nestes ganhos, a que podemos chamar de restruturação 
ou de reorientação da empresa, o prémio de controlo explica-se igualmente em 
função das chamadas sinergias, das vantagens da articulação da empresa ad-
quirida com a empresa ou grupo empresarial do adquirente, quer ao nível da 
redução de despesas (ex.: economias de escala, partilha das instalações ou das 
plataformas tecnológicas), quer no plano da maximização das receitas (ex: o 
denominado cross-selling, ou comercialização dos produtos de uma das empresas 
também nos estabelecimentos da outra) – sinergias essas que têm a particulari-
dade de, no todo ou em parte, beneficiarem apenas a empresa ou grupo empre-
sarial do adquirente, ao contrário dos ganhos de restruturação ou reorientação, 
que aproveitam por igual a todos os accionistas. 

A ideia de que o domínio é um bem pertencente à sociedade, e não ao accio-
nista maioritário, está claramente por detrás do regime das OPAs obrigatórias 
consagrado no CVM. É ela que explica que a contrapartida prevista no quadro 
dessas operações não possa ser inferior à que tiver sido praticada pelo oferente 
(ou por pessoas com ele relacionadas) em aquisições levadas a cabo em deter-
minado período anterior à publicação do anúncio preliminar da oferta: justa-

34 Nathalie Basaulda, Der Vorschlag für eine dreizehnte Richlinie des Rates auf dem Gebiet des 
Gesellschaftsrechts über öffentliche Übernahmeangebote, in Übernahmeangebote (de Assman/Basaldua/
Bozen-Hardt/Peltzer), Zeitschrift für Unternehmens und Gesellschaftsrecht, Sonderheft 9 (1990), Walter 
de Gruyter, Berlim, pág. 172.
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mente porque é assim, se entre essas aquisições figurar a compra de um bloco 
de controlo pelo qual haja sido pago um prémio sobre o valor de mercado das 
acções, tal prémio terá de ser incorporado na contrapartida da oferta, e esten-
dido, portanto, a todos os demais accionistas. 

O outro fundamento comummente invocado para justificar a obrigato-
riedade do lançamento de uma OPA é o de que aos accionistas da sociedade 
objecto de um take-over deve ser dada a possibilidade de saírem da sociedade, 
subtraindo-se aos riscos derivados da alteração do controlo. Esses riscos são 
inegáveis: de uma banda, não pode excluir-se que a influência do (novo) accio-
nista dominante acabe por redundar em abusos indetectáveis ou de consequên-
cia irreparáveis, por mais que se faça e se aperfeiçoe o sistema de protecção 
da sociedade dependente (e dos accionistas minoritários); de outra banda, a 
mera alteração de controlo determinará, de quando em vez, em si mesma (com 
abstracção, pois, do modo como venha a ser exercida a influência dominante), 
prejuízos para a sociedade alvo e para os accionistas minoritários, traduzidos, 
por exemplo, na perda de encomendas por a sua execução em termos indepen-
dentes não estar assegurada, ou na perda de facilidades ou de linhas de crédito 
por a entidade financiadora deixar de poder contar com a capacidade financeira 
do anterior sócio maioritário; e a tudo acresce, finalmente, que as transacções 
do controlo, embora visando a obtenção de ganhos, nem sempre obviamente  
os produzem, podendo antes redundar, ao invés, na causação de prejuízos,  
quiçá consideráveis. 

Como o controlo confere ao seu detentor o poder de ocupar com pessoas da 
sua confiança o órgão de administração e de conformar por essa via a actividade 
societária, prevaleceu a ideia de que a mudança do controlo encerra uma alte-
ração tão fundamental das condições do investimento que não é justo se reper-
cuta sobre os demais accionistas sem a anuência destes. Certo: o accionista tem 
sempre a faculdade de vender as acções, e poderá fazê-lo até com grande faci-
lidade se a sociedade visada estiver cotada numa bolsa de valores. Só que essa 
possibilidade nem sempre constituirá remédio bastante. Na verdade, conhecida 
que seja a alteração do domínio, o valor de mercado das acções passará a re-
flectir os efeitos e as perspectivas de rentabilidade associados ao novo controlo. 
Vamos que o preço cai: se a saída for apenas a da venda em bolsa, o investidor 
que opte por essa via realiza o prejuízo, em vez de fugir a ele. 

Pois bem. Este rationale subjaz também à disciplina legal das OPAs: sem 
se fazer apelo à finalidade de permitir que os accionistas desagradados com a 
modi ficação do controlo saiam da sociedade isentando-se das consequências 
decorrentes dessa modificação, não é possível explicar o dever de lançar a OPA 
naqueles casos em que não tenha havido o pagamento de qualquer prémio (por 
ex., tomada de controlo mediante compras difusas em bolsa), e a mesma ideia 
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inspira igualmente as normas sobre a contrapartida mínima, designadamente 
a regra segundo a qual a contrapartida da OPA não pode ser inferior ao preço 
médio ponderado dos valores mobiliários apurado em mercado regulamentado 
nos seis meses anteriores à publicação do anúncio preliminar da oferta.

4.3.5 A alteração do domínio efectivo como pressuposto do dever de OPA?
Perante o exposto, é sedutora esta ideia de Carlos Ferreira de Almeida  
«[a] alteração do domínio efetivo constitui um limite imanente do dever de 
lançamento de OPA”35.

No dizer de Paulo Mota Pinto, em parecer inédito a que tivemos acesso:
“O dever de lançar oferta pública, na medida em que efetivamente tenha 

de conduzir a final à aquisição forçosa de valores mobiliários por determinado 
preço, fixado nos termos do CVM, põe o oferente numa posição em que a sua 
autonomia privada se encontra comprimida próximo do mínimo imaginável: 
não pode furtar-se à celebração de contratos tendentes à aquisição dos valo-
res mobiliários, quer queira, quer não queira; ora configurando a imposição do 
dever de lançamento de OPA uma significativa restrição à liberdade negativa 
de contratar do oferente, protegida também no plano constitucional, ela só po-
derá ser justificada, também neste plano, em situações em que se encontrem 
em concreto interesses de acionistas/investidores minoritários que, efectiva ou 
potencialmente afectados por uma real aquisição ou transmissão do controlo, 
careçam desde já de ser tutelados, pelo surgimento de tão extenso e gravoso 
dever jurídico”. 

Reproduzimos ainda, em complemento, aquilo que escrevemos no nosso 
artigo já citado36: “a protecção da posição jurídica e do património daquele a 
quem se queira impor um dever de OPA não podem ser simplesmente obnubi-
lados, e o seu interesse inteiramente desconsiderado, em favor de uma irrestrita 
protecção dos accionistas minoritários e dos investidores (…). Razões jurídico-
constitucionais, de respeito pelo princípio da proporcionalidade na previsão 
de restrições ou limitações legais a valores tão fundamentais como a liberdade 
negativa de contratar e a garantia da propriedade privada exigem que o dever 
de OPA se contenha dentro dos limites do que seja adequado e exigível para 
protecção dos interesses dos accionistas minoritários em operações de tomada 
de controlo das empresas”.

Cumpre, porém, fazer duas ressalvas.

35 OPA obrigatória no direito português. Pressupostos do dever e efeitos civis do incumprimento, IVM, 2013, 
pp. 10 e 11.
36 O Dever de OPA no Quadro das Transmissões Intra-grupo. págs. 32 e seg..
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Por um lado, a nosso ver, a aquisição do domínio (e, aliás, tanto no sentido 
material como formal37) não é verdadeiramente pressuposto do dever de lança-
mento da OPA (este dever constitui-se em resultado da mera ultrapassagem dos 
limiares de votos legalmente estabelecidos); a inexistência da aquisição do domínio 
material comprovada pelo oferente perante a CMVM apenas é susceptível (não havendo 
domínio formal) de paralisar a exigibilidade do cumprimento da obrigação. Por outro 
lado, entendemos que o dever de lançamento de OPA não ofende a Constitui-
ção nas situações excepcionais em que o oferente se coloca ou é colocado na 
situação, que, nos termos da lei, gere esse dever ainda que sem estabelecer com 
a sociedade visada uma relação de domínio efectivo (e antes uma mera relação 
de domínio formal38), uma vez que sempre disfrutará da possibilidade de se exi-
mir ao respectivo cumprimento, mediante apelo ao mecanismo da suspensão do  
dever (art. 190º)39.

4.3.6 A ultrapassagem (pelo menos) do limiar de 1/3 como condição sine qua 
non do dever de OPA

Relembra-se aqui uma ideia, que sustentámos desenvolvidamente a propósito das 
alterações dos títulos de imputação no nosso artigo acabado de citar, e da qual 
demos já nota: a alteração do domínio, desacompanhada de uma nova ultrapas-
sagem dos patamares estabelecidos no art. 187º, nº 1, não é condição suficiente 
para nascimento de um dever de OPA. 

Mas tal entendimento tem igualmente uma outra projecção. Se apenas, 
por ex., 30% dos direitos de voto proporcionam a uma qualquer entidade uma 
“maioria de assembleia não acidental”– isto é, uma maioria que, à luz da expe-
riência da sociedade em causa em matéria de presenças em assembleia geral, é 
presumivelmente suficiente para garantir a aprovação, no futuro, de delibera-
ções sociais, designadamente no que concerne à eleição do órgão de adminis-
tração (directamente ou por interposto Conselho Geral ou de Supervisão) –,  
de que a mesma anteriormente não dispunha, estabelece-se uma relação de do-
mínio entre tal entidade e a sociedade em causa, pois a primeira passa a gozar da 
possibilidade de exercer uma influência dominante sobre a segunda.

Nessa hipótese, todavia, não surge qualquer dever de lançamento de OPA: 
nos termos do art. 187º, nº 1, esse dever não prescinde nunca da ultrapassagem, 

37 A existência de “domínio” deve ser apurada à luz do art. 21º – não depende necessariamente 
de que haja um domínio efectivo ou material, o qual postula a possibilidade de se exercer sobre a 
sociedade visada uma influência dominante
38 Cfr. infra, sob o nº 4.3.9..
39 E em que, portanto, retomando as palavras de Paulo Mota Pinto, o oferente não é conduzido 
“a final à aquisição forçosa de valores mobiliários por determinado preço”.
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directamente ou nos termos do artigo 20º, de pelo menos 1/3 dos direitos de 
voto correspondentes ao capital social.

Avulta aqui uma preocupação de segurança jurídica: a detenção de menos 
de 1/3 dos votos (directamente ou nos termos do nº 1 do artigo 20º) constitui um 
safe harbour; quem não ultrapasse essa percentagem está a salvo de que lhe seja 
imposto um dever de lançamento de OPA, não corre o perigo de que alguém 
venha invocar contra si que ele dispõe da possibilidade de exercício de uma 
influência dominante e de que o litígio seja decidido em seu desfavor.

4.3.7 O poder de influência como alegado requisito da imputação
Não parecem existir grandes dúvidas de que o sentido e a finalidade dos critérios 
de imputação constantes das diversas alíneas do art. 20º, nº 1 são, em geral40, os de 
imputar ao participante os direitos de voto inerentes a acções – a mais daque-
las de que seja titular ou usufrutuário –, cujo exercício se considere ser por ele 
influenciado ou influenciável, já no uso de alguma faculdade jurídica, já num 
plano puramente fáctico.

Mas isto não implica que essas normas tenham de ser interpretadas em ter-
mos tais que a imputação haja de excluir-se onde essa capacidade de influên-
cia não possa ser assumida. A lei não eleva essa influência, ou possibilidade de  
influência, a requisito da imputação. O valor prevalecente é antes o de as hipó-
teses legais serem fácil e claramente discerníveis pelo mercado41. 

Para concluir que assim é basta atentar em que a imputação a terceiro não 
envolve uma absorpção dos direitos de voto: estes não deixam de ser imputados 
ao respectivo titular. Se A se compromete perante B a votar conforme for deter-
minado por B, os direitos de voto de A são imputáveis a B, mas também ao pró-
prio A; e, evidentemente, num caso como estes, não se pode dizer que ambos 
têm a possibilidade de determinar o sentido de voto.

Mesmo fundando-se a imputação na existência de uma relação de domínio 
(porventura de todos os casos o menos incontroverso) não é descabido argu-
mentar-se que o accionista “dominante” não tem, de facto, jurídica ou factica-
mente, influência sobre actos de gestão individualizados da sociedade dependente,  
como é o exercício por esta de direitos de voto nas respectivas participadas.  

40 Abstraímos aqui dos direitos de votos relativos a instrumentos financeiros que a nossa lei, de 
modo infeliz, põe no mesmo saco dos direitos de voto “detidos” pelo participante.
41 A imputação baseia-se na presunção de que aquele a quem os direitos votos são imputados pode 
influenciar o sentido do seu exercício, mas é irrelevante que assim seja de facto. Na medida em que 
estejam preenchidos os pressupostos de uma qualquer das normas de imputação, a mesma opera 
ainda que o participante não tenha a possibilidade jurídica de dar instruções ao titular dos direitos 
de voto, ou que este tenha declarado pretender exercê-los sem tem em conta os interesses daquele. 
Vide Christoph von Bülow, Kölner Kommentar zum Aktiengesetz, anotação 30 ao § 30 da WpÜG.
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Seja como for, também aqui deparamos com a imputação a 2 entidades, já para 
não falar de situações de domínio multi-escalonado, em que será ainda mais 
contraditório supor a existência de um poder de influência por parte de todas as 
entidades integrantes da cadeia.

4.3.8 O domínio como possibilidade de exercício de uma influência domi-
nante

Não somos insensíveis à relutância em aceitar que alguém possa ser compelido 
a lançar uma OPA por força de regras meramente formais.

Acontece que a ultrapassagem do limiar de 1/3 dos votos, contados nos ter-
mos do art. 20º, º, nº 1, sendo o bastante para que surja o dever de lançamento 
de OPA, não o é para que o cumprimento dessa obrigação seja exigível. Efec-
tivamente, nos termos do art. 187º, nº 2, “não é exigível o lançamento da oferta 
quando, ultrapassado o limite de um terço, a pessoa que a ela estaria obrigada 
prove perante a CMVM não ter o domínio da sociedade visada (…)42. Isto nin-
guém o ignora.

O domínio aqui visado é o que se traduz “na possibilidade de exercer sobre 
a sociedade visada, directa ou indirectamente, uma influência dominante” (art. 
21º, nº 1). 

A nosso ver – já o escrevemos – “a referência a possibilidade de exercer uma 
influência dominante, constante do art. 21º, nº 1, do CVM, tem manifestamente 
o alcance de uma remissão para o significado que o conceito reveste no quadro 
do art. 486º, nº 1, do CSC”, a menos – acrescentamos agora – que do contexto e 
da finalidade da lei mobiliária resulte inequivocamente outra coisa.

Ora que coisa se deve entender, face ao art. 486º, nº 1, do CSC, por “pos-
sibilidade de exercer uma influência dominante”. Que intensidade há de uma 
influência revestir para poder considerar-se dominante? A benefício do leitor, 
apresentamos de seguida um resumo das ideias principais explanadas no citado 
artigo, acrescentando, em itálico, algumas outras considerações relevantes:

a) como o CSC presume a existência de influência dominante quando se 
detém mais de metade dos votos ou se dispõe da possibilidade de designar mais 
de metade dos membros do órgão de administração (art. 486º, nº 2, als b) e c), 
do CSC), a noção não poderá postular uma influência superior àquela que tais 
meios possibilitam: quem está em condições de preencher o órgão de adminis-
tração de uma sociedade (designadamente de uma sociedade anónima) com 
gente da sua confiança coloca-se em posição de determinar o comportamento 
dos administradores, no exercício dos seus cargos; estes, mesmo que não no-
meados pela pessoa em causa, tenderão a conformar-se com os seus desejos, 

42 “Nem estar com esta em relação de grupo” continua a lei.
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embora a tanto não estejam juridicamente obrigados, dado o seu interesse em 
serem reeleitos. A bottom line do domínio vem a reconduzir se a uma tal proba-
bilidade de um comportamento da sociedade conforme com a influência que é 
exercida;

b) dado que, adicionalmente, o CSC também associa à detenção de participação maio-
ritária no capital uma presunção de domínio, este também será de afirmar sempre que, 
atenta uma consideração global das circunstâncias do caso concreto, a influência em causa 
se aproxime tanto, nos seus efeitos, daquela que é propiciada pela maioria de votos, que um 
observador razoável deva concluir que o órgão de administração será praticamente incapaz 
de administrar a empresa de forma independente dessa influência43;

c) o domínio tem de ser veiculado por instrumentos com carácter jurídico-
-societário; mas a influência conferida por uma participação minoritária, por si só inapta a 
conferir o domínio, pode transformar-se numa influência dominante, quando combinada 
com meios de pressão extra-societários, como sejam a dependência económica da sociedade 
visada ou situações de entrelaçamento pessoal ao nível das administrações das entidades 
em coligação;

d) os meios propiciadores do domínio vêm a cingir-se, no essencial, ao poder 
de voto e aos poderes conferidos por determinadas cláusulas do pacto social, 
ou legalmente atribuídos a certas categorias de sócios. Mas as partes sociais 
integrantes da participação instrumento do domínio não têm de ser próprias 
da empresa dominante, bastando que se situem na órbita de influência desta;

e) a influência tem de ser genérica, reportando-se à sociedade como um 
todo, ou seja, à sua “política empresarial e de negócios”;

f ) a possibilidade do exercício de uma influência dominante requer, por 
outra via, alguma consistência ou solidez (Beständigkeit) – mas não uma deter-
minada duração –, tendo, por outro lado, de ser certa ou segura;

g) só uma influência pode ser dominante (“perante duas influências dis-
tintas, ou uma é dominante e desaloja a outra, ou ambas se excluem mutua-
mente”), a menos que, por contrato, tenha havido coordenação entre elas44, ou, 

43 Cfr. Bayer, MünchKommAktG, 3ª edição, anotação 28 ao § 17.
44 Koppensteiner, in Kölner Kommentar zum Aktiengesetz, Carl Heymanns Verlag KG, vol. 1, 2ª edição, 
anotação 74 ao § 17. Basta a obrigação de votar em sentido idêntico, mesmo quando esse sentido é 
decidido pela maioria [no interior do sindicato de voto]”. Também uma empresa constantemente 
outvoted no seio do sindicato deve considerar-se ainda dominante, visto que participa e favorece a 
prossecução de um fim comum em ordem a outra empresa, “porquanto submete o seu potencial 
de voto à decisão da maioria”. E porque o que conta sempre é que haja mecanismos de formação 
de uma vontade comum (como tal não se configurando meras obrigações recíprocas de consulta 
prévia), haverá dependência múltipla, inclusive quando se prevêem formas de ultrapassagem de 
situações de impasse, como seja o recurso à arbitragem. Todavia, como bem observa Daniela Farto 
Baptista (ob. cit. pág. 529), se “só um dos concertantes (dito participante) [está] em condições de determi-
nar quer os comportamentos concertados, quer o exercício dos direitos de voto na assembleia geral da sociedade  
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tratando-se de uma coordenação fáctica, que esta repouse numa base suficien-
temente segura (sob pena de o domínio cair por falta do requisito da certeza). 

Como advertimos acima, porém, a noção de influência dominante para efei-
tos do art. 187º do CVM, coincidindo embora grosso modo com a do CSC, carece de 
ser afeiçoada onde isso for reclamado pelas especificidades da lei mobiliária. 

Assim, concretamente, entendemos que a existência de um acordo que 
vise simplesmente frustar a alteração de domínio celebrado entre accionistas 
que, no seu conjunto, detenham mais de 1/3 dos votos – acordo esse que a lei 
expressamente caracteriza como um instrumento de exercício concertado de 
influência sobre a sociedade participada – proporciona aos intervenientes uma 
influência dominante se for apta a assegurar a dita frustração. De outro modo a 
hipótese de imputação do art. 20º, nº 1, al. h), no que a este ponto diz respeito, 
seria desprovida de sentido útil, não passaria de letra morta. 

Por outro lado, a mera coordenação fáctica não pode, no âmbito mobiliário, 
fundar uma influência dominante conjunta, dado que tanto a al. c) como a al. h) do 
nº 1 do art. 20º só curam da concertação que se baseie em um acordo.

Por último, em contraponto à desnecessidade, no plano societário, de que 
a influência dominante revista uma certa duração, é pressuposto da própria 
imputação de votos por força de uma actuação concertada ex vi do art. 20º, nº 1, 
als. c) e h), que os intervenientes prossigam uma política comum duradoura em 
relação à gestão do emitente em causa45. 

participada e, por conseguinte, em condições de exercer uma influência dominante sobre os demais concertantes 
e relevante sobre essa mesma sociedade (…) a concertação será vertical, a imputação terá apenas um sentido e só 
ele ficará sujeito aos deveres de comunicação e de lançamento de OPA porventura decorrentes da participação 
qualificada detida em concertação”. 
45 No âmbitodo direito alemão, cfr., com amplas referências doutrinais e jurisprudenciais, 
Schneider/Favoccia, in WpÜG Kommentar, de Assmann/Pötzsch/Schneider, 3ª edição, anotação 
167 ao § 30: “Os acordos de voto só determinam uma imputação de direitos de voto quando a 
intenção que lhes presida (…) seja a de influenciar de modo duradouro a sociedade visada” (no 
mesmo sentido o Acórdão do Tribunal Federal Alemão de 18.9.2006, atrás citado – nota 30). Segundo 
estes autores, é isso que resulta do próprio fundamento jurídico-comunitário do § 34, 2, da WpÜG – os 
arts. 5º, nº 1, e 2º, nº 1, al. b), da Directiva 2004/25/CE (ob. cit., anotação 176 ao § 30). Ainda na 
Alemanha, note-se, o dito § 34, 2, da WpÜG, requer que a concertação tenha como finalidade 
uma alteração duradoura e significativa da organização empresarial da sociedade (é a modificação do risco 
e das perspectivas de rentabilidade dos sócios daí adveniente que justificará que se lhes faculte a 
venda das suas acções), e já não a manutenção do status quo (veja-se, a este respeito, a exposição de 
motivos da Risikobegrensunggesetz, que entrou em vigor em 19.8.2008: “Refira-se que a comunicação, 
que tem aumentado entre os acionistas nos últimos anos, não deve ser prejudicada. Em vez disso, 
um diálogo construtivo entre os accionistas e com os emitentes deve continuar a ser possível; em 
particular, os acionistas devem continuar a poder votar a favor da manutenção do status quo e contra 
a reestruturação da orientação corporativa (...) sem que isso resulta em obrigações mobiliárias de 
notificação ou na obrigação de lançar uma oferta de acordo com a WpÜG”).
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4.3.9 A inexigibilidade do cumprimento do dever de OPA no caso de prova 
negativa de domínio

Como, insiste-se, superado que seja apenas o patamar de 1/3 dos votos, não se 
alcança necessariamente o domínio, e como este último é imprescindível à exigi-
bilidade do dever de OPA, o oferente tem, para se eximir ao cumprimento deste, 
a possibilidade de provar perante a CMVM que não está em relação de domínio 
com a sociedade visada.

É esta a sede própria para apartar, de entre os direitos de voto imputados 
por força do art. 20º, nº 1, aqueles que, em concreto, são adequados à instalação de 
uma situação de influência dominante daqueles que o não são46. 

Repare-se que o art. 20º, nº 1, se refere à possibilidade de exercer sobre a 
sociedade visada uma influência dominante, “directa ou indirectamente”: não 
alude a “diretamente ou nos termos do art. 20º”, abrindo a porta a que nem todos 
os votos imputados por intervenção deste artigo sejam tidos em conta para con-
cluir pela existência de uma influência dominante. Não se trata de uma “prova 
negativa de imputação de direitos de voto”, como quer Juliano Ferreira, mas da 
prova de inexistência de influência sobre os votos imputados.

Tomemos, por ex., a imputação a uma sociedade dos direitos inerentes a 
acções de que sejam titulares membros dos seus órgãos de administração ou 
de fiscalização, que Vítor Ferreira das Neves qualifica de “rigorosamente 
indiferente”, para estes efeitos de afirmação de uma influência dominante.

Não tem de ser forçosamente assim47. Afinal de contas, se, como se viu, a in-
fluência dominante tem como substrato a probabilidade de os administradores 
da sociedade visada se conformarem com os ditames de quem a detém, dado o 
seu interesse em serem reeleitos, não é então possível que aconteça aqui algo de 
semelhante, ou seja, que o administrador titular de acções, na hora de exercer 
os seus direitos de voto, pondere as consequências de o fazer de modo adverso 
aos interesses da sociedade que administra e que o cenário mais plausível seja o 
de que acabará por alinhar com as posições desta última?

46 Parece ser esta também a posição de Ferreira de Almeida quando refere que “prova de a pessoa 
a quem os votos são imputados não ter ‘o domínio da sociedade visada nem se encontrar com esta 
em relação de domínio ou de grupo’ (…) pode fazer-se por ilisão de qualquer uma das presunções 
de imputação”. Mas a verdade é que, no mesmo trabalho, Ferreira de Almeida, afirma também 
(itálico acrescentado) que “na delimitação do dever de lançamento de OPA geral e dos seus pressupostos, o 
intérprete e o aplicador do direito não devem (…) aceitar acriticamente os critérios de imputação, 
podendo interrogar-se sobre as finalidades do dever de lançamento e em especial por que razão 
direitos de voto são imputados a quem não é titular de ações” (ob. cit., págs. 12 e 8).
47 Vem a jeito lembrar que o City Code on Takeovers and Mergers presume (de modo ilidível) que uma 
sociedade e os seus directores actuam em concertação.
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Dado que, contudo, aqui deparamos com uma ligação individualizada, e não 
de uma relação entre um accionista ou grupo de accionistas e o conjunto do 
órgão de administração, há espaço para averiguar, perante as circunstâncias do 
caso concreto, se existe o risco de destituição daquele particular administrador, 
ou se esse risco não será despiciendo diante do interesse do mesmo em deter-
minar autonomamente o sentido do voto.

Dois exemplos extremos:
a) um administrador da sociedade A tem 33% da sociedade visada; ademais, 

exerce esse cargo gratuitamente, ou sua remuneração é negligenciável 
no conjunto dos seus rendimentos ou património; a sociedade A adquire 
1% da dita sociedade visada;

b) a sociedade A tem 33% da sociedade visada; um dos seus administrado-
res, que exerce o cargo a tempo inteiro e não tem património signifi-
cativo nem outras fontes de rendimento, adquire 1% da dita sociedade 
visada.

Parece-nos claro que a sociedade A poderá facilmente lograr com êxito a 
prova de que não tem capacidade para influenciar o comportamento do admi-
nistrador em causa no primeiro caso e que dificilmente o conseguirá no segundo. 

E isto, que se diz a propósito da al. d) do art. 20º, nº 1, pode transpor-se para 
as demais (cumpridos os respectivos requisitos), ainda que, quanto a algumas 
delas, o tema a dilucidar seja antes (ou adicionalmente) o de saber se a influên-
cia que seja de afirmar se reporta a matérias com a abrangência suficiente para 
concorrerem para a criação de uma influência dominante.

4.3.10 Os méritos da nossa construção
Em termos sumários, a nossa construção é a seguinte: as diversas alíneas do art. 
20º devem ser entendidas ao pé da letra48 (excluídas estarão, em todo o caso, 
restrições teleológicas ou interpretações ab-rogantes); a existência ou não de 
um efectivo poder de influência sobre os votos ou de uma suficiente amplidão 
dos assuntos abrangidos é outro tema, que somente cobra relevo no contexto da 
prova negativa da existência do domínio.

A correcção deste entendimento pode, ademais dos já invocados, estribar-se 
ainda no argumento de que é o que melhor serve todos os interesses envolvidos, 
incluindo o do próprio oferente (!), na medida em que o processo culmina com 
uma decisão clarificadora da situação com efeitos erga omnes.

48 Sem prejuízo, como é evidente, das interpretações restritivas que se imponham para assegurar 
a conformidade com a Directiva 2004/109/CE.
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Na visão que rejeitamos o oferente é deixado à sua sorte, age por sua própria 
conta e risco. 

Vamos que desconsidera determinados votos por, em sua opinião, eles não 
contribuírem para a instalação de uma efectiva posição de influência domi nante 
sobre a sociedade aberta (“medindo-se essa influência pela intensidade do con-
trolo exercido pelo participante sobre tais direitos de voto, a partir da fonte 
de imputação concretamente considerada, e pelo âmbito das matérias que tal 
controlo eventualmente abranja”49).

Ou bem que acerta com a melhor interpretação da lei ou bem que se engana. 
No primeiro caso, não se encontra em posição mais favorável do que aquela em 
que estará à luz da nossa tese, pois que também no quadro desta conseguirá 
fazer perante a CMVM a prova negativa do domínio. Mas, se acaso não atina 
com a interpretação correcta, e o seu ponto de vista não for depois partilhado 
pela CMVM e pelos tribunais, expõe-se a uma sanção contra-ordenacional, a 
inibições de voto e a obrigações de indemnização.

A nossa leitura é ainda vantajosa para o oferente por uma outra razão: enten-
demos que ao requerimento dirigido à CMVM com vista à produção da prova 
negativa do domínio deve ser associado o efeito de suspender imediatamente 
a exigibilidade do dever (salvo, naturalmente, nos casos em que seja ostensivo 
que esse esforço probatório está votado ao insucesso)50. Um pronunciamento 
desfavorável da CMVM reintroduzirá essa exigibilidade com efeitos ex nunc, 
abrindo a porta a que o oferente possa ainda aproveitar do instituto da suspen-
são do dever (art. 190º).

4.3.11 A prova negativa do domínio no caso de ultrapassagem do limiar da 
metade dos votos

Se vemos bem, a ideia de antecipar para o momento da aplicação das regras de 
imputação a apreciação que a nosso ver deve fazer-se ulteriormente, em sede 
da prova negativa do domínio, funda-se basicamente em duas ordens de consi-
derações. 

A primeira é avançada por Vítor Pereira Neves, que discorre nestes termos: 
“(…) o dever de lançamento de OPA responde antes, ou também, à necessidade 
de assegurar aos accionistas minoritários que tenham investido em acções 
representativas do capital de determinada sociedade aberta em razão de um  
determinado equilíbrio de poder entre accionistas, que tenham a possibilidade 
de alienar as acções que tenham adquirido, a valor adequado, porque tal 

49 Vítor Pereira das Neves, ult. ob. cit., pág. 742.
50 Segundo o Bafin, com o apoio da doutrina maioritária, o pedido de dispensa ao abrigo do § 37 da 
WpÜG suspende o dever de lançamento de OPA até à decisão do supervisor (cfr. Seiler, in WpÜG 
Kommentar, de Assmann/Pötzsch/Schneider cit., anotação 92 ao § 37).
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equilíbrio de poder se alterou substancialmente e, assim, a base do investimento 
realizado resultou significativamente modificada. Ora, assumindo este como 
um outro interesse dos accionistas minoritários tutelado pela imposição do 
dever de lançamento de OPA obrigatória, também imediatamente se conclui 
que a concreta prossecução do mesmo é incompatível com a antecipação da 
constituição e da exigibilidade do dever de lançamento de OPA para um 
momento em que ainda não se tenha concretizado uma efectiva alteração 
do domínio da sociedade visada porquanto, a aceitar-se tal antecipação, isso 
significará que, no futuro, a efectiva concretização daquela alteração de domínio 
passará sem a imposição de um renovado dever de lançamento de OPA, o que 
coloca os accionistas minoritários na insustentável situação acima referida de 
terem de optar, antecipadamente, entre sair sem que nada o justifique ainda ou 
ficar supor tando o risco de virem a ver concretizada uma situação com que não 
pretendam continuar”.

O argumento não nos convence. 
Desde logo, a tese de Vítor Pereira Neves não elimina o problema. Basta 

pensar na hipótese em que a participação do oferente, constituída por acções 
que ele próprio detém, ultrapassa 1/3 dos votos da sociedade visada, sem que 
isso, todavia, o habilite a exercer um poder de influência dominante sobre esta 
última (atentas as especificidades da estrutura accionista da sociedade – ex.: 
“existe um accionista ou um grupo organizado de accionistas que controla, 
positivamente, mais de metade do capital daquela sociedade”), e em que, não 
obstante, o mesmo oferente prescinde de fazer a prova negativa do domínio.

Mais importante, porém, é que o suposto problema não chega a sê-lo. Admi-
tamos que, no caso que acabamos de figurar, o oferente lança efectivamente 
a OPA. Sendo a contrapartida equitativa, como é suposto que o seja (a OPA é 
obrigatória), os destinatários da oferta têm diante de si uma proposta que lhes 
permite obter pelas suas acções o seu justo valor, pelo que, para não se sujei-
tarem ao risco assinalado por Vítor Pereira Neves, deverão simplesmente 
vender e aplicar o encaixe noutros investimentos. 

De resto, não deparamos, afinal de contas, com algo de similar nos casos 
corriqueiros de OPA derrogatórias lançadas sob condição de que o nível das 
aceitações seja tal que permita ao oferente assenhorear-se do domínio? Só veri-
ficada a condição de sucesso intervirá a alteração de domínio e, não obstante, 
aos accionistas que tenham optado por não acudir à oferta, na esperança de a 
fazer fracassar, não é assegurada uma (nova) oportunidade de saída...

A segunda ordem de considerações liga-se à circunstância de, segundo a 
“letra clara” da lei, a admissibilidade da suspensão da exigibilidade do dever de 
OPA, mediante a prova negativa do domínio, estar reservada para os casos em 
que é superado o limiar de 1/3 dos votos, não se estendendo à ultrapassagem do 
patamar de metade dos votos. 
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Ora falta por completo, – adianta-se –, “qualquer razão justificativa que pu-
desse ter levado o legislador a restringir ao participante que ultrapasse o limiar 
de um terço dos direitos de voto a invocação da baixa intensidade da sua cone-
xão com parte dos direitos de voto que lhe são imputados, para efeitos de afir-
mação da inexistência de qualquer posição de domínio sobre a sociedade par-
ticipada. É que, a este segundo nível, a posição daquele que ultrapasse o limiar 
de um terço dos direitos de voto ou de metade desses mesmos direitos pode, 
na prática, ser rigorosamente idêntica, ou mesmo mais favorável ao primeiro, 
sendo manifestamente iníqua qualquer leitura do artigo 187º que aponte no 
sentido de tal citada restrição”51.

Para equiparar as posições e afastar a iniquidade, a via aventada consiste em 
possibilitar também a quem ultrapasse metade dos votos por força do mero 
preenchimento das previsões do art. 20º, nº 1, “a invocação da baixa intensidade 
da sua conexão com alguns desses direitos”, para o efeito de estes lhe não serem 
imputados (do que poderá decorrer que a sua participação, assim computada, 
não ultrapasse até 1/3 dos votos, não surgindo sequer um dever de OPA, ou que, 
superando esse limiar, fique aquém da barreira da metade dos votos, admitindo-
-se a prova negativa do domínio).

Subscrevemos o argumento, mas rejeitamos a conclusão que dele se pre-
tende extrair. Muito mais simples será a solução de aplicar, por analogia, ao dever 
de OPA emergente da ultrapassagem da fasquia da metade dos votos a facul-
dade de suspender a respectiva exigibilidade, através da prova de que não se 
está em relação de domínio com a sociedade visada52. A mais simples, a mais 

51 Vítor Pereira das Neves, ult. ob. cit., págs. 720 e seg.
52 Foi unicamente por supor que a ultrapassagem de metade dos votos directamente ou nos termos 
do art. 20º implica sempre a instalação de uma relação de domínio entre o participante e a sociedade 
visada, dado o disposto no art. 21º, nº 2, al. a), que o legislador não admitiu a prova negativa do 
domínio verificando-se aquela ultrapassagem. Nesse sentido, veja-se Juliano Ferreira, ob. cit.:  
“Se a participação, assim determinada, vem a ser superior a metade dos direitos de voto (…) presume-
-se, de forma inilidível, que há relação de domínio. Tal cenário reconduzir-se-á ao art. 21º/2/a, de 
onde resulta que ‘[e]xiste’, em qualquer caso, relação de domínio quando uma pessoa singular ou colectiva  
[d]isponha da maioria dos direitos de voto” (…). O dever de OPA impõe-se, em tal circunstância, perante 
a impossibilidade de demonstração de que quem efetivamente dispõe de mais de 50% dos direitos 
de voto não domina a sociedade” (notas de pé de página omitidas). Mas tal suposição é errónea, 
conforme demonstraremos já de seguida, no texto, a propósito do que seja “dispor” de direitos de 
voto. A correcção do lapso reclama uma ampliação do âmbito de aplicação do art. 187º, nº 2, de 
modo a torná-lo conforme com o princípio basilar e estruturante de que o dever de OPA postula que  
o participante tenha adquirido o domínio (ou o “controlo”, na terminologia da Directiva  
2004/25/CE) da sociedade-alvo, tal como essa relação é configurada pela lei. E obviamente não 
colhe a objecção de Juliano Ferreira segundo a qual “a prova negativa de domínio para quem 
ultrapasse, por recurso a uma leitura irrestrita do art. 20º, a fasquia de metade dos direitos de voto, 
encontra na letra do art. 187º/2 obstáculo inultrapassável (pois se o legislador pretendesse admiti-la 
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razoável e a que indiscutivelmente melhor preserva os dados legais, dado que a 
alternativa consiste numa completa obliteração da remissão contida no art. 187º, 
nº 1, com recurso a reduções teleológicas que temos por inadmissíveis. 

Salvo erro, cabe a Fazenda Martins o mérito de ter iniciado o desbravar 
deste caminho. Mas não que possamos acompanhá-lo no seu percurso. 

A trave-mestra da sua argumentação consiste em tirar partido da passagem 
da lei segundo a qual, ultrapassada a fasquia de um terço dos direitos de voto e 
feita a prova negativa de domínio, o oferente fica obrigado a lançar OPA geral, 
logo que adquira uma posição que lhe permita exercer uma influência dominante sobre a 
sociedade. “Repare-se: o facto constitutivo do dever não é, aqui, a ultrapassagem 
do limite de metade dos direitos de voto, mas sim o facto jurídico que leve à 
aquisição de uma posição que permita o exercício de uma “influência dominante” sobre a 
sociedade (…) Materialmente, as aquisições incrementais de uma participação, 
a que passam a imputar-se mais de metade dos direitos de voto, em nada dife-
rem da aquisição de uma só vez dessa posição, pelo que ao adquirente deve ser 
permitida a realização da prova negativa de domínio independentemente da 
percentagem de direitos de voto que lhe sejam imputados”53.

A nosso ver, no art. 187º, nº 3, al. b), a lei disse menos do que queria. A obri-
gação de lançar a OPA não se torna exigível apenas quando se adquira uma 
posi ção que permita o exercício de uma influência dominante sobre a sociedade 
visada, mas antes, em geral, quando entre o oferente e a sociedade visada passe 
a interceder uma relação de domínio54. Se o que torna inexigível o cumprimento 
do dever de OPA é a prova de que se não tem o domínio da sociedade visada, tal 
dever – é a outra face da mesma moeda –, até então em estado dormente, tem de 
ser “reactivado” quando se obtém esse domínio.

O conceito de domínio, para efeitos do CVM, é definido pelo art. 21º (que 
deve ser interpretado, na medida do possível, de modo conforme com o art. 2º, 
nº 1, al. f ), da Diretiva 2004/109/CE). A lei refere que há sempre relação de 
domínio em determinadas hipóteses, elencadas no art. 21º, nº 2; afora essas, o 
domínio depende da possibilidade do exercício de uma influência dominante 
(art. 21º, nº 1). 

A propósito da al. a) do nº 2 do art. 21º (uma pessoa “dispõe” da maioria dos 
votos) urge, porém, prevenir equívocos: “dispor” da maioria dos votos é deter 

em qualquer circunstância, não se referiria expressamente à ultrapassagem exclusiva da fasquia de 
um terço)”, uma vez que o recurso à analogia não depende de que a solução preconizada caiba na 
letra da lei, antes supõe precisamente o contrário.
53 Ob. cit., págs. 153 e seg..
54 Sem que nunca se prescinda, porém, da imputação de votos acima dos limiares legais.
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a maioria dos votos55 – ou seja, não há aqui que olhar a imputações de votos 
alheios (a detenções entre aspas), designadamente nos termos do art. 20º, nº 1. 

Em suma: quem supere o limiar de metade dos votos poderá eximir-se ao 
cumprimento do dever de OPA se lograr fazer a prova negativa do domínio, 
talqualmente acontece com quem exceda a barreira de 1/3. A diferença está em 
que se os votos detidos directamente56 representarem uma percentagem supe-
rior à primeira das referidas fasquias, não há prova negativa possível, pois que, 
nesse caso, existe sempre, ipso facto, domínio57.

Liquida-se daqui que é possível que alguém incorra, à primeira vista de 
forma irreversível, num dever de OPA sem que detenha o domínio efectivo ou 
material da sociedade visada. Apesar disso, como já advertido, julgamos que tal 
situação não representa um resultado intolerável. Em primeiro lugar porque, 
regra geral, só se coloca nessa situação quem quiser; e, depois, porque a dita 
irreversibilidade em boa verdade não chega a sê-lo, atento que o obrigado 
pode sempre valer-se do instituto da suspensão do dever, previsto no art. 190º  
do CVM58. 

5. O dever de OPA de lege ferenda
A construção do nosso legislador mobiliário denota alguma rigidez.

A possibilidade de suspensão do dever nos termos do art. 190º como única 
forma de o oferente que tenha adquirido o domínio se furtar ao lançamento de 
uma OPA, afigura-se-nos hoje em dia ser uma solução demasiado restritiva. 

A lei alemã é neste aspecto bastante mais contemporizadora59. Prevê, por ex.60, 
a desconsideração de direitos de voto em determinadas situações, como sejam 

55 Vejam-se as versões inglesa, francesa, italiana e espanhola da Directiva 2004/109/CE: “has a 
majority of the voting rights”, “détient la majorité des droits de vote”, “ha la maggioranza dei diritti 
di voto”, “tenga la mayoría de los derechos de voto”. Ao contrário da Directiva 88/627/CEE (art. 8º, 
nº 2), a Diretiva 2004/109/CE não prevê aqui que aos direitos de voto de uma pessoa hajam de ser 
acrescidos quaisquer outros. 
56 E/ou os que o participante possa exercer, nos termos de acordo parassocial (art. 21º, nº 2, al. b)).
57 Mesmo que possa faltar a possibilidade do exercício de uma influência dominante, sendo o domí-
nio, portanto, meramente formal (e é evidentemente possível que a detenção ainda que directa da maioria 
dos direitos de voto na sociedade visada não seja acompanhada dessa possibilidade; ex.: os estatutos 
da sociedade visada exigem um quórum deliberativo para a eleição dos órgãos sociais superior à 
percentagem de votos detida pelo acionista em causa).
58 Não subscrevemos na sua generalidade as limitações à aplicação deste instituto propugnadas por 
Paulo Câmara (Manual de de Direito dos Valores Mobiliários, págs. 709 e segs..), especialmente as que 
o autor apelida de “utilização premeditada”.
59 Sobre as excepções ao dever de lançamento de OPA noutros ordenamentos confira-se Juliano 
Ferreira, Excepções ao Dever de Lançamento de Oferta Pública de Aquisição, in Direito das Sociedades em 
Revista, 2011, nº 6, págs. 212 e segs..
60 § 36 da WpÜG.
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aquelas em que as acções são adquiridas por via sucessória ou por efeito da par-
tilha de bens do casal, de modo a viabilizar a continuação de empresas familia-
res, bem como naquelas em que a imputação resulta de uma restruturação de 
um grupo societário, em que verdadeiramente não há uma alteração da situação 
material do controlo. 

E, por outro lado, confere à entidade supervisora o poder de dispensar o 
oferente do dever de OPA se tal parecer justificado ponderados os interesses do 
requerente e dos titulares de ações na empresa-alvo, tendo em conta, nomea-
damente, o modo como o controlo foi obtido, os objetivos prosseguidos com a 
obtenção do controlo e a estrutura accionista da sociedade-alvo61. 

Estando em curso uma revisão do CVM, será mister que se pondere a con-
veniência de conferir ao nosso regime maior flexibilidade62. Em particular, a 
necessidade de, entre nós, ser acolhida uma solução do tipo da constante do 
§ 36 da WpÜG, no que concerne às restruturações de um grupo societário, é 
recomendável a todas as luzes se vier ser legislativamente acolhida (em violação 
da Directiva 2004/25/CE)63, a tese de que a imputação decorrente do art. 20º, 
nº 1, al. b), apenas opera unidireccionalmente (no sentido de que à sociedade 
dominante são imputados os direitos de voto detidos ou atribuíveis à sociedade 
dominada, mas não vice-versa, nem na relação entre sociedades irmãs), não vá a 
alguém ocorrer sustentar que a transmissão de participações na sociedade visada 
a favor de uma sociedade por parte da entidade de que ela seja dependente 
constitui a adquirente num dever de OPA que seria totalmente injustificado64. 

No quadro dessa revisão, faz-se mister, por outro lado, conformar o nosso 
direito com as prescrições da Directiva 2004/109/CE, respeitando nomeada-
mente o princípio da tipologia taxativa dos critérios de imputação imposto por 
aquele acto comunitário e distinguindo claramente entre os direitos de voto 
“detidos pelo participante” e os direitos de voto meramente hipotéticos. A re-
missão operada pelo art. 187º deverá reportar-se apenas aos direitos de voto da 
primeira dessas categorias. Neste contexto, talvez se justifique, para efeitos de 
OPA’s e apenas para esses, que também a concertação actuada fora do contexto 
das assembleias gerais funcione como factor de imputação de direitos de voto 
(mas sempre sob condição de qual a concertação esteja ao serviço de “uma polí-
tica comum duradoura em relação à gestão do emitente em causa”).

61 § 38 da WpÜG.
62 Reconhecendo a inflexibilidade de actual modelo mas considerando-o “equilibrado”, Juliano 
Ferreira, ult. ob. cit., pág. 222.
63 O Dever de OPA no Quadro das Transmissões Intra-grupo”, cit., pág. 16.
64 Interpretação essa que – diga-se – sempre seria de rejeitar (O Dever de OPA no Quadro das 
Transmissões Intra-grupo cit., págs. 23 e segs.). 
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Finalmente, deverá ser expressamente acolhida a solução da inexigibilidade 
do dever de OPA feita a prova negativa do domínio (efectivo?), qualquer que seja 
a percentagem de direitos de voto imputáveis ao oferente.
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A dissolução (voluntária): via (alternativa) para a perda 
da qualidade de “aberta” da sociedade anónima1

Paulo Olavo Cunha*

Sumário: Introdução: delimitação do tema. 1. Os subtipos de sociedade anónima. 
2. A aquisição da qualidade de sociedade anónima aberta. 3. O regime jurídico 
aplicável à sociedade anónima aberta (não cotada). 4. A perda da qualidade de 
sociedade anónima aberta (não cotada). 5. A facilidade da dissolução (voluntária) 
da sociedade anónima aberta e não cotada. 6. As dificuldades no processamento 
e no encerramento da liquidação. Epílogo: opção pela dissolução da sociedade 
em detrimento da perda da qualidade de sociedade aberta

Introdução: delimitação do tema
O propósito deste nosso contributo é o de demonstrar a facilidade com que uma 
sociedade aberta pode ser dissolvida por opção dos seus sócios e a vantagem que 

1 Agradeço à Dra. Gabriela Figueiredo Dias, ilustre presidente da CMVM, o honroso convite para 
participar na edição especial dos Cadernos de Valores Mobiliários, em celebração dos 20 anos de vigência 
do Código dos Valores Mobiliários. 
A oportunidade do tema resulta do acompanhamento de uma operação como a que analiso no texto 
e da perplexidade que tive ao verificar ser mais fácil dissolver uma sociedade aberta do que eliminar 
a qualidade de sociedade aberta, ainda que esta seja inadvertidamente adquirida. 
Escrevo assim em cima da dissolução de uma sociedade aberta, embora fazendo-o naturalmente 
em abstrato.
Espero sinceramente que a qualidade do texto não desmereça de outros contributos que, a propó-
sito da efeméride, são dados por diversos colegas que nos merecem a maior estima e consideração.
* Professor Associado da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa (Lisboa) e 
advogado da VdA (sócio responsável pela Área de Corporate & Governance).
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essa operação pode oferecer relativamente à tentativa de eliminar a qualidade de 
sociedade aberta de uma sociedade anónima que se qualificou como tal, ainda 
que sem intenção dos seus gestores ou acionistas.

Neste estudo abordaremos, consequentemente, o fenómeno da extinção da 
sociedade – centrando a nossa atenção, em especial, na fase da dissolução – e 
caracterizaremos as entidades que podem estar envolvidas com especial preo-
cupação para as sociedades abertas que não são cotadas, visto que aquelas que 
têm as respetivas participações admitidas à negociação no mercado regulamentado 
estão sujeitas a um regime e a uma tramitação legais bastante mais rigorosos. 

Ao longo deste excurso debruçar-nos-emos sobre os subtipos de sociedade 
anónima, para caracterizar em particular o da sociedade aberta (maxime não 
cotada), e sobre o modo de cessação da sua atividade quando o mesmo é fruto 
da vontade dos respetivos sócios2.

2 São em número reduzido os estudos nacionais sobre a dissolução das sociedades comerciais, em 
geral, e das sociedades anónimas abertas, em particular. 
Para além dos breves apontamentos em manuais e obras gerais – de que destacamos José Engrácia 
Antunes, Direito das Sociedades, 8ª ed. (do autor), Porto, 2018, pp. 480-491 –, vd. as anotações de 
Ricardo Costa aos artigos 141º a 145º in AA.VV., Código das Sociedades Comerciais em Comentário, vol. II, 
2ª ed. (coord. por J.M. Coutinho de Abreu), 2015, pp. 630-686, e de Joana Pereira Dias, às mesmas 
disposições legais, in António Menezes Cordeiro, Código das Sociedades Comerciais Anotado, 3ª ed., 
Almedina, Coimbra, 2020, pp. 618-636; Carolina Cunha, «Responsabilidade dos sócios pelo pas-
sivo superveniente após a extinção da sociedade nos casos de ausência de liquidação», AA.VV., III 
Congresso Direito das Sociedades, Almedina, Coimbra, 2014, pp. 171-200, e «Dissolução sem liquidação 
da sociedade», AA.VV., E Depois do Código das Sociedades em Comentário, IDET/Almedina, Coimbra, 
2016, pp. 351-365, Pedro Romano Martinez, Da Cessação do Contrato, 3ª ed. cit., 2015, pp. 287-290, 
Rosário Palma Ramalho, Sobre a dissolução das sociedades anónimas, AAFDL, Lisboa, 1989, pp. 7-21, e 
59-76 (em especial pp. 62-63), Filipe Cassiano dos Santos, «Dissolução e liquidação administrativa 
de sociedades», AA.VV., Reformas do Código das Sociedades, IDET, Colóquios nº 3, Almedina, Coimbra, 
2007, pp. 139-162, Manuel Nogueira Serens, «A dissolução (imediata) de sociedade anónima 
por deliberação dos sócios – Breve reflexão sobre alguns aspetos do respetivo regime», DSR, ano 
3, vol. 5, 2011, pp. 39-53, Paula Costa e Silva, «Dissolução e liquidação de sociedades comerciais: 
nótula», AA.VV., A Reforma do Código das Sociedades Comerciais. Jornadas em Homenagem ao Professor 
Doutor Raúl Ventura, coord. por António Menezes Cordeiro e Paulo Câmara, Almedina, Coimbra, 
2007, pp. 289-293, e Raúl Ventura, Dissolução e Liquidação de Sociedades (Comentário ao Código das 
Sociedades Comerciais), Almedina, Coimbra, 1987, não obstante a desatualização sofrida com as alte-
rações introduzidas pelo DL 76-A/2006, de 29 de março.
Sobre a liquidação de sociedades – para além das obras citadas –, vd. as anotações de Carolina 
Cunha aos artigos 146º a 165º do CSC, in AA.VV., Código das Sociedades Comerciais em Comentário, 
vol. II, 2ª ed., cit., 2015, pp. 687-767, e de António Menezes Cordeiro, João Espírito Santo e 
Joana Pereira Dias, às mesmas disposições legais, in António Menezes Cordeiro, Código das 
Sociedades Comerciais Anotado, 3ª ed., cit., 2020, pp. 637-672.
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1. Os subtipos de sociedade anónima 
Em conformidade com o princípio da tipicidade das sociedades comerciais – que 
constitui uma decorrência natural e lógica da tipicidade legal das pessoas coletivas 
(como as entidades personificadas existentes para além das pessoas singulares) –, 
uma empresa comercial que queira revestir a forma de sociedade comercial tem 
de optar por um dos quatro tipos (cfr. art. 1º, nº 1 do CSC) disponibilizados no 
art. 1º, nº 2 do Código das Sociedades Comerciais3.

Ora, de entre esses quatro tipos assume particular relevância, pela dimensão 
económica e social que lhe corresponde, a sociedade anónima.

Herdeira e continuadora das companhias coloniais4, que constituíram o seu 
embrião, as grandes sociedades de capitais viram-lhes reconhecida a designação 
de “anónimas” (na grafia da época, “anonymas”) pela Lei de 22 de junho de 
18675; nome que mantiveram até à atualidade.

No Código Comercial de 1888 – que ainda se encontra parcialmente em  
vigor –, essas sociedades surgiram alinhadas com as sociedades em nome 
coletivo e com as sociedades em comandita.

Em 1986, seria publicado o primeiro (e até hoje único) Código das Socie-
dades Comerciais que, a par dos tipos já existentes, acolheu as sociedades por 
quotas, até então objeto de disciplina em diploma próprio e autónomo (a Lei de 
11 de abril de 1901).

No momento da entrada em vigor do novo Código (1 de novembro de 1986) 
– que afastou claramente as sociedades anónimas dos demais tipos societários, 
reconduzindo as sociedades por quotas a sociedades de pessoas6 –, as socieda-
des anónimas poderiam ser de constituição privada ou simultânea ou poderiam 
resultar de subscrição pública (cfr. art. 284º, revogado pelo diploma que apro-
vou o Código de Valores Mobiliários7, sendo de constituição sucessiva (cfr. art. 
279º). Estando em causa o tipo societário, não surpreende que o Código das 
Sociedades Comerciais fosse a fonte apropriada para caracterizar a sociedade 

3 Reportam-se a este diploma todas as disposições legas que não se encontram especialmente 
referenciadas, salvo se do contexto resultar claramente diferente solução.
4 Sobre estas, e em especial sobre as existentes no século XVII, a partir da Companhia Holandesa 
das Índias Orientais (1602), vd. Rui Manuel de Figueiredo Marcos, As companhias pombalinas. 
Contributo para a história das sociedades por acções em Portugal, Almedina, Coimbra, 1997, pp. 60-69, 
77-80, 88-89, 125-131, 151, 175-181 e 187-193.
5 Estas sociedades eram reguladas pelo Código Ferreira Borges (de 1833), mas eram então desig-
nadas por “companhias”.
6 O que se acentuaria, em 2011, com a criação e admissibilidade das sociedades (por quotas) com 
capital simbólico (pelo DL 33/2011, de 7 de março). Sobre o sucedido, vd. Paulo Olavo Cunha, 
Direito das Sociedades Comerciais, 7ª ed., Almedina, Coimbra, 2019, pp. 119, 269-270 e 1163.
7 O DL 486/99, de 13 de novembro, que entrou em vigor faseadamente.
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anónima, qualquer que fosse a sua forma de constituição, e estabelecer o respe-
tivo regime jurídico.

Refira-se que o facto de se poderem distinguir as sociedades anónimas 
quanto ao modo de constituição (entre sociedades de subscrição privada e so-
ciedades de, ou com, subscrição pública) não alterava substancialmente o res-
petivo regime jurídico. As maiores diferenças residiam na forma como a socie-
dade se posiciona mais aberta ou mais fechada. Sendo a livre transmissibilidade 
das participações sociais a regra geral (cfr. art. 328º) – e a solução natural para 
as sociedades cujo capital era objeto de transação no mercado –, a lei admitia 
que excecionalmente a circulação do capital pudesse ser objeto de limitações 
(cfr. art. 328º, nºs 1, in fine, e 2); e, desse modo, admitia que empresas familiares 
se pudessem posicionar no mercado sob a forma de pequenas sociedades anó-
nimas (fechadas). As mesmas regras aplicavam-se indistintamente a todas as 
sociedades anónimas.

A aprovação do segundo Código de Valores Mobiliários8, em 1989, viria a 
alterar substancialmente o regime das sociedades anónimas em Portugal, cons-
tituindo o primeiro momento de reconhecimento de dois subtipos societários 
com regimes distintos: as sociedades anónimas abertas e as outras.

Para além de substituir a designação de “sociedades com subscrição pública” 
pela de “sociedades abertas”, isto é, «sociedades cujo capital se encontra aberto ao 
investimento do público», a lei criou um regime jurídico específico aplicável a estas 
entidades nos arts. 13º e segs. do CVM, alargando o modo como uma sociedade 
de constituição privada poderia adquirir, ainda que involuntariamente, a quali-
dade de sociedade aberta (cfr. art. 13º do CVM).

É altamente questionável que um Código que tem por objeto valores 
mobiliários e as operações que lhes respeitam deva consagrar o regime jurídico 
de um subtipo societário, o qual deveria constar, natural e logicamente, no 
diploma que identifica e regula as sociedades, que são sujeitos muito relevantes 
de Direito Comercial (e do Mercado): o Código das Sociedades Comerciais.

Mas o que é um facto é que o legislador tomou essa opção e afastou do local 
próprio as especificidades das sociedades anónimas abertas, remetendo-as para 
o CVM, onde ainda hoje se mantêm com desenvolvimento acrescido como o 
que resultou do Decreto-Lei nº 50/2020, de 25 de agosto, em especial no que 
toca às remunerações dos titulares dos órgãos sociais (cfr. arts. 26º-A e seguin-
tes do CVM).

Assim, a partir de 1 de março de 2000 (data da entrada em vigor da quase 
totalidade do diploma e dos arts. 13º e segs. do CVM), o subtipo de sociedade 
anónima aberta passou a ser regulado pelo CSC, no que respeita aos aspetos 

8 O primeiro foi o Código do Mercado de Valores Mobiliários (de 1991).
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gerais – comuns às demais sociedades anónimas –, e pelo CVM, no que toca a 
especificidades impostas pela tutela do mercado.

A esta opção legislativa iria suceder, em 2006, a reforma societária, que criou 
e autonomizou dois novos subtipos societários – o da grande sociedade anónima 
e o da sociedade anónima aberta e cotada –, a par dos já existentes.

Com efeito, a Reforma Societária de 2006 (aprovada pelo DL 76-A, de 29 
de março), vigente desde 30 de junho desse ano9, introduziu um novo subtipo 
societário – o da grande sociedade anónima, como o “batizámos” então10 – e criou 
um regime jurídico específico aplicável às sociedades abertas cotadas, diferente 
e mais rigoroso do existente para todas as sociedades abertas, incluindo as não 
cotadas, e que se encontrava regulado no CVM. 

Por um lado, o art. 413º – cujo conteúdo era então totalmente novo11 –, no 
seu número 2, alínea a), veio impor às sociedades anónimas que, durante dois 
exercícios consecutivos, ultrapassassem dois de três limites nele enunciados a 
adoção de uma estrutura de fiscalização complexa (composta por conselho fis-
cal e revisor oficial de contas autónomo ou externo) e, paralelamente, sujeitar 
tais sociedades a um regime jurídico mais severo do que o que caracteriza as 
sociedades anónimas comuns ou simples e que são privadas12. Estabelecendo 

9 Constitui uma enorme coincidência que as modificações no Direito Societário português do último 
meio século tenham entrado em vigor em datas verdadeiramente abstrusas, mas que visaram muito 
possivelmente satisfazer conveniências de natureza pessoal do legislador e, ou, dos destinatários das 
(novas) normas. Assim, o Código entrou em vigor no dia 1 de novembro de 1986 – com uma vacatio 
legis inferior a dois meses, pese embora as substanciais alterações introduzidas na ordem jurídica 
então vigente –, em vez de a sua vigência coincidir com o início do exercício social subsequente  
(1 de janeiro de 1987), com seria natural e adequado; e a Reforma, duas décadas mais tarde, no último 
dia do primeiro semestre (30 de junho de 2006), em lugar do primeiro dia da segunda metade do 
ano (1 de julho de 2006), como seria de esperar. 
10 Nesse sentido, vd. o nosso Direito das Sociedades Comerciais, 7ª ed., cit., 2019, p. 101.
11 Recorda-se que a matéria do art. 413º (redação originária) foi passada para o art. 414º e a deste 
artigo (na quase totalidade) para um “novo” artigo 414º-A, de modo que se pudesse justificar, 
na transposição das incompatibilidades listadas no art. 414º, a omissão daquela que impedia 
ex-presidentes do órgão de administração de integrarem o órgão de fiscalização e, inclusivamente, 
de assumirem a respetiva direção (vd. a redação originária do art. 414º, nº 1, alínea a)).
Importa chamar a atenção para o facto de os exigentíssimos critérios originalmente estabelecidos 
terem sido atenuados a partir de 1 de janeiro de 2016 com a alteração introduzida pelo DL 148/2015, 
de 9 de setembro, que estabeleceu a sua redação atual: 
a) € 20 milhões de balanço total;
b) € 40 milhões de volume de negócios líquido; e 
c) 250 trabalhadores empregados em média durante o exercício.
A entrada em vigor desta modificação ampliou significativamente o número de grandes sociedades 
anónimas.
12 Sobre a aplicação no tempo da reforma societária, em geral e nesta matéria em particular, vd. 
Paulo Olavo Cunha, «A aplicação no tempo da reforma de 2006 do Direito Societário português», 
ROA, ano 67, I, 2007 (pp. 207-221), pp. 215-218.
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especificidades de regime aplicáveis às grandes sociedades anónimas13, podemos 
citar os arts. 374º-A, 396º, 414º, nº 4 e 418º-A. 

Mas as modificações do regime jurídico no plano da governação estenderam 
tais exigências às sociedades cotadas e estabeleceram mesmo, para estas, regras 
mais apertadas. Constituem exemplos o disposto nos arts. 414º, nº 6 e 446º-A, 
nº 1, e certas normas do CVM introduzidas recentemente (pela Lei nº 50/20, de 
25 de agosto), como os arts. 26º-A a 26º-F e 245º-C, 249º-A a 249º-D.

Do exposto resulta que, a partir de 30 de junho de 2006 (data da entrada em 
vigor da Reforma Societária de 2006), deparamos, na nossa ordem jurídica, com 
quatro subtipos de sociedades anónimas:

– a sociedade anónima simples ou comum, de constituição privada e regu-
lada pelo disposto no CSC e nos respetivos estatutos;

– a grande sociedade anónima, que nasce necessariamente simples14 e que 
se converte(u) em grande porque durante dois exercícios consecutivos ul-
trapassou dois de três limites legalmente fixados. Só então é obrigada a 
adotar um modelo de governação mais rigoroso – se não se caracterizava 
pelos modelos germânico ou anglo-saxónico, os quais, na sua forma única, 
apresentam uma estrutura de fiscalização complexa –, regendo-se pelo 
CSC e pelo contrato de sociedade (estatutos);

– a sociedade anónima aberta, mas não cotada, isto é, aquela que tem o 
seu capital aberto ao investimento do público, maxime por ter sido objeto 
de uma oferta pública, mas não sendo os valores mobiliários por si emi-
tidos objeto de transação no mercado regulamentado, à qual, para além 
das disposições estatutárias, são aplicáveis as normas (gerais) do CSC e 
(especiais) do CVM; e

– a sociedade anónima aberta e cotada, sujeita aos seus estatutos, às regras 
aplicáveis às sociedades emitentes de valores mobiliários admitidos 
à negociação no mercado – qualquer que seja a sua natureza (legal ou 
regulamentar), que correspondam a disposições legais específicas do 
CSC, se consubstanciem em normas do CVM ou em regulamentos da 
CMVM – e ao regime geral estabelecido na lei societária e comum a todas 
as sociedades anónimas.

13 A que a doutrina poderia ter também chamado “sociedades anónimas complexas”, por contra-
posição às “simples” ou “comuns” (as que sendo constituídas particularmente, não perpassaram 
por uma oferta pública, nem atingiram durante dois exercícios consecutivos dois dos três limites 
estabelecidos na alínea a) do nº 2 do art. 413ª, respeitantes ao balanço, proveitos líquidos e número 
de trabalhadores).
14 Assumimos, naturalmente, que não nasceu aberta e que não perdeu essa qualidade; o que seria 
pouco vulgar.
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Dos diversos subtipos enunciados vamo-nos ocupar essencialmente do ter-
ceiro, isto é, o das sociedades abertas não cotadas, que, por terem o respetivo 
capital aberto ao investimento do público, têm um regime jurídico caracteriza-
do por regras que visam tutelar os interesses dos investidores que acreditam no 
projeto que corporizam, sem se encontrarem necessariamente ligados à vida 
societária15.

2. A aquisição da qualidade de sociedade anónima aberta 
A qualidade de sociedade aberta pode ser concomitante com a criação da socie-
dade anónima, se a mesma for constituída com apelo ao público, como acontecia 
classicamente com as grandes companhias.

Um conjunto de investidores com posses significativas procuram congregar 
esforços para, através de uma empresa com a forma e essência de uma sociedade 
anónima, prosseguirem uma atividade económica que lhes proporcione ganhos 
significativos, necessitando para esse efeito de obter no mercado a capitalização 
adequada a esse empreendimento; e que eles, por si sós, não conseguem reunir.

Esta forma de constituição está regulada no CSC (no art. 279º) e encaminha 
a sociedade dela resultante, se o apelo ao publico for conseguido e iniciar a sua 
atividade, para o regime também estabelecido nos arts. 13º e seguintes do CVM.

Mas a quase totalidade das sociedades constitui-se por subscrição simultâ-
nea (ou particular), havendo algumas que, durante a sua vida, realizam opera-
ções pelas quais o respetivo capital se torna aberto ao investimento do público16.

15 Sobre este subtipo societário, vd. José Ferreira Gomes / Diogo Costa Gonçalves, Manual de 
sociedades abertas e de sociedades cotadas, vol. I, AAFDL, Lisboa, 2018, pp. 32-33.
Com reservas sobre o reconhecimento da sociedade aberta como verdadeiro subtipo societário, 
essencialmente por falta de decisão da sociedade na aquisição da qualidade e na sua perda e pelo 
facto de a sociedade aberta ser uma emanação do CVM, Paulo Câmara, Manual de Direito dos Valo-
res Mobiliários, 4ª ed., Almedina, Coimbra, 2018, pp. 635-637; perspetiva que não merece o nosso 
acolhimento, naturalmente. 
16 Sintetizando, constituem critérios relevantes para a determinação de uma sociedade aberta:
a) A constituição por oferta pública;
b) A emissão de ações (ou valores mobiliários equiparados) através de oferta pública;
c) A admissão à negociação em mercado regulamentado de ações (ou valores mobiliários equipa-
rados);
d) A realização de oferta pública de venda (OPV) em quantidade superior a 10% do capital social, 
isto é, cujas ações sejam alienadas em OPV ou em oferta pública de troca, envolvendo quantidades 
superiores a 10% do capital social;
e) A constituição a partir de cisão de sociedade aberta ou incorporação por fusão de sociedade aberta.
O principal denominador comum é, pois, a oferta pública, isto é, o recurso da sociedade a um meio 
que coloca em contacto direto um ou mais acionistas ou a própria sociedade com o mercado em geral.
Entre as sociedades abertas contam-se, pois, todas as que se constituam por meio de ofertas públicas 
ou que realizem ofertas públicas [de distribuição (subscrição ou colocação/venda)], qualificando-se 
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Consequentemente, a realização de uma oferta qualificada como pública é 
a forma mais frequente de adquirir a qualidade de sociedade aberta e passar a 
estar sujeita ao regime especial estabelecido no Código dos Valores Mobiliários 
(nos arts. 13º a 29º-A)17.

Ora, como já salientámos, nem todas as sociedades abertas são cotadas18, im-
pondo-se agora distinguir o regime de umas e outras, o que faremos centrando 
a nossa atenção nas que não são cotadas.

Porém, antes de o fazermos, recordamos a crítica que fizemos acima (supra, 
nº 1) e que há muito dirigimos ao legislador do CVM, relativa à intromissão na 
matéria dos sujeitos de Direito Comercial, quando puxou para o CVM o regime 
jurídico das sociedades abertas em vez de o fixar no Código das Sociedades 
Comerciais, onde deveria estar. Com efeito, é neste diploma que se encontram 
reguladas as sociedades anónimas simples ou comuns, com regras aplicáveis a 
todas as sociedades desse tipo e, nele, deveriam ser acolhidas as especificidades 
das sociedades abertas em geral e daquelas que, adicionalmente, forem cotadas, 
a par das grandes sociedades anónimas (não abertas).

3. O regime jurídico aplicável às sociedades anónimas abertas (não cotadas)
O regime jurídico das sociedades anónimas abertas cujo capital não se encontra 
admitido à negociação no mercado regulamentado e são, consequentemente, 
sociedades não cotadas, encontra-se no Código das Sociedades Comerciais, nas 
disposições aplicáveis às sociedades anónimas em geral (arts. 271º a 464º, com 
exceção de regras exclusivamente aplicáveis a outros subtipos de sociedade anó-
nima), e também no Código dos Valores Mobiliários. 

Vamos fixarmo-nos no regime especial19.

a sociedade como aberta por referência à oferta pública que esteja na base da sua constituição ou 
aumento de capital. Ora, a oferta pública [referenciada nos critérios constantes das alíneas a), b) e 
d), supra] conduz inexoravelmente à qualificação da sociedade como aberta. 
Sobre a aquisição da qualidade de sociedade aberta, vd. Paulo Câmara, Manual de Direito dos Valores 
Mobiliários, 4ª ed., cit., 2018, pp. 606-607, e José Ferreira Gomes / Diogo Costa Gonçalves, 
Manual de sociedades abertas e de sociedades cotadas, cit., 2018, pp. 83-104. 
Sobre o regime jurídico próprio deste subtipo societário, vd. Paulo Câmara, ibid., pp. 607-635, e 
Ferreira Gomes / Costa Gonçalves, ibid., pp. 105-107.
17 Muito recentemente aumentado pelo aditamento de diversas novas regras (como assinalámos) 
– todas exclusivamente aplicáveis às sociedades cotadas –, sobre remunerações (arts. 26º-A a 26º-F 
e 245º-C), direitos dos acionistas (arts. 29º-B a 29º-E) e transações entre partes relacionadas (arts. 
249º-A a 249º-D).
18 Muitas sociedades não têm os respetivos valores mobiliários (ações ou obrigações, v.g.) admitidos à 
negociação em bolsa e, não obstante, são sociedades abertas por terem realizado uma oferta pública.
19 Naturalmente também aplicável às sociedades cotadas.
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São diversas as obrigações que estão sujeitas todas as sociedades abertas 
relativamente à sua qualidade e à divulgação de atos translativos do respetivo 
capital.

Assim, a qualidade de sociedade aberta é menção obrigatória nos respetivos 
atos externos (cfr. art. 14º do CVM), acrescendo às demais menções externas das 
sociedades anónimas (cfr. art. 171º do CSC).

Paralelamente, as sociedades anónimas abertas devem proceder à divulgação ao 
mercado (cfr. art. 17º, nº 1 do CVM) da informação que receba dos seus acionistas 
relativamente a atos que recaiam sobre o respetivo capital e que provoquem varia-
ção do mesmo.

No que respeita às deliberações sociais, o prazo para convocação das assem-
bleias gerais das sociedades abertas é inferior ao estabelecido para a generalidade 
das sociedades anónimas, mesmo as fechadas.

Com efeito, a sociedade aberta pode ser convocada com uma antecedência mí-
nima de 22 dias20, visto que o período mínimo que tem de mediar entre a divulgação da 
convocatória e a data da reunião da assembleia geral é de 21 dias (art. 21º-B, nº 1 do CVM).

Além dos elementos que classicamente devem constar da convocatória (e que 
estão enunciados no art. 377º, nº 5 do CSC), o nº 2 do art. 21º-B acrescenta uma 
lista de elementos adicionais sobre procedimentos a observar relativamente a 
assuntos a incluir na ordem de trabalhos, propostas a apresentar, representação 
acionista21 e obtenção de informação (vd. alíneas b), c) e d)).

Mas o subtipo das sociedades que nos ocupam foi o primeiro a exigir que fosse 
obrigatória uma forma específica de voto: o voto por correspondência (art. 22º do CVM), 
para viabilizar as manifestações de vontade dos acionistas nos momentos mais deli-
cados para a vida da sociedade, como são os relativos às alterações estatutárias e à 
designação de titulares de órgãos sociais, situações em que o voto por correspon-
dência nunca pode ser (estatutariamente) afastado (cfr. art. 22º, nº 2), para pre-
servar a liberdade de manifestação de vontade acionista em matéria tão relevante. 

No tocante à participação na formação da vontade societária, a lei dos valores 
mobiliários impõe um sistema de “imputação de direitos de voto” que multipli-
ca virtualmente os direitos de voto existentes na sociedade alargando as partici-
pações qualificadas ainda que nem todos os votos “imputados” se manifestem no 
mesmo sentido. Fá-lo nos arts. 20º e 20º-A.

No que respeita às atas das assembleias gerais, existe também uma regra espe-
cial – o art. 23º-D, nº 1 do CVM – que impõe que do registo dos trabalhos conste 

20 Se a sociedade for uma instituição de crédito ou financeira, este prazo pode ser estatutariamente 
reduzido para 10 dias, em caso de aumento do capital, nos termos do nº 4 do art. 21º-B.
21 Sobre esta matéria, chame-se também a atenção para o disposto no art. 23º do CVM, que disciplina 
a chamada angariação de representação de acionistas.
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o número total de votos emitidos, bem como a percentagem de capital social e as ações que 
lhes correspondem. 

Por fim, as sociedades abertas estão sujeitas a regras próprias em matéria 
de suspensão e anulação das respetivas deliberações sociais (cfr. arts. 24º e 26º  
do CVM). 

Quanto à orgânica da sociedade aberta refira-se que o CVM não apresenta 
requisitos, nem tão pouco o faz o CSC relativamente à que não for cotada. 

Assim, nada impede que a sociedade anónima adote o modelo de gover-
nação clássico de estrutura simples (sem autonomizar do órgão de fiscalização 
o revisor oficial de contas), desde que não apresente indicadores económicos 
que a enquadrem simultaneamente no subtipo da grande sociedade anónima e 
a sujeitem a uma fiscalização com estrutura complexa (cfr. art. 413º, nº 2, alínea 
a) do CSC).

Em matéria de representação do capital, as ações resultantes de um au mento 
do capital constituem uma categoria autónoma enquanto subsistir o risco de 
impugnação da operação (arts. 25º e 26º do CVM).

No respeitante ao estatuto do acionista da sociedade aberta, podemos 
verificar que o mesmo compreende deveres que acrescem às obrigações dos 
acionistas das sociedades anónimas em geral.

Entre esses deveres, destacam-se os relativos à informação a transmitir ao 
mercado e à sociedade emitente sobre a variação da respetiva participação no 
capital, quando a mesma é (ou deixa de ser) qualificada (arts. 16º, nºs 1 e 2, 18º, 
20º e 21º do CVM).

A esses deveres acresce o dever de comunicar os acordos parassociais de que 
sejam parte e que lhes viabilizem a aquisição, a manutenção ou o reforço da sua 
participação na sociedade aberta ou tão somente impedir o êxito de uma oferta 
pública de aquisição (art. 19º do CVM).

Finalmente, suscita-se a questão de saber como pode a sociedade (que se 
tornou) aberta perder essa qualidade e deixar de estar sujeita ao regime jurídico 
mais exigente. Sobre a perda da qualidade de “sociedade aberta” dispõem os 
arts. 27º e segs. do CVM, os quais pressupõem o interesse na conversão do subtipo 
societário em sociedade não aberta, uma vez que a extinção da sociedade (a sua 
dissolução e liquidação) também acarreta esse efeito.

4. A perda da qualidade de sociedade anónima aberta (não cotada)
Vejamos agora que atos são necessários para eliminar de uma sociedade anónima 
aberta essa qualidade, ainda que a mesma tenha sido atingida sem intenção (da 
sociedade ou dos seus acionistas)22.

22 Para maior desenvolvimento, vd. Paulo Câmara, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, 4ª ed., 
cit., 2018, pp. 839-846.
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A perda da qualidade de sociedade aberta pode ocorrer se for deliberada 
pela respetiva assembleia geral por maioria de, pelo menos, 90% do capital, se 
for deliberada por 90% das ações de uma mesma categoria ou de outros valores 
mobiliários que confiram direito à subscrição ou aquisição de ações, ou pela 
aquisição de mais de 90% dos direitos de voto no âmbito e por efeito de uma 
oferta pública de aquisição (art. 27º, nº 1, alíneas b) e c) do CVM).

A perda deve ser requerida à CMVM, pela sociedade ou pelo acionista  
oferente (no segundo caso), tendo a entidade supervisora do mercado dis-
cricionariedade para recusar essa perda; não sendo, consequentemente, a sua 
intervenção um mero pro forma.

No primeiro caso enunciado – correspondente à situação prevista na alínea 
b) do nº 1 do art. 27º – a sociedade tem de indicar um acionista que adquira as 
ações daqueles que votaram desfavoravelmente a perda da qualidade de socie-
dade aberta (cfr. art. 27º, nº 3, alínea a)), o qual deve caucionar a sua obrigação 
(art. 27º, nº 3, alínea b)). 

A decisão da CMVM deve ser objeto de publicidade (cfr. art. 28º, nº 1), tal 
como as formalidades para aquisição das participações sobrantes devem ser 
publicadas (cfr. art. 28º, nº 2).

A sociedade perde a qualidade na data da publicação da decisão (favorável) 
da CMVM (cfr. art. 29º, nº 1).

Em conclusão, só quando reúne 90% dos votos ou do capital favoráveis à per-
da da qualidade de aberta ao investimento do público pode a sociedade almejar 
a pôr termo a essa situação e aos efeitos que da mesma decorrem, designada-
mente no que toca ao regime jurídico mais rigoroso a que se encontra sujeita.

5. A facilidade da dissolução (voluntária) da sociedade anónima aberta e 
não cotada

Pode acontecer que uma sociedade aberta diminua a sua atividade e já não se 
justifique manter-se como aberta, nomeadamente por falta de horizonte ou pers-
petiva comercial, circunstâncias frequentemente associadas a um esgotamento 
do seu objeto. Entrando em declínio, a sociedade irá paulatinamente consumir 
os seus recursos, não se justificando manter-se no mercado com todos os custos 
que tal situação acarreta.

Nessa situação, não reunindo a sociedade 90% do seu capital para deliberar 
a perda da qualidade de sociedade aberta, pode ser mais fácil pôr termo à sua 
atividade, visto que, para o efeito, necessita unicamente de uma maioria de 2/3 
dos votos presentes em assembleia geral, isto é, dos votos favoráveis de 66,67% 
dos que participarem na assembleia.

Com efeito, à dissolução da sociedade aberta aplica-se o regime estabelecido 
no Código das Sociedades Comerciais, não havendo especialidades a assinalar 
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em matéria de regras específicas deste subtipo, nem sequer em matéria de in-
formação. Com efeito, o Regulamento nº 5/2008, de 15 de outubro, na red. do 
Reg. nº 7/2018, de 12 de novembro, não enquadra a dissolução da sociedade 
aberta entre os factos que devem ser objeto de divulgação (cfr. art. 1º) – diversa-
mente do que acontece com a perda da qualidade, relativamente à qual devem 
ser especificamente publicitadas a convocação da assembleia geral e a respetiva deli-
beração (cfr. art. 1º, alínea g) do Reg. 5/2008) –, pelo que a cessação da atividade 
da sociedade se processa exclusivamente no quadro do Código das Sociedades 
Comerciais. Quando muito, poderá a sociedade – sem qualquer obrigação legal 
– comunicar informalmente à CMVM de que foi deliberada a dissolução, encon-
trando-se em curso a liquidação; e, mais tarde, de que a sociedade se encontra 
extinta, com o encerramento da liquidação.

Assim, e estando em causa a dissolução voluntária – por deliberação dos 
acionistas –, não existindo regra estatutária que imponha maior quórum, a so-
ciedade aberta pode tomar a decisão de cessar a sua atividade com 2/3 dos votos 
presentes na assembleia geral, desde que se encontrem presentes, em primeira 
convocação, acionistas que representem um mínimo de 1/3 do capital social (vd. 
arts. 386º, nº 3 e 383º, nº 2 do CSC)23. 

A assembleia geral deve ser convocada com a antecedência de 22 dias, nos 
termos acima enunciados (cfr. art. 21º-B do CVM), e a proposta a submeter aos 
acionistas – em geral, mas não obrigatoriamente, da iniciativa da administra-
ção – deve ser divulgada nos locais habituais, maxime no sítio do Ministério da 
Justiça, com a antecedência de 15 dias (cfr. art. 289º, nº 1, alínea c))24. Na mesma 
devem ser sucintamente descritas as razões que a administração a propor a ces-
sação da atividade e subsequente encerramento da sociedade. 

Caso a sociedade não tenha dívidas a solver e apresente ativo para distri-
buir aos sócios, nada impede que a liquidação se processe conjuntamente com 
a dissolução, podendo ser deliberada e concretizada num único ato societário 
concomitante com a distribuição de bens, ainda que a mesma implique apenas 
o reembolso parcial do capital (cfr. art. 147º, nº 1). Esta via possível é muito 
raramente seguida, porque os sócios da sociedade extinta ficam com responsa-
bilidade solidária por eventuais dívidas fiscais que venham a surgir, isto é, que 

23 Importa reconhecer que nas sociedades anónimas abertas não raras vezes existe preceito estatutá-
rio que exige que a deliberação de dissolução seja tomada por um quorum agravado, frequentemente 
de três quartos dos votos presentes, o que dificulta naturalmente a dissolução.
24 Entendemos não ser de aplicar o disposto no art. 377º, nº 8 do CSC, que impõe – a propósito das 
alterações estatutárias – a publicitação imediata das disposições contratuais afetadas, porquanto 
em caso de dissolução está em causa essencialmente a cessação da atividade e, consequentemente, 
a extinção da sociedade, as quais resultam suficientemente explícitas da divulgação da convocatória.
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ainda não sejam exigíveis à data da dissolução (cfr. art. 147º, nº 2)25. Por isso, afigura-
-se mais prudente manter os momentos finais separados, ainda que a situação 
patrimonial seja positiva, no sentido de que a sociedade dispõe de um ativo  
suficiente para satisfazer todas as dívidas pendentes, incluindo as que ainda não 
sejam exigíveis, por não se terem vencido.

Assim, e optando por uma extinção faseada, na assembleia em que decidir 
pôr fim à sua atividade, a sociedade deve designar, por deliberação dos acio-
nistas, um ou mais liquidatários, se os estatutos não contiverem regra sobre a 
nomeação de liquidatários. Se a sociedade nada fizer, isto é, se nada for delibe-
rado, assumem a operação de liquidação todos os administradores em exercício 
(cfr. art. 151º, nº1)26.

Aos liquidatários cabe apurar a situação patrimonial e elaborar, com a cola-
boração dos últimos administradores – se não forem coincidentes –, um relató-
rio que atualize a situação contabilística da sociedade no último exercício da sua 
atividade à data da dissolução (cfr. art. 149º).

A lei societária não é muito clara sobre a autoria desse relatório – que, apa-
rentemente delega nos (últimos) administradores, que, de facto, já não o são –,  
embora aceite que sejam os liquidatários, entretanto designados, a assumir a 
respetiva elaboração (cfr. art. 149º, nº 2).

Tratando-se das mesmas pessoas físicas, afigura-se ser irrelevante a quali-
dade em que subscrevem o relatório, embora tenha sentido apurar em que qua-
lidade o fazem.

Frequentemente, os liquidatários coincidirão com os administradores, caso 
em que, numa qualidade ou noutra, são (sempre) responsáveis pela elaboração 
e apresentação do relatório relativo ao exercício inacabado.

Não havendo coincidência, a lei parece remeter para os administradores, 
possivelmente por serem os mais conhecedores da situação da sociedade, e se 
estes nada fizerem defere a tarefa ao(s) liquidatário(s) entretanto designado(s). 
Em qualquer caso, o relatório nunca é subscrito pelo (último) conselho de ad-
ministração (em funções), por já não existir como tal; e, se os administradores 
se recusarem a assinarem o relatório, devem ser os liquidatários a subscrevê-lo,  
sem prejuízo de os administradores cessantes colaborarem nesse ato com o  

25 Sobre a responsabilidade dos sócios perante terceiros por dívidas sociais que não tenham sido 
oportunamente identificadas, em caso de dissolução e liquidação simultâneas, vd.
Carolina Cunha, «Dissolução sem liquidação da sociedade», cit., 2016, procurando apurar a res-
ponsabilidade dos sócios caso existissem dívidas sociais por pagar, diversamente do que havia sido 
declarado (pp. 354-359); e anteriormente em «Responsabilidade dos sócios pelo passivo superve-
niente após a extinção da sociedade nos casos de ausência de liquidação», cit., 2014, pp. 177-180.
26 Em qualquer caso, a destituição e substituição de liquidatários é possível a todo o tempo e sem 
necessidade de invocar e demonstrar justa causa (cfr. art. 151º, nº 2).
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conhecimento privilegiado que têm da atividade social, à semelhança da dis-
ponibilidade que os administradores substituídos antes da aprovação de contas 
têm de ter para permitir o adequado fecho do exercício que correspondeu à sua 
gestão por parte dos novos gestores societários (cfr. art. 65º, nº 4 in fine). 

Consequentemente, os administradores (cessantes) ou os liquidatários dis-
põem de 60 dias para elaborar o relatório final (cfr. art. 149º, nº 2), que deve ser 
submetido aos acionistas para aprovação, devendo subsequentemente promo-
ver o apuramento do saldo final, com vista a reembolsar o capital e distribuir o 
remanescente se o ativo for suficiente (cfr. arts. 154º, 156º e 159º). 

Não sendo o caso, a sociedade permanece em liquidação; e isso acontece 
mais frequentemente do que se possa julgar – havendo lugar à prestação de 
contas anual (cfr. art. 155º) –, podendo vir a ser objeto de liquidação adminis-
trativa (cfr. art. 15º, nº 5, alínea b) do RJPADLEC).

6. As dificuldades no processamento e no encerramento da liquidação 
Quando o ativo assegura a satisfação das dívidas pendentes, os liquidatários devem 
realizar o respetivo pagamento e apurar as despesas eventuais com os atos finais 
de encerramento, promovendo – através do presidente da mesa da assembleia 
geral – uma última reunião magna de acionistas, que conclua pelo encerramento 
da atividade, pela designação de quem ficará responsável pela documentação da 
sociedade durante dez anos e efetuando, com base nessa última ata, o registo da 
liquidação e encerramento da atividade.

Mas para o fazerem, os liquidatários têm de ter assegurada a partilha do re-
manescente ou do saldo final de liquidação, para que o Conservador do Registo 
Comercial possa dar por encerrada a liquidação.

O que habitualmente os liquidatários fazem – após satisfazerem as dívi-
das existentes – é converter os bens existentes em dinheiro, facilitando, desse 
modo, a distribuição final, sendo certo que a lei admite a partilha em espécie, se 
o contrato social o previr ou se tal for unanimemente deliberado (cfr. art. 156º, 
nº 1, in fine do CSC). 

Sabendo quem são os acionistas e conhecendo os respetivos direitos sobre 
o saldo de liquidação, os liquidatários deverão proceder à entrega dos bens (ou 
do dinheiro)27, começando por proceder ao reembolso integral ou parcial do 
capital (cfr. art. 156º, nºs 2 e 3) e, se houver ativo subsistente, repartindo-o entre 
os acionistas, na proporção das respetivas participações (cfr. art. 156º, nº 4).

A este propósito importa analisar se o saldo de liquidação tem de ficar 
depositado em instituição de crédito (para ser entregue ou transferido para os 

27 Naturalmente, que os liquidatários podem reservar uma parte do ativo final, que excluem da par-
tilha, para custear as despesas e encargos da liquidação até à extinção da sociedade (art. 156º, nº 5 do CSC).
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acionistas) ou pode ser consignado à guarda do liquidatário, de quem ficar com 
a custódia dos documentos sociais ou de terceiro. 

Para proceder ao registo do encerramento da liquidação, o Conservador do 
Registo Comercial deve estar seguro de que todos os atos inerentes à extinção 
da sociedade estão assegurados. E tal deve resultar da ata em que seja delibe-
rado o encerramento ou de declaração complementar do liquidatário, de que 
resulte terem sido praticados todos os atos que eram exigíveis.

Caso a sociedade desconheça quem são os seus acionistas no momento do 
pagamento28 – ou onde os mesmos se encontram –, então deve providenciar 
uma conta específica para o efeito junto de uma instituição de crédito, com uma 
duração mínima razoável29 ou inferior se, entretanto, a totalidade do remanes-
cente for reclamado, delegando na instituição de crédito mediante comissões 
pré-acordadas o cumprimento da partilha e dispondo sobre o destino do saldo 
não reclamado decorrido o prazo estabelecido para o efeito, designadamente se 
o mesmo deve reverter para uma obra social.

Em qualquer circunstância, a lei admite a consignação em depósito dos bens 
a partilhar, devendo o custo da mesma ser adequadamente ponderado.

Se deliberada a dissolução e designados os liquidatários, estes constatarem 
ser o ativo inferior ao passivo social, isso significa que a sociedade não dispõe 
de bens e créditos suficientes para satisfazer o passivo. Nessa circunstância, a 
liquidação não pode ser encerrada, mantendo-se aberta. Para solucionar a ques-
tão, há três vias: ou os credores perdoam as dívidas ou aceitam a cessão dos seus 
créditos para os sócios, com a finalidade de serem estes a remir as dívidas, ou 
os sócios capitalizam a sociedade, disponibilizando-lhe os bens suficientes para 
satisfazer as dívidas existentes e, em seguida, promovem o encerramento da li-
quidação, registado as inerentes perdas de capital.

Do exposto decorre que a liquidação não é tão simples como a dissolução, 
quando esta reúne consenso para o efeito.

28 A Central de Valores Mobiliários dará essa informação se tal for requerido pela sociedade emitente 
de valores admitidos à negociação (cfr. art. 29º-B do CVM, red. da Lei nº 50/2020, de 25 de agosto), 
o que só por si não equivale a saber onde se encontram os acionistas.
Averiguámos que a Interbolsa também se disponibiliza a fornecer a informação, embora não 
esteja legalmente obrigada a tal, se a mesma for requerida relativamente a uma sociedade aberta 
não cotada. 
29 Na falta de previsão legal aplicável, afigura-se que a dimensão dos montantes a reembolsar seja 
determinante no maior ou menor prazo para o efeito. De outro modo, o custo com a manutenção 
da conta onde se deposita o saldo final pode consumir as disponibilidades finais. Por isso, se o 
montante a receber por cada ação for insignificante, afigura-se que o prazo deve ser mais reduzido. 
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Epílogo: opção pela dissolução da sociedade em detrimento da perda da 
qualidade de sociedade aberta

Enfim, com o excurso que fizemos procurámos demonstrar que a qualidade de 
sociedade aberta não é nada de que uma sociedade e, ou, os seus acionistas se 
consigam livrar facilmente. 

Mesmo quando se reúne a confortável maioria de 90% do capital, a CMVM 
pode entender que o interesse na perda da qualidade deve ceder perante o inte-
resse de acionistas minoritários que, na realidade, representam menos de 10% 
do capital e têm a saída assegurada se não pretenderem manter ativa a relação 
de socialidade.

Por isso, aos acionistas maioritários pode ser mais simples deliberar a disso-
lução da sociedade e, em seguida, promoverem a liquidação, a qual será relati-
vamente fácil de executar se o ativo suplantar as dívidas existentes, ainda que 
parte do capital se encontre perdido. Dessa forma, extinguindo a sociedade, 
podem reformular, num novo veículo, a sua atividade comercial conjunta.

Certo é que cessam uma atividade que já não desejavam e que era segura-
mente deficitária, consumindo, ainda que lentamente, os recursos subsistentes 
da sociedade. 

A dissolução que, aparentemente, era mais difícil revela-se no contexto de 
uma sociedade aberta a via mais expedita e menos onerosa para cessar a ativi-
dade social e partilhar os bens ainda remanescentes e, dessa forma, pôr termo à 
vida da sociedade e inerentemente lograr a perda da qualidade de aberta.

Lisboa, setembro de 2020
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Cripto-ativos e a necessidade da sua regulação

Pedro Ferreira Malaquias1

1. Introdução
Naturalmente que as minhas primeiras palavras são dirigidas à CMVM, em 
agradecimento do seu honroso convite para colaborar nesta edição especial dos 
Cadernos de Valores Mobiliários, na comemoração dos vinte anos do Código dos 
Valores Mobiliários.

Decidi abordar neste meu texto um tema que tem tanto de complexo, como 
de urgente.

Com efeito, à medida que tenho vindo a avançar no acompanhamento dos 
temas ligados à economia digital, em geral, e aos cripto-ativos mais em parti-
cular, mais claras se tornam as quási-infinitas variedades de cripto-ativos e as 
suas formas e representações, com a consequente dificuldade em dar um trata-
mento harmonioso e coerente a todas essas realidades.

Daí também a urgência da sua abordagem, uma vez que os valores investidos 
em cripto-ativos são já relevantes, marcando e justificando, por isso, uma aten-
ção especial de todas as partes que possam, ou devam, participar em operações 
envolvendo cripto-ativos.

É um dado histórico que o Direito segue a realidade, reagindo à mesma, 
através da sua regulação, devendo antecipar (se for caso disso) as múltiplas 
envolventes dessa realidade, regulando-a de acordo com o que forem, a moral, 
ou usos e costumes da sociedade, prevalecentes em cada momento.

No caso da economia digital, em geral, e dos cripto-ativos em especial, o 
processo repete-se: o direito persegue essas realidades, tentando percebê-las, 
abarcá-las e regulá-las.

1 Advogado, sócio da Uría Menéndez – Proença de Carvalho.
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Só que, a variedade, constante mutação, complexidade tecnológica e volati-
lidade de todas as situações a regular, tornam esse esforço regulatório um desa-
fio (quase) sem precedentes.

É nosso objetivo, com o presente artigo, colaborar no esforço de divulgação 
dessas realidades virtuais e reforçar a necessidade de se avançar, desde já, para 
uma regulação das mesmas, tão completa quanto possível.

E se essa regulação tiver de inovar em termos de conceitos jurídicos, pois 
que o faça. O que não podemos é continuar a ver as realidades virtuais con-
tinuarem a crescer em importância e valor na nossa sociedade e não lhes dar 
um enquadramento jurídico tão eficiente quanto possível, com o consequente 
sacrifício desse bem superior que é a segurança jurídica.

O presente artigo tem, assim, dois propósitos principais, por um lado tentar 
“desmontar” para os leitores que ainda não estejam familiarizados com esta pro-
blemática, alguns dos temas relacionados com os cripto-ativos e, por outro lado, 
elencar algumas das principais questões jurídicas levantadas por estes ativos.

2. Distributed Ledger Technologies (DLTs): Blockchain (e não só)
Quando se fala em cripto-ativos, há logo dois termos que ocupam um lugar de 
destaque em qualquer texto: um é “DLT” e o outro é “blockchain”.

Uma DLT (distributed ledger technology) é uma base de dados descentrali-
zada, normalmente gerida por vários participantes. Contudo pode, ou não, 
haver um ente ou autoridade central que atue como seu monitor ou garante.  
Mas sendo uma base de dados descentralizada, ela é mais transparente, o que 
torna a sua manipulação mais difícil, e também mais confiável. 

A DLT de referência é a blockchain, sem dúvida a mais conhecida e divulgada 
base de dados na área dos cripto-ativos.

A blockchain (ou cadeia de blocos) é uma tecnologia que permite a inscrição 
de dados num registo (o ledger ou livro-razão) de um modo descentralizado.  
Cada novo registo na cadeia é integrado num novo bloco, que se une aos anteriores 
de forma descentralizada e pública, ficando todos esses blocos armazenados em 
equipamentos  interligados através de uma rede de computadores distribuídos 
(os nós ou nodes), para evitar qualquer falha central do sistema.

No modelo de cadeia de blocos, cabe aos nós o encargo de armazenar os 
registos de uma forma descentralizada. Por sua vez, os utilizadores comunicam-
-se com os nós através da rede. A conservação dos dados (registos) é feita através 
da réplica de cadeias de blocos.

Assim, na blockchain temos por um lado uma rede de operadores “peer-to-
-peer” (P2P) e, por outro, o livro-razão (ledger), que se nos apresenta assim 
como um banco de dados distribuído e descentralizado.
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Quando uma mensagem ou dado novo entra na rede, a sua transmissão é 
operada entre todos os nós de uma rede P2P e os dados confirmados por um 
processo de consenso (algoritmo) entre os nós (os chamados “mineiros”) que 
participam na rede, que validam as transações ou registos a adicionar aos blocos 
e, por isso, são compensados.

A informação é normalmente encriptada e privada, não sendo possível fazer-
-se o rastreio de quem adicionou essa informação à rede. Contudo, a validade da 
informação é verificada.

Os nós colaboram no processo de armazenagem, partilham e distribuem o 
registo descentralizado, o que fazem através de um algoritmo de consenso, que 
permite comprovar e garantir a validade de cada bloco.

Cada bloco tem um conjunto de elementos, que é definido aquando da 
criação de cada cadeia de blocos e que tem as suas caraterísticas próprias 
(corpos de controlo e de informação) nos quais se armazenam as transações, 
dados, aplicações, o que seja.

Uma vez completado, cada bloco é adicionado à cadeia, assim se criando 
uma cadeia de blocos. Note-se que tipicamente um bloco armazena informação 
relativa a várias operações.

A cada bloco é acrescentada no final uma assinatura ou “hash” do bloco, que 
é uma chave encriptada e que o liga ao bloco anterior da cadeia. O hash inclui 
o número do bloco atual e o número do próximo bloco da cadeia, bem como a 
data e o momento em que foi assinado, para além da quantidade de transações 
incluídas no bloco que está ser adicionado.

Como a cadeia é formada por blocos entrelaçados, logo que os dados este-
jam publicados, os mesmos tornam-se imutáveis, não podendo ser alterados por 
nenhum membro ou administrador da rede. Estes registos são assim distribuí-
dos de forma descentralizada pelos utilizadores, que podem adicionar novos 
dados e vê-los, mas já não modificar os dados existentes.

Este sistema de funcionamento dispensa assim a intervenção de terceiros 
intermediários e torna as transações extremamente fiáveis.

Os clientes ou utilizadores servem-se de aplicações informáticas específi-
cas para transmitir os dados aos nós, que os validam e comprovam, agrupando 
essas transações em blocos, que são adicionados à cadeia, que os transmite aos 
restantes nós.

Aqui, torna-se importante que todos os nós tenham acesso à mesma infor-
mação, ao mesmo tempo, para que essa informação esteja sincronizada e  
seja consistente.

Assim, uma vez acrescentado à rede um novo bloco, o que só pode ser feito 
por um nó, cabe aos restantes verificar que o processo foi feito de uma forma 
correta e, feita essa verificação, adicionar também esse bloco à cadeia.
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Existem fundamentalmente dois mecanismos de operar esse consenso de 
validação das transações:
•	 O	chamado	POW	(Proof of Work) que é um protocolo destinado a afas-

tar ciber-ataques, pelo qual os nós devem resolver um puzzle matemático 
para validar o bloco candidato. O primeiro que o conseguir recebe uma 
recompensa e avisa os demais que confirmam a resolução desse puzzle. 
Este protocolo exige uma grande capacidade computacional e consumo 
de energia.
•	 A	 alternativa	 é	 o	POS	 (Proof of Stake): este sistema de consenso não só 

assina um bloco e distribui-o aos demais nós da rede, que o comprovam 
e replicam, cabendo à rede escolher, através de um algoritmo, qual o nó 
que deve validar o bloco seguinte. Contudo, a escolha do nó que validará o 
próximo bloco levará em conta o chamado “ownership stake” que cada nó 
detém do ativo a que se refere a transação, embora a percentagem de pro-
priedade desse ativo detido por esse nó também determine a quantidade 
máxima de blocos que pode validar.

Recorde-se que a blockchain, embora de criação anterior (pelo menos em 
conceito – 1991), foi lançada e divulgada em 2007 por Satoshi Nakamoto para o 
desenvolvimento da criptomoeda chamada Bitcoin.

Embora a blockchain se tenha tornado conhecida como associada à Bitcoin, 
enquanto tecnologia de transmissão de dados, pelo seu imediatismo (dispen-
sando intermediários) e fiabilidade, a verdade é que a blockchain tem um campo  
vastíssimo de aplicações possíveis, como sejam, as criptomoedas (de que falare-
mos adiante), os serviços financeiros, os processos de registo, no setor da saúde, 
nos contratos, no direito societário, etc.

E sempre que se pensarem regular os cripto-ativos, há que ter presente a 
capacidade de evolução das tecnologias e o quase certo aparecimento de novos 
sistemas de funcionamento destas tecnologias.

Com efeito, a blockchain não é a única tecnologia que permite a transmissão 
de dados num mundo digital e, mais concretamente, no mundo financeiro.

Em 2018 foi criada a IOTA, que é uma criptomoeda da indústria da internet 
das coisas (IoT). A IOTA usa o Tangle que é um gráfico acíclico dirigido (DAG 
– directed acyclic graph) para o arquivo das transações.

No sistema Tangle existem dois tipos de participantes: os que emitem tran-
sações e os que aprovam as transações. As transações emitidas por nós consti-
tuem o “site set” do gráfico Tangle, que é o registo para o arquivo das transações. 
Assim, os sites são componentes ou partes do gráfico Tangle, contendo uma ou 
mais transações que se relacionam. Os nós são os utilizadores do IOTA que são 
elegíveis para emitir transações.
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No sistema Tangle não há “mineiros” e a responsabilidade de aprovar 
novas transações pertence a todos, em especial, aos emitentes de transações.  
Uma transação emitida de novo deverá aprovar duas transações “antigas”, tendo 
para isso de verificar se não há transações conflituantes. À medida que uma 
transação receba uma aprovação, torna-se aceite pelo sistema com um maior 
grau de confiança. Se um nó encontrar uma transação que conflitua com outra, 
não a aprovará.

3. Os cripto-ativos 

3.1. Em geral
Em 2009, a expressão cripto-ativo confundia-se com a Bitcoin. Desde então, 
muitos cripto-ativos foram criados, com caraterísticas mais ou menos semelhan-
tes e, no início de 2020, calculava-se que existissem mais de 5.000 cripto-ativos, 
valendo para cima de USD 250 biliões.

Por definição, um cripto-ativo recorre à criptografia como seu elemento 
intrínseco.

Mas se é verdade que um cripto-ativo é quase sempre registado numa DLT, 
é igualmente verdade que ativos que recorrem à criptografia podem ser regista-
dos em bases de dados diversas das DLTs, pelo que estas não devem ser consi-
deradas um elemento essencial de um cripto-ativo. Na verdade, estes podem ser 
registados digitalmente com recurso a outras tecnologias.

Para o BCE (Banco Central Europeu), um cripto-ativo pode ser definido 
como um “novo tipo de ativo registado em formato digital e disponível com 
recurso à criptografia que não é nem representa um direito financeiro sobre, ou 
uma dívida para com, uma determinada entidade”.

Para a ESMA (European Securities and Markets Authority) e para o FSB 
(Financial Stability Board) um cripto-ativo é um tipo de ativo de natureza privada 
que depende prioritariamente de criptografia e DLT ou de uma tecnologia 
similar, como sendo uma componente do seu valor intrínseco.

Já para a EBA (European Banking Authority), para além da caraterística supra 
apontada da criptografia e DLT, considera que um cripto-ativo não deve ser 
emitido ou garantido por um banco central ou uma autoridade pública, e deve 
poder ser usado como um instrumento de troca e/ou para fins de investimento 
e/ou para acesso a um bem ou serviço.

Em nosso entender, o facto da emissão ou garantia de um cripto-ativo provir 
de uma entidade pública não deve ser determinante na qualificação desse ativo.

Se um cripto-ativo (i) for registado num qualquer tipo de livro-razão digital 
distribuído que esteja protegido criptograficamente e (ii) puder ser utilizado 
como um instrumento de troca e/ou para fins de investimento e/ou para dar 
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acesso a um bem ou a um serviço e, tendo todas essas caraterísticas e for emitido 
por uma entidade pública, isso não o deve desqualificar como cripto-ativo.

Assim, não deve ser a entidade que o emite ou garante que deve ser determi-
nante na sua qualificação como cripto-ativo.

Na verdade, no momento atual, os cripto-ativos podem ser classificados, 
quanto ao seu emitente, como soberanos ou privados.

Até ao momento não existem cripto-ativos soberanos, embora vários Esta-
dos estejam em fase avançada no estudo da criação das chamadas “central bank 
digital currencies” (CBDCs), entendidas como um valor monetário com registo 
eletrónico, representando um passivo de um banco central e que pode ser utili-
zado para a realização de pagamentos. De notar que nos projetos que estão em 
curso tem sido sublinhado que a emissão de uma CBDC não estará dependente 
da utilização de uma tecnologia específica, como seja a DLT. Saliente-se ainda 
que o projeto mais avançado para a criação de uma CBDC tem origem na China.

Mas se no domínio soberano, ainda não se pode falar da existência de cripto-
-ativos (embora estejamos certos de que será apenas uma questão de tempo), 
já no campo privado temos uma miríade de cripto-ativos que, tipicamente, são 
divididos em duas grandes categorias: as criptomoedas e os token, havendo ainda 
uma terceira categoria de cripto-ativos híbridos, quando reúnem as duas carate-
rísticas, ou partes delas.

Por seu lado, é habitual dividir as criptomoedas em criptomoedas não cola-
teralizadas (non-backed crypto currencies) e criptomoedas estáveis (stablecoins).

Já para os token, há muitas classificações possíveis, mas as mais divulgadas são 
as que se referem aos tokens de ativos (asset backed tokens), em particular aos token 
de valores mobiliários (security tokens), também chamados às vezes de tokens de 
investimento (investment tokens), e aos tokens de utilidade (utility tokens).

Mas convém reter que não existe na doutrina atual, completa unanimidade 
no que devam ser as caraterísticas definidoras de cada tipo de cripto-ativo e que 
a sua variedade é tal que será sempre muito difícil (se não mesmo impossível) 
encontrar uma definição que abarque todos os tipos e espécies de cripto-ativos.

Estamos a lidar com realidades muito jovens, de caraterísticas ainda não 
totalmente estabilizadas e consolidadas, pelo que o seu tratamento terá sempre 
de ser dinâmico, no sentido de deixar espaço para as evoluções futuras que essas 
realidades possam vir a ter.

Vamos então esmiuçar um pouco estas duas grandes categorias de cripto-
-ativos de origem privada, começando pelos tokens.

3.2. Os tokens
Os tokens são representações digitais dos bens e direitos que tenham sido intro-
duzidos ou criados num mundo informático.
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Não se trata de algo novo, já que a representação de um direito num deter-
minado instrumento é um fenómeno com centenas de anos. Pense-se nos  
casos em que determinados documentos podiam representar mercadorias ou  
outros bens.

Existem três grandes tipos de tokens:
(i) Os que apenas tenham uma existência digital e que apenas represen-

tam conceitos, mas que não são diretamente materializáveis (as cripto-
moedas), embora o seu uso possa garantir o acesso a bens materiais ou 
serviços;

(ii) Os que representam digitalmente direitos que existem fora do mundo 
digital, mas que são de caráter imaterial (por exemplo alguns direitos 
de crédito ou direitos incorporados em instrumentos financeiros ou 
societários); e

(iii) Os que tendo embora uma existência digital, representam bens com 
existência material (por exemplo mercadorias, matérias-primas, etc)  
e/ou direitos sobre esses bens.

Como já referido, há inúmeras classificações de tokens, em função de crité-
rios com o seu conteúdo ou finalidade.

As mais divulgadas são as dos security tokens e as dos utility tokens.

3.2.1. Utility tokens
Pelos utility tokens, os seus titulares têm acesso a um produto, aplicação ou ser-
viço, em princípio, disponibilizado através de uma rede, tipicamente blockchain.

Esses tokens estão normalmente restringidos à plataforma criada pelo seu 
emitente, disponibilizando o acesso a um serviço ou produto desenvolvido pelo 
seu emitente, mas não são aceites fora dessa rede.

Assim, o seu valor deriva unicamente do valor dos serviços ou produtos a 
que dão acesso. Por isso, haverá que ver, em cada caso, se não valerá mais a pena 
adquirir diretamente os serviços ou produtos em causa no mercado tradicional, 
caso estejam disponíveis.

Mas um utility token pode ter valor para um revendedor. Se os investidores tive-
rem a possibilidade de revender esses utility tokens num mercado aberto, a pla-
taforma pode exponenciar o seu valor, bem como os ganhos dos seus utilizadores 
e investidores. Tudo dependerá do modelo de negócio que estiver instituído.

Os utility tokens também pretendem tipicamente, através da sua emissão, 
reco lher fundos de investidores, os quais se destinam a custear o desenvolvi-
mento dos produtos ou serviços que serão disponibilizados na plataforma em 
causa. O seu propósito não é a distribuição de rendimentos, mas a disponibili-
zação do acesso aos produtos ou serviços que o seu emitente se propôs oferecer. 
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Os rendimentos gerados serão tipicamente utilizados no desenvolvimento de 
atualizações dos serviços ou produtos a que os investidores têm acesso através 
da plataforma. 

3.2.2. Security tokens
Um security token representa uma parcela de um ativo subjacente, que pode ser, 
por exemplo, uma empresa, um imóvel ou ouro.

Os security tokens, também chamados de asset backed tokens são uma repre-
sentação digital de um ativo (bem ou direito) com existência jurídica própria, 
sendo que por detrás do investimento realizado, estará o interesse em receber 
rendimentos do mesmo.

Naturalmente que se o ativo subjacente a um determinado security token for 
um valor mobiliário, na aceção do nosso Código de Valores Mobiliários, toda a 
regulamentação relativa a esse valor mobiliário será aplicável, designadamente 
as regras relativas à sua emissão, custódia e circulação.

Por princípio, os security tokens, sendo cripto-ativos, estarão protegidos crip-
tograficamente e serão transacionados através de blockchain.

3.3. As criptomoedas

3.3.1. Introdução
Recordamos que já demos nota da existência de criptomoedas sem colateral  
(non-backed cryptocurrencies) e criptomoedas estáveis (stablecoins).

A expressão criptomoedas leva-nos de imediato a pensar em dinheiro, mais 
concretamente, em dinheiro digital.

A moeda de um país desempenha três funções (i) serve como meio de troca, 
que permite aos cidadãos e empresas fazer ou receber os pagamentos relativos 
às operações ou transações em que sejam partes, (ii) podem ser utilizadas como 
unidade de conta, na qual são fixados os preços de bens e serviços e (iii) ser uma 
reserva de valor, no sentido de preservar o seu valor para transações no futuro.

Juridicamente, uma moeda com curso legal num país terá poder libera tório, 
na medida em que permite a qualquer devedor de um valor nessa moeda, o 
cumprimento das obrigações de pagamento que lhe caibam.

Desde cedo que a emissão das moedas é uma prorrogativa soberana, apenas 
tendo variado do cunhar de moedas, para a emissão do papel-moeda, o qual 
devia estar coberto por reservas de ouro equivalentes.

Em 1971, desaparece a convertibilidade de moeda em ouro e o dinheiro passa 
a estar respaldado pelas contas (presentes e futuras) dos países que emitem  
a moeda.
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O dinheiro torna-se assim uma expressão de confiança nas instituições e na 
economia de cada país.

Falamos então de moeda fiduciária (ou dinheiro “fiat”), já que não é conver-
tível e o seu valor depende do fator confiança em quem a emitiu.

As moedas fiduciárias são constituídas pelo dinheiro físico (moedas metáli-
cas e papel-moeda) emitido por um país, pelas reservas bancárias, entendidas 
como saldos detidos pelos bancos comerciais nos bancos centrais e pelo di-
nheiro bancário, ou seja, os saldos que os particulares ou as empresas têm no 
sistema bancário (lato sensu) de um país.

Fica assim intuitivo concluir que grande parte do dinheiro que existe hoje 
em dia apenas tem representação digital, através de anotações em conta.

Tendo o exclusivo da captação de depósitos e, em alguns países, da conces-
são de crédito, os bancos são, hoje em dia, os principais criadores de dinheiro.

3.3.2. Criptomoedas

3.3.3. Stablecoins
Entre a moeda com curso legal, independentemente da sua forma ou repre-
sentação, e as criptomoedas sem colateral (non-backed cryptocurrencies) temos as 
chamadas criptomoedas estáveis (stablecoins).

A extrema volatilidade das criptomoedas, levou alguns agentes do mercado 
a tentar conceber um cripto-ativo que protegesse os investidores das flutuações 
repentinas e/ou excessivas dos valores investidos nesse cripto-ativo. O capital 
levantado era assim investido pelo emitente da moeda em ativos que respalda-
vam (pelo menos parcialmente) o valor da moeda, de modo a evitar ou contra-
riar flutuações indesejadas do seu valor de mercado.

Assim, à confiança na tecnologia criptográfica que está na sua base, as 
stablecoins acrescentam a confiança nos ativos escolhidos para o respaldo do 
valor da criptomoeda.

Por isso, o seu valor não decorre apenas da confiança dos investidores no 
conceito ou projeto, mas também na qualidade dos ativos que respaldam essa 
criptomoeda.

Tradicionalmente as emissões de stablecoins (que começaram em 2014 com a 
Tether) têm um emitente devidamente identificado, ou utilizam os serviços de 
custodiantes licenciados, que podem ser objeto de supervisão pelas enti dades 
regulatórias.

Quanto aos ativos que, de algum modo, colateralizam a moeda, estes podem 
ser de diversa ordem ou tipo, mas principalmente fundos (na maioria das vezes)  
e normalmente o USD mas também o Euro, ou outros ativos como imóveis  
ou mercadorias.
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3.3.3.1. Libra
Em junho de 2019, o Facebook anunciou a Libra como sendo uma criptomoeda 
a ser lançada no primeiro semestre de 2020.

A Libra foi concebida para ser uma stablecoin (logo, uma criptomoeda e um 
cripto-ativo) colateralizada e cumpridora de todas as exigências regulatórias.

Pela utilização da tecnologia blockchain, era objetivo da Libra poder trans-
ferir fundos de um lado para o outro com a mesma facilidade e o mesmo custo 
com que se enviam mensagens de texto ou se partilha uma fotografia, assim 
também contribuindo para a inclusão financeira.

Na governação da Libra encontramos a Associação Libra, uma instituição 
sem fins lucrativos, que será a única entidade com o poder de criar ou destruir 
a Libra.

Os investidores que queiram adquirir Libra terão de a comprar com moeda 
fiduciária e abrir uma conta Libra ou uma carteira Libra (Libra wallet) num 
custodiante Libra ou numa plataforma autorizada. São estas plataformas que 
vendem a Libra aos investidores ou a trocam novamente por moeda fiduciária.  
O conjunto dos valores entregues para a compra da Libra formam a reserva 
Libra, que serve de colateral à moeda emitida e que é investida num cabaz de 
moedas fiduciárias e em dívida soberana de curto prazo.

A Libra não é um sistema de registo totalmente descentralizado, na medida 
em que a Associação Libra funciona como um órgão de governo central, que terá 
também como função a palavra final na confirmação e validação de transações.

Para suportar o lançamento da Libra, o Facebook criou uma filial, a Calabria, 
cujo objetivo era a criação de uma aplicação informática (App) e uma carteira 
digital que permitiria o desenvolvimento da carteira digital baseada na Libra.

A Libra é o primeiro projeto de criptomoeda com uma autorização verda-
deiramente global e, também por isso, não teve uma adesão entusiástica dos 
reguladores.

Com as críticas dos reguladores e autoridades centrais, a Libra perdeu muitos 
dos seus parceiros iniciais (por ex.: PayPal, Visa, eBay, Mastercard, Stripe, etc.) e 
o projeto está a ser reequacionado. Por outro lado, a Facebook já alterou o nome 
da Calabria para Novi.

Acreditamos que, à medida que avançam os projetos de CBDCs anterior-
mente referidos, estas novas formas de dinheiro emitidas pelos bancos centrais 
irão certamente merecer um tratamento mais favorável do que iniciativas pri-
vadas, como a Libra.

3.3.3. Criptomoedas sem colateral (non-backed cryptocurrencies)
As criptomoedas mais divulgadas são as chamadas criptomoedas sem colateral 
(non-backed cryptocurrencies) que, como o nome indica, são cripto-ativos sem qual-
quer respaldo de ativos que lhes sirvam de suporte de valor.
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As criptomoedas são um subtipo das moedas digitais, que pretendem ser um 
instrumento de troca com representação digital e com recurso a tecnologias de 
bases de dados descentralizadas (DLTs), tipicamente com recurso à blockchain 
e que procedem ao registo das moedas detidas por cada investidor e das tran-
sações realizadas sobre as mesmas.

A criptomoeda mais conhecida é a Bitcoin, criada em 2009, sendo que 
depois dela já existem para cima de 6.000 outras criptomoedas.

Uma das maiores vantagens da Bitcoin é que permite a transferência de fun-
dos em muito pouco tempo e com custos muito reduzidos.

Pela utilização da blockchain, a Bitcoin consegue (i) ser descentralizada, não 
sendo por isso controlada por uma só entidade ou autoridade, (ii) ser anónima, 
já que a identidade do utilizador se esconde atrás da sua assinatura digital e  
(iii) segurança nos registos, já que as transações se tornam irreversíveis, para 
efeitos de blockchain.

A aquisição de Bitcoins pode ser feita através da sua compra numa plata-
forma ou diretamente junto de outro indivíduo / entidade (transações over-the-
-counter). As compras através de uma plataforma normalmente exigem a identi-
ficação do comprador (nome, email e telefone), o mesmo se passando quando o 
pagamento é feito com cartão de crédito ou por transferência bancária.

Uma vez comprada uma Bitcoin, no mundo Bitcoin apenas haverá um ende-
reço Bitcoin (a chave pública) e uma chave privada, a qual permite o encriptar 
de assinaturas digitais. Sem a chave privada perde-se o acesso às bitcoins detidas.

Torna-se assim essencial o arquivo ou conservação da chave privada, arquivo 
esse que pode ser online numa carteira digital (digital wallet) ou offline, numa 
carteira criada no nosso computador (desktop wallet), numa drive USB ou numa 
folha de papel.

A chave pública, ou endereço Bitcoin, é uma sequência aleatória de núme-
ros e de letras que é uma espécie de cofre transparente; os outros podem ver 
o que está lá dentro, mas o seu conteúdo só pode ser movimentado através da  
chave privada.

Se um utilizador quiser enviar uma Bitcoin para outro utilizador, deverá  
enviar uma mensagem para o sistema, que deverá conter (i) a parte da transação 
através da qual essa Bitcoin foi enviada para o seu endereço Bitcoin, (ii) a quan-
tidade de bitcoins que pretende enviar e (iii) a chave pública do destinatário.

A transação é assim divulgada na rede Bitcoin e cabe aos nós (mineiros) 
verificar que as chaves do ordenador lhe dão acesso ao(s) endereço(s) de onde 
provieram as bitcoins que pretende remeter.

A “mineração” é realizada por blocos e não por transações individuais e 
requer um esforço computacional muito elevado, já que exige a resolução de 
puzzles computacionais muito difíceis para se descobrir um novo bloco, que 
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depois é adicionado à cadeia de blocos, o que permite ao mineiro ser recom-
pensado com algumas bitcoins. E é esse o incentivo dos mineiros, para o esforço 
computacional que têm de desenvolver.

No sistema Bitcoin, o mecanismo a que se recorre para evitar a dupla utili-
zação (double spend) usa uma função (o hash), que é um algoritmo (Proof of Work 
ou PoW) que transforma um grande número de informações numa sequência 
numérica hexadecimal de tamanho fixo. O hash de um bloco é uma espécie de 
impressão digital desse bloco. Só quando o mineiro encontrar o hash correto é 
que ganha o direito a adicionar um novo bloco à rede, após o que os outros nós 
da rede irão atualizar as suas blockchain, acrescentando o bloco que acabou de 
ser criado.

E isso conclui a transação dessa(s) Bitcoin(s).

4. Algumas breves considerações jurídicas a propósito de cripto-ativos

4.1. Perspetiva privada
Numa perspetiva civilista, um cripto-ativo será uma coisa, na medida em que 
pode ser objeto de relações jurídicas (art. 202º Código Civil), móvel (art. 205º 
Código Civil) e tipicamente fungível (art. 207º Código Civil).

À data de hoje, entendemos que um cripto-ativo estará sempre consubstan-
ciado numa anotação em conta, tipicamente, num ledger.

O livro de razão é criado pelo emissor do cripto-ativo, sendo que depois o 
mesmo pode evoluir para um modelo centralizado (ex.: a Libra) ou para um 
modelo descentralizado (a Bitcoin).

Esses registos ou anotações em conta estarão tipicamente incorporados num 
token, que os representa, mas que não se confundem com o direito (ou coisa) 
subjacente.

O token acaba por ser uma espécie de ficção jurídica, na medida em que se 
pode confundir com o direito que “vive” nele, tal como, de certo modo, acon-
tece com os títulos de mercadorias.

Ainda que o token nos dê acesso ao direito nele representado, por exemplo a 
ação de uma sociedade, não se deve confundir com o ativo subjacente. Mas con-
vém reter que haverá situações que só através do token se conseguirá ter acesso 
ao direito ou ativo subjacente.

O token é a representação digital de um direito com conteúdo patrimonial 
sobre uma coisa, por exemplo um imóvel, ou sobre um direito, por exemplo o 
direito à prestação de um serviço. O token pode ainda representar um direito 
com caráter pecuniário sobre o emissor quando esteja presente a possibilidade 
da sua troca por moeda com curso legal. Naturalmente que o token pode ainda 
representar uma combinação destes diferentes tipos de direitos.
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Acompanhando outros autores, cremos que se deverá distinguir o processo 
de criação e subscrição de um token, do processo de representação digital do 
ativo subjacente nesse token.

O negócio jurídico relativo à criação do token é determinado pelo direito que 
se pretende criar. Assim, se o direito que esteja representado no token respeita 
ao domínio dos instrumentos financeiros ou dos valores mobiliários, pois serão 
estas as normas a que se deve atender aquando da criação do direito em causa. 
O mesmo se diga se o direito em causa tiver uma natureza societária, dinheiro 
eletrónico, etc.

Em cada uma destes casos, há que prestar sempre atenção a todo o con-
junto de normas vigentes ou aplicáveis nas áreas do direito em causa, bem como 
àquelas normas que, de algum modo, sejam transversais ao nosso ordenamento 
jurídico, como a proteção dos dados privados, a defesa do consumidor e o bran-
queamento de capitais.

Mas o próprio processo de criação de direitos, digitalmente representados, 
não pode alhear-se das normas imperativas relativas a esse tipo específico de 
direitos. Estamos a pensar, por exemplo, na impossibilidade de criação de 
outros direitos reais para além dos que já constam da lei (cfr. art. 1306º Código 
Civil – «Numerus clausus») (sem prejuízo das discussões doutrinárias à volta 
desta taxatividade de direitos reais).

Assim, no momento da criação de um direito que se pretenda vir a ser digi-
talmente representado por um token, há que ver se o direito estabelecido per-
mite a criação desse direito e em que condições o mesmo poderá ser exercido 
e reconhecido pelas normas que o regulam, sob pena de se estar a criar uma 
representação digital de um direito meramente virtual ou de um não-direito.

Por exemplo, face ao direito atualmente instituído, não se vê como se pode-
riam criar tokens que representassem direitos sociais numa sociedade anónima 
portuguesa que não respeitassem integralmente o processo de criação desses 
direitos, quando o mesmo está perfeitamente estabelecido na lei. E se o token 
pretendesse criar um direito de cariz societário não seguindo esse processo 
esta belecido na lei, a eficácia desse direito ficaria altamente comprometida, já 
que não seria oponível “erga omnes” (e talvez até mesmo em relação ao criador 
do token – tudo dependeria do “direito” em causa). Mas, por exemplo, já nada 
impede a criação de tokens que representassem direitos de expressão económica 
derivados da expetativa de rendimentos das ações de uma sociedade.

No negócio jurídico relativo à representação digital do ativo no token, cabe 
ao emitente determinar, sempre que as mesmas não sejam impostas na lei, as 
regras a que obedece a representação digital dos ativos subjacentes e a que 
regras vai obedecer a transmissão e negociação dos mesmos.
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Naturalmente, sempre que o ativo tiver um perfil financeiro e, como tal, deva 
obedecer a um determinado normativo, essas regras estarão fixadas antecipa-
damente. 

Por uma declaração de vontade, o emitente determina, se não o conteúdo 
do direito a representar digitalmente, pelo menos que direitos serão objeto de 
representação digital, eventualmente, no que consistem esses direitos, quantos 
tokens serão emitidos, a data de emissão, o preço de subscrição, os termos e con-
dições de subscrição, as condições de resgate ou reembolso, qual a tecno logia 
utilizada para o registo do direito (blockchain ou outra), como e onde se comer-
cializam os tokens emitidos, direito aplicável à emissão (que pode ser diferente 
do direito aplicável ao ativo subjacente) e toda a demais panóplia de regras apli-
cáveis (sistemas de votos, etc.) em função do ativo subjacente e/ou do direito 
representado digitalmente.

Naturalmente que a legitimidade e capacidade do emitente e a validade da 
forma de declaração negocial e do seu conteúdo, serão aferidas pelo direito apli-
cável à emissão e ao ativo subjacente.

Na medida em que o token permite ou determina que resulte do registo 
(ledger) relativo a essa emissão quem é o titular desse token, esse mesmo token 
vai também servir de prova do direito do seu titular, o que confere ao token um 
efeito legitimador. Esse efeito é normalmente acionado pelas chaves (pública 
e privada) que estão na posse do investidor/titular. Contudo, há que sublinhar 
que os assentos dos registos de uma DLT têm um efeito legitimador e probatório 
de um simples documento particular (cfr. os artigos 362º e 373º do Código Civil 
e o nº 5 do artigo 3º do Decreto-Lei nº 290-D/99, que aprova o regime jurídico 
dos documentos eletrónicos e da assinatura digital, o qual dispõe que: O valor 
probatório dos documentos electrónicos aos quais não seja aposta uma assinatura digital 
certificada por uma entidade credenciada e com os requisitos previstos neste diploma é 
apreciado nos termos gerais de direito.).

Se recordarmos o processo de criação dos blocos e da confirmação/validação 
de cada transação (cfr. § 2 supra), ficam evidentes as dificuldades em responder 
a temas relativos à aplicação das regras sobre proposta contratual e aceitação, 
da capacidade dos intervenientes, do momento da conclusão do negócio, da 
aplicação das regras sobre o erro, de temas relativos à prova, do incumprimento 
(nomeadamente nos casos dos utility tokens), da titularidade ou propriedade  
(a sua prova e o seu exercício, incluindo reclamação ou reivindicação junto de 
terceiros), do exercício judicial de todos estes direitos, de proteção dos credores 
dos investidores (como se faz uma penhora?).

Como é por demais evidente, todos estes temas têm de ter um enquadra-
mento jurídico próprio, que tanto pode ser o aplicável a todos os outros negó-
cios realizados no mundo não digital, como pode ter especificidades próprias 
do mundo digital.
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4.2. Perspetiva pública
Os cripto-ativos levantam várias questões no que concerne à sua regulação, cada 
uma delas a justificar um estudo próprio, mas que nesta sede nos limitaremos 
a enunciar.

O desafio regulatório é imenso. Na verdade, sendo os cripto-ativos realida-
des digitais, a sua conceção radica em fenómenos como (i) o imediatismo, no 
sentido de se pretender prescindir de intermediários, (ii) a transnacionalidade 
ou universalidade, na medida em que podem ser subscritos e transacionados a 
partir de qualquer ponto do globo e, em muitos casos, (iii) a desregulação, já 
que, com exceção dos casos em que os cripto-ativos são claramente classifica-
dos como valores mobiliários ou produtos financeiros, tendencionalmente os 
seus criadores não estão muito focados ou preocupados com o enquadramento 
jurídico das diversas componentes de cada transação ou negócio jurídico, o que 
leva a uma (quase total) ausência de um tratamento jurídico adequado a cada 
situação. Assim, esse tratamento jurídico adequado só poderá existir se o cripto-
-ativo for, ou puder ser, classificado como ativo financeiro, uma modalidade de 
e-money, ou qualquer outro tipo de ativo cujo nascimento e vida esteja coberta 
por uma legislação específica.

Para os demais cripto-ativos, há que dissecar o modelo de negócio para se 
apreender que partes ou matérias devem merecer uma tutela jurídica condigna.

Tipicamente assistimos (para além dos criadores dos cripto-ativos) à inter-
venção das plataformas de troca ou de compra e venda desses ativos – as chama-
das “exchanges”, mas também à intervenção das empresas que de alguma forma 
colaboram ou assistem na emissão, colocação e circulação dos ativos e dos tokens 
(empresas de custódia e depósito dos tokens, de compensação e liquidação de 
tokens, e da avaliação e registo dos mesmos).

Haverá que pensar se não será esta a “porta de entrada” do legislador / regu-
lador neste mundo digital, pois que se é verdade que o objetivo primeiro que 
preside à criação de cripto-ativos é o seu imediatismo (dispensa de intermediá-
rios), a verdade é que (i) em muitos casos a subscrição ou aquisição dos cripto-
-ativos deve começar por uma operação de transferência a partir de uma conta 
de depósito de dinheiro “fiat” numa instituição de crédito regulada e, (ii) acresce 
que a participação nestas operações das empresas que operam as plataformas 
e das empresas que fornecem os serviços de custódia, liquidação e depósito de 
tokens, pode permitir alguma visibilidade e tangibilidade do lado dos agen-
tes destes mercados e, por aí, introduzir uma maior dignidade jurídica a todas  
estas realidades.

Será uma tarefa incessante e altamente consumidora de serviços e recur-
sos, pois que haverá que monitorizar constantemente os agentes do mercado, 
os respetivos produtos e modelos de negócio, para se detetar onde haverá um  
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défice de regulação e/ou de prestação jurídica adequada para todos esses agen-
tes do mercado, em particular, os investidores ou utilizadores.

O objetivo nunca poderá ser o de limitar, constranger ou dificultar o apare-
cimento de novos produtos ou tecnologias no mundo digital, mas tão só o de 
dar a todos esses desenvolvimentos um enquadramento jurídico adequado que 
proteja todos os stakeholders: investidores, emitentes, prestadores de serviços, 
utilizadores, autoridades públicas e a própria economia de cada país.

Mas não nos deixemos iludir: a indústria dos cripto-ativos tem vivido 
anos de uma liberdade desenfreada e irá reagir a toda e qualquer tentativa 
de “formatação” dos seus produtos, serviços e modelos de negócio. Por isso, 
o desafio tem de ser sentido e vivido por todos os países, eventualmente com 
sanções sérias para quem persistir em viver fora dos enquadramentos que 
vierem a ser fixados, para que os “buracos negros” do edifício legal não sejam 
perniciosamente explorados por agentes menos escrupulosos e para que não se 
assista a um “legis shopping” desequilibrante. 

Só com a colaboração de todos os países se podem ultrapassar as dificuldades 
regulatórias que decorram da transnacionalidade e volatilidade geográfica do 
fenómeno dos cripto-ativos, onde cada interveniente pode estar localizado num 
país ou ambiente muito diversos, ou não ser sequer capaz de ser encontrável.

Sobre os legisladores recai o ónus de encontrarem soluções juridicamente 
viáveis para que o mundo digital em geral e dos cripto-ativos em especial não se 
transforme num mundo totalmente desregulado, mas antes ao qual continuam a 
ser aplicáveis as normas em vigor em matéria de proteção de dados, de pro teção 
do consumidor/investidor, de branqueamento de capitais (e todos sabemos a 
importância que este tema tem no mundo dos cripto-ativos), da regulação dos 
serviços financeiros, de ciber-segurança, de fiscalidade, da insolvência, etc. 

É verdade que já alguma coisa foi feita, nomeadamente no tema do bran-
queamento de capitais, mas todavia há um enorme trabalho pela frente, sendo 
que a conciliação de interesses e posições dos diversos Estados poderá vir a ser 
uma das maiores barreiras a que teremos de fazer face.

Temos ainda por verdades axiomáticas que, todas as tentativas de regulação  
destas matérias não podem ser entraves aos desenvolvimentos tecnológicos que 
irão surgir, bem pelo contrário, devem acompanhar esses desenvolvimentos 
e que, para que esse exercício possa ter sucesso, os legisladores terão de ter  
sempre uma mente aberta que pode passar, inclusive, pela criação de novos  
conceitos técnico-jurídicos e novos paradigmas legais.

O desafio está aí! Cabe aos juristas, em conjunção de esforços com os técni-
cos do mundo digital, encontrar soluções que permitam atingir a segurança 
jurí dica que esta tão relevante parcela da nossa economia e da nossa vida me-
rece e deve ter.



CRIPTO-ATIVOS E A NECESSIDADE DA SUA REGULAÇÃO

233

5. O MiCA

5.1. Introdução
Já depois de termos escrito este artigo, foi publicada uma Proposta de Regu-
lamento do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa aos mercados de 
cripto-ativos (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 
on Markets in Crypto-assets (MiCA)).

O MiCA vem lidar com várias das questões que abordámos ao longo deste 
texto e é claramente a primeira tentativa séria de introduzir alguma globali-
zação e harmonização no tratamento jurídico dos cripto-ativos.

Não cabe fazer aqui uma apresentação e análise exaustivas do MiCA – trata-se 
de um documento bastante extenso e complexo, o que poderá ser feito noutra 
sede, mas não podemos deixar de dedicar algumas linhas para dar nota dos seus 
traços mais gerais.

5.2. Objectivos do MiCA
Como consta do seu Explanatory Memorandum, o MiCA pretende cobrir cripto-
-ativos que não estejam abrangidos pela legislação financeira da UE, bem como 
e-money tokens e tem quatro grandes objetivos.

O primeiro objetivo é um de segurança jurídica, uma vez que o desenvolvi-
mento de um mercado de cripto-ativos na Europa exigirá sempre um enqua-
dramento jurídico adequado e estruturado, que apresente um tratamento 
regu latório de todos esses cripto-ativos não cobertos pela legislação existente 
relativa aos serviços financeiros. O segundo objetivo é o de apoio à inovação. 
Com efeito, a promoção do desenvolvimento dos cripto-ativos e uma maior uti-
lização da tecnologia dos DLTs exige a existência de um enquadramento legal 
que seja adequado para apoiar a inovação e uma sã concorrência. O terceiro 
objetivo passa pela criação de níveis adequados de proteção dos consumidores 
e de investidores e de integridade dos mercados, uma vez que os cripto-ativos 
não financeiros apresentam muitos dos riscos já identificados no mercado fi-
nanceiro. O quarto objetivo é o de assegurar estabilidade financeira. O mercado 
dos cripto-ativos está em evolução constante e, se há alguns desses ativos que 
terão uma utilização limitada, outros haverá, como as criptomoedas estáveis  
(stablecoins) emergentes, que poderão vir a ter uma aceitação e dimensão alar-
gada e, por esse motivo, apresentarem riscos sistémicos.

Cabe ainda salientar que o MiCA trata não só da regulação dos cripto-ativos 
não financeiros, mas também da regulação dos seus emitentes e dos prestadores 
de serviços relativos a esses ativos.
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5.3. Alguns destaques
Nos termos do artigo 1º, o MiCA estabelece regras uniformes relativamente:

(a) às exigências de transparência e divulgação aplicáveis à emissão, e 
admissão à negociação, de cripto-ativos;

(b) à autorização e supervisão de fornecedores de serviços relativos a cripto-
-ativos e aos emitentes de cripto-ativos colateralizados e de e-money 
tokens;

(c) à operação, organização e governo de emitentes de cripto-ativos cola-
teralizados, emitentes de e-money tokens e fornecedores de serviços  
relativos a cripto-ativos;

(d) às regras de proteção do consumidor relativamente à emissão, nego-
ciação, troca e custódia de cripto-ativos;

(e) às medidas para evitar abusos de mercado, com vista a assegurar a inte-
gridade dos mercados de cripto-ativos.

Por outro lado, o artigo 2º esclarece que o MiCA se aplica às entidades 
envolvidas na emissão de cripto-ativos e aos prestadores de serviços relativos a 
cripto-ativos na UE.

Entre a lista de exclusões de aplicação do MiCA, destacamos as entidades 
que prestam serviços relativos a cripto-ativos exclusivamente para as respeti-
vas sociedades-mãe, para as suas subsidiárias e para outras subsidiárias das suas 
sociedades-mãe.

O artigo 3º contém uma série de definições que trazem alguma luz em maté-
ria de conceitos neste domínio dos cripto-ativos, dos quais destacamos a de 
DLT, de cripto-ativo (uma representação digital de valores ou direitos, que podem ser 
transmitidos e armazenados eletronicamente, pela utilização de DLTs ou outra tecnologia 
similar), de tokens colateralizados, de e-money tokens, de utility tokens e de 
serviços relativos a cripto-ativos.

Entre as exigências para a emissão pública de um cripto-ativo na UE, encon-
tra-se a necessidade de publicação de um documento de oferta (chamado de 
whitepaper) cujo conteúdo vem detalhado no artigo 6º.

Embora o whitepaper não fique sujeito a uma aprovação prévia das autorida-
des competentes (artigo 8º), o mesmo deve ser notificado previamente à sua 
publicação, cabendo às autoridades competentes analisar o seu cumprimento 
como disposto no MiCA.

Aos Estados-membros caberá assegurar que as seus leis e regulamentos em 
matéria de responsabilidade civil são aplicáveis aos emitentes de cripto-ativos e 
aos respetivos órgãos de administração.

O Título III é dedicado aos tokens colateralizados e contém regras aplicáveis 
aos emitentes desses ativos, incluindo aos emitentes de tokens com colateral  
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significativo (significant asset-referenced tokens), como sejam a necessidade de  
serem entidades autorizadas para o efeito. Para além disso, encontramos nesta 
sede, as normas relativas às exigências de capital, ao governo dessas sociedades, 
ao reporte de informação, aos conflitos de interesses, aos mecanismos de esta-
bilização do valor dos tokens colateralizados, de custódia dos ativos que servem 
de colateral, ao exercício dos direitos sobre esses ativos, à necessidade de exis-
tência de regras relativas ao tratamento de reclamações e ao âmbito comunitá-
rio da autorização dada a esses emitentes e à sua supervisão.

O Título IV é dedicado à emissão de e-money tokens, contendo regras que 
refletem algumas das normas aplicáveis aos tokens colateralizados.

Por seu turno, o Capítulo V trata dos fornecedores de serviços relativos a 
cripto-ativos, tanto na vertente da sua organização (exigências prudenciais, de 
organização, de reporte de informação, custódia dos bens dos clientes, trata-
mento de reclamações, conflitos de interesses e outsourcing de serviços), como 
no que respeita à prestação dos serviços (funcionamento das plataformas de 
negociação de cripto-ativos, troca de cripto-ativos por moedas fiat ou por outros 
cripto-ativos, execução de ordens por conta de terceiros, colocação de cripto-
-ativos, receção e transmissão de ordens e consultoria), como ainda no que res-
peita à sua supervisão.

O MiCA contém ainda regras sobre a prevenção de abusos de mercado no 
domínio dos cripto-ativos, regras sobre a definição das autoridades competen-
tes em cada país e sobre o papel e intervenção da ESMA e da EBA, incluindo 
cooperação com países terceiros, bem como sobre a adoção de medidas admi-
nistrativas e sanções pelas autoridades competentes.

Não temos dúvidas em saudar, com entusiasmo, a apresentação do MiCA 
– que ainda é apenas uma proposta, pela importância que se espera vir a 
desempenhar na criação de um quadro legal próprio para os cripto-ativos e da 
consequente segurança jurídica que pode trazer a todos os agentes no mercado, 
maxime aos investidores e consumidores.

Ressalvando o facto de o texto ser muito recente e requerer ainda uma aná-
lise mais cuidadosa, preocupa-nos a implementação destas regras a nível nacio-
nal, já que uma atuação não harmoniosa das autoridades nacionais irá levar a 
situa ções de busca da legislação e regulamentação mais favoráveis e à deslocação 
das empresas que pretendam emitir cripto-ativos ou prestar serviços relativos a 
cripto-ativos para os países em que essas autoridades sejam mais “simpáticas”.

Este tema deve ser bem ponderado pelas autoridades portugueses e, a nosso 
ver, a melhor forma de o fazer seria criar em Portugal um corpo de normas 
específicas para estas situações, bem como órgãos e autoridades devidamente 
preparadas e apetrechadas para poderem ser consideradas state of the art no 
domínio dos cripto-ativos.
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Esse esforço poderia ser um polo de atração de investidores para o nosso país 
em áreas de tecnologia de ponta. 

E o tempo para o fazer já está a escassear ……
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Ajustar ao delta. A imputação de direitos de voto, os 
instrumentos financeiros e a ocultação de titularidade

Alexandre de Soveral Martins*

1. Breve nota introdutória sobre o art. 20º, 1, do CVM
O combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo 
tem incentivado a institucionalização de mecanismos que permitam identificar 
o titular das ações, ainda que apenas em sentido económico. Mas não só. Aquela 
identificação constitui informação que pode influenciar o preço das ações e ser 
relevante para o funcionamento dos mercados em que as mesmas sejam nego-
ciadas. Um mercado eficiente é também aquele cujos preços refletem a informa-
ção disponível1. Se apenas alguns têm acesso à informação sobre o titular, ficam 
numa posição vantajosa, crescendo o risco de comportamentos abusivos. Quem 
tenha interesse em adquirir um número significativo de ações emitidas por uma 
sociedade tem igualmente muitos motivos para não querer que se saiba como 
evolui a sua posição2.

A utilização crescente de complexos instrumentos financeiros veio aumen-
tar a possibilidade de ocultar a titularidade económica de ações e de outros  

* Univ Coimbra, Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Faculdade 
de Direito da Universidade de Coimbra
ORCID ID 0000-0001-6480-3492
1 Sobre a importância da correta formação dos preços para o funcionamento dos mercados, por 
todos, Merritt B. Fox/Lawrence R. Glosten/Gabriel V. Rauterberg, The New Stock Market. 
Law, Economics, and Policy, Columbia University Press, New York, 2019, p. 12 e p. 35 e ss.. 
2 Sobre o tema, Carl-Heinz Witt, Übernahmen von Aktiengesellschaften und Transparenz der 
Beteiligunsverhältnisse, Carl Heymanns, Köln, etc., 1998, p. 72 e ss.. 
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ativos3. Essas atuações têm recebido algumas respostas por parte do ordenamento 
jurídico e chamado a atenção da doutrina4. Os critérios de imputação de direi-
tos de voto também podem ser utilizados para tentar combater aquela ocultação. 

No art. 20º do CVM encontramos identificadas várias circunstâncias que 
conduzem à imputação de direitos de voto inerentes a ações de que o partici-
pante (em sociedade aberta sujeita a lei pessoal portuguesa) não é titular ou 
usufrutuário5. A sociedade aberta (ou sociedade com o capital aberto ao inves-

3 O primeiro caso relatado em que o problema foi identificado parece ter sido o Ithaca v. Perry: v. 
Pierre-Henri Conac, «Cash-Settled Derivatives as a Takeover Instrument and the Reform of the 
EU Transparency Directive», in Hanne Birkmose/Mette Neville/Karsten Engsig Sørensen 
(ed.), The European Financial Market in Transition, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2012, p. 49. 
A Perry vendeu ações da Rubicon Ltd, da Nova Zelândia, ao Deutsche Bank e à UBS Warburg, tendo 
adquirido a posição longa em equity swaps. Para uma descrição, Henry Hu/Bernard Black, «The 
New Vote Buying: Empty Voting and Hidden (Morphable) Ownership», SCalLRev, 79, 2005/2006, 
p. 836, Christoph Seibt, «Verbandssouveränitaät und Abspaltungsverbot im Aktien- und 
Kapitalmarktrecht – Revisited: Hidden Ownership, Empty Voting und andere Kleinigkeiten», ZGR, 
2010, p. 806 e ss., Guido Ferrarini, «Equity Derivatives and Transparency: When Should Substance 
Prevail?», in AAVV, Festschrift für Klaus Hopt zum 70. Geburtstag am 24.August 2010, Bd. 2, De Gruyter, 
Berlin/New York, 2010, p. 1807. Lembrando, para a Alemanha, os «spektakulären Übernahmefälle» 
Schaeffler/Continental e Porsche/VW, p. ex., Moritz Wedemann, «Hidden Ownership” und §§ 21 
ff. WpHG – status quo?», NZG, 2016, p. 610. Com descrições claras de vários casos v. tb. André 
Figueiredo, O Negócio Fiduciário Perante Terceiros, Almedina, Coimbra, 2014, p. 431 e ss., Bruno 
Ferreira, «A transposição da Diretiva da Transparência», in Paulo Câmara (coord.), O Novo 
Direito dos Valores Mobiliários, Almedina, Coimbra, 2017, p. 45 e s.. 
4 V., sobre isto, Alexandre de Soveral Martins, «A qualidade de acionista. Acionista, não acio-
nista, acionista assim-assim», RLJ, 149, nº 4020, 2020, p. 205 e ss.. Recentemente, Max Foerster, 
Die Zuordnung der Mitgliedschaft, Mohr Siebeck, Tübingen, 2018, p. 429, admitiu que os derivados 
financeiros levem a considerar que a «participação material» («materielle Mitgliedschaft») seja 
atribuída ao investidor relativamente às participações que a contraparte tenha adquirido para fazer 
o hedging, aceitando que o derivado utilizado possa levar a que essa mesma «participação material» 
fique dividida. Daí até defender a existência de casos em que é possível responsabilizar o sujeito 
a quem é atribuída a «participação material» vai apenas um pequeno passo (p. 373 e ss. e p. 440).
5 Não é somente o art. 20º do CVM que estabelece critérios de imputação de direitos de voto. 
Cfr. tb., p. ex., o art. 13º-A do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras 
(RGICSF), o art. 166º do Regime Jurídico de Acesso e Exercício da Atividade Seguradora e Res-
seguradora (RJAEASR), o art. 81º do Regime Jurídico da Constituição e do Funcionamento dos 
Fundos de Pensões e das Entidades Gestoras de Fundos de Pensões ou o art. 4º do Regime Jurídico 
das Contrapartes Centrais. Os problemas de articulação podem surgir: v., sobre os critérios do 
RGICSF, Bruno Ferreira, «A transposição da Diretiva da Transparência», in Paulo Câmara 
(coord.), O Novo Direito dos Valores Mobiliários, cit., p. 49, e Engrácia Antunes, «”Equity Swaps” 
e titularidade de participações sociais», cit., p. 19, que também estende a análise ao RJAEASR.  
No dia em que terminámos a redação deste texto (25 de setembro de 2020) ficámos a saber que foi 
apresentada uma proposta de alteração ao Código dos Valores Mobiliários (Anteprojeto), sendo 
possível verificar que são propostos «ajustamentos ao regime de imputação dos direitos de voto» e 
que já não nos foi possível ter em conta. 
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timento do público) pode ser uma sociedade emitente de ações admitidas à 
nego ciação em mercado regulamentado. Mas não é apenas isso, como o art. 13º, 
1, do CVM permite verificar. O que também aumenta a importância do art. 20º, 
1, do CVM. Outros aspetos revelam igualmente o relevo do regime aí contido.

O art. 20º, 1, contém ficções legais, e não presunções legais6. Na presun-
ção legal, a lei parte de um facto conhecido para dar como provado um facto 
desconhecido. Na ficção legal, a lei, apesar de estar provado que uma situação 
não ocorreu, considera-a mesmo assim verificada, atendendo às especiais cir-
cunstâncias: é disso que se trata no art. 20º, 1. Embora as situações descritas 
nas várias alíneas signifiquem que o participante não detém aqueles direitos 
de voto, considera-se que lhe são imputáveis. Aliás, no nº 4 do art. 20º a lei já 
utilizou o termo «presume-se»: isso ajuda a concluir que no nº 1 não se estabe-
leceram presunções legais.

Acresce que os critérios constantes do art. 20º, 1, do CVM têm de ser apli-
cados a todos os participantes. Por isso, os direitos de voto contabilizados po-
dem ser mais de 100% dos votos correspondentes ao capital social da sociedade 
aberta 7 , não havendo absorção8. No entanto, os mesmos votos não podem ser 
imputados mais do que uma vez ao mesmo sujeito9. 

6 Osório de Castro, «A imputação de direitos de voto no Código dos Valores Mobiliários», 
CadMVM, 7, p. 171, João Soares da Silva, «Algumas Observações em Torno da Tripla Funcionalidade 
da Técnica de Imputação de Votos no Código dos Valores Mobiliários», CadMVM, 26, 2007, p. 54, 
Paula Costa e Silva, «A imputação de direitos de voto na oferta pública de aquisição», in Maria 
de Fátima Ribeiro (coord.), Jornadas Sociedades Abertas, Valores Mobiliários e Intermediação Financeira, 
Almedina, Coimbra, 2007, p. 280. Para Hugo Moredo Santos, Transparência, OPA obrigatória e 
imputação de direitos de voto, Coimbra Editora, Coimbra, 2011, p. 377 e 510, estamos perante presunções 
relativas. Requicha Ferreira, Acordos de aceitação e de não-aceitação de OPA, Almedina, Coimbra, 
2015, p. 350, inclina-se no sentido das presunções iuris et de jure. Defendendo que enquanto «regra 
de cômputo de participações qualificadas, o nº 1 do art. 20º consagra um conjunto de ficções que 
não admitem derrogação e, enquanto instrumento de valoração das relações de proximidade que 
justificam o tratamento unitário das pessoas e dos votos envolvidos consagra um conjunto de ilações 
que a lei retira de um facto conhecido para afirmar um facto desconhecido sem admitir prova em 
contrário», Daniela Baptista, A atuação concertada com fundamento de imputação de direitos de voto no 
mercado de capitais, UCP, Porto, 2016, p. 604.
7 Osório de Castro, «A imputação de direitos de voto no Código dos Valores Mobiliários», 
CadMVM, 7, 2000, p. 168.
8 Christoph Rothenfuβer, «3. Kapitel. Maβnahmen und Fragen im Vorfeld eines Angebots.  
§ 11. Kontrollerlangung und Stimmrechtszurechnung», in Nikolaus Paschos/Holger Fleischer 
(her.), Handbuch Übernahmerecht nach dem WpÜG, Beck, München, 2017, p. 455, quanto ao direito 
alemão.
9 Christoph Rothenfuβer, «3. Kapitel. Maβnahmen und Fragen im Vorfeld eines Angebots.  
§ 11. Kontrollerlangung und Stimmrechtszurechnung», in Nikolaus Paschos/Holger Fleischer 
(her.), Handbuch Übernahmerecht nach dem WpÜG, cit., p. 455.
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Alguns critérios só funcionam numa direção, enquanto outros funcionam 
em duas ou mais direções. Podem também surgir casos de conflitos de impu-
tação e de re-imputação10. Os vários critérios de imputação de direitos de voto 
podem ser aplicados relativamente ao mesmo titular de participações qualifi-
cadas. E, em bom rigor, o titular de participações qualificadas não tem, sequer, 
de ser formalmente titular de uma participação social.

Os vários critérios de imputação de direitos de voto podem ser aplicados 
relativamente ao mesmo titular de participações qualificadas. E, em bom rigor, 
o titular de participações qualificadas não tem, sequer, de ser formalmente 
titular de uma participação social.

O art. 20º do CVM é convocado por vários preceitos11. Um deles é o art. 16º 
daquele Código. A divulgação de informação sobre participações relevantes é 
suscetível de influenciar os preços das ações12. Permite saber qual é a estrutura 
acionista da sociedade, conhecer movimentações e obter informações sobre 
o free float, ajudando a tomar decisões13. Os dados recolhidos podem ajudar a 
realizar uma boa aplicação dos recursos14. Além disso, maior transparência pode 
impedir o abuso de informação privilegiada e favorecer o «Market for Corporate 
Control»15. A transparência faz aumentar a confiança dos investidores e, dessa 
forma, a disponibilidade para investir, levando a um aumento da liquidez16.

10 Sobre uns e outros, Hugo Moredo Santos, Transparência, OPA obrigatória e imputação de direitos 
de voto, cit., p. 376 e 384.
11 A imputação de direitos de voto a um sujeito que não é titular das ações que conferem aqueles 
direitos não é uma originalidade do CVM. Para os antecedentes pode ver-se, p. ex., Daniela Farto 
Baptista, A atuação concertada como fundamento de imputação de direitos de voto no mercado de capitais, 
cit., p. 121 e ss.. Para uma análise das várias remissões, João Soares da Silva, «Algumas Observa-
ções em Torno da Tripla Funcionalidade da Técnica de Imputação de Votos no Código dos Valores 
Mobiliários», cit., p. 55 e ss..
12 Aos preços é também reconhecida uma função de informação e uma função de sinalização: v., 
sobre isto, com perspetiva crítica perante os dados da Behavioral Finance e a Grande Crise Financeira 
de 2007/2008, Peter Klormann, Externe Corporate Governance und ineffiziente Kapitalmärkte, Nomos, 
Baden-Baden, 2015, p. 74 e ss. e 171 e ss..
13 Marco Tautges, Empty Voting und Hidden (Morphable) Ownership, Duncker & Humblot, Berlin, 
2015, p. 186, pensando sobretudo no conhecimento de situações que permitem aceder a um bloco 
de ações relevante. Sobre a importância da informação relativa às ações adquiridas para hedging para 
se saber o que está no mercado, Pascal Brandt, Beteiligungstransparenz bei Finanzinstrumenten, Mohr 
Siebeck, Tübingen, 2020, p. 33.
14 Sobre a importância da transparência e informação para o desempenho da função «alocativa» do 
mercado de capitais, p. ex., Buck-Heeb, Kapitalmarktrecht, 7. Aufl, Müller, Heidelberg, etc., 2014, p. 4.
15 Marco Tautges, Empty Voting und Hidden (Morphable) Ownership, cit., p. 192 e ss., que, porém, 
também mostra que a ocultação de informação pode, por vezes, servir o mesmo mercado através da 
identificação de sociedades subvalorizadas e da ausência de medidas anti-OPA. Sobre a eficácia do 
controlo pelo mercado de produtos, pelo mercado da administração/management e pelo mercado 
de capitais, Martin Mittermeier, Empty Voting. Risikoentleerte Stimmrechtsausübung im Recht der 
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16. 
Também o art. 187º do CVM remete para o art. 20º. Quanto ao regime da 

OPA obrigatória, consideramos que o mesmo visa, em primeira linha, garantir 
que os restantes acionistas são devidamente protegidos perante o risco de, em conse-
quência da situação em que se encontra o obrigado a lançar a OPA e que conduz 
à imputação, verem diminuir consideravelmente o interesse na aquisição das suas ações e 
reduzir-se o valor de mercado das suas participações. Isto abrange as situações em que 
há mudança de controlo. Mas não só17. O que se acaba de dizer é relevantíssimo 
para que se aceite que a lista de critérios de imputação constante do art. 20º do 
CVM é única relativamente aos arts. 16º e 187º do CVM18. 

Subjacentes às circunstâncias que conduzem à imputação de direitos de 
voto a quem não é titular ou usufrutuário podem estar situações de titularidade 
indireta de ações. O sujeito a quem os direitos de voto são imputados não é 
formalmente titular das ações que conferem esses direitos, mas o regime legal 

börsennotierten Aktiengesellschaften, Carl Heymanns, Köln, etc., 2014, p. 40 e ss.. Tratando do «Market 
for Corporate Control» como mecanismo externo de governação das sociedades, Matthias Köhler, 
«Das Markt für Unternehmenskontrolle», in Klaus Hopt/Gottfried Wohlmannstetter (her.), 
Handbuch Corporate Governance von Banken, Vahlen/Beck, München, 2011, p. 245 e ss..
16 V., p. ex., Mark Oulds, «Kapitalmarktrecht (Investment Banking)», in Siegfried Kümpel/Arne 
Wittig (her.), Bank- und Kapitalmarktrecht, 4. Aufl, Otto Schmidt, Köln, 2011, p. 1779 e ss., 1827. 
17 A Diretiva das OPAs (Diretiva 2004/25/CE) é uma Diretiva de harmonização mínima: cfr. Holger 
Fleischer, «Entwicklungslinien des deutschen und europäischen Übernahmerechts», in Nikolaus 
Paschos/Holger Fleischer (her.), Handbuch Übernahmerecht nach dem WpÜG, cit., p. 28. V. tb. o 
art. 3º, 2, da Diretiva das OPAs. Esta Diretiva foi transposta pelo DL 219/2006. Sobre a transposição, 
Ana Sá Couto, «Breve Comentário à transposição da Directiva das OPA», CadMVM, 2006, 25, dez., 
p. 70 e ss.. Entretanto, a Diretiva das OPAs foi alterada. Por sua vez, a Diretiva 2004/109/CE, com 
a redação dada pela Diretiva 2013/50/UE, passou a limitar consideravelmente a possibilidade de 
os Estados-Membros aumentarem as exigências quanto às matérias nela tratadas (art. 3º, 1 e 1-A): 
cfr. Niahm Moloney, EU Securities and Financial Markets Regulation, 3rd. Ed., OUP, Oxford, 2014, 
p. 132; referindo-se a uma «enhanced harmonisation», Alain Pietrancosta, «Disclosure of Major 
Holdings in Listed Companies», in Vassilios Tountopoulos/Rüdiger Veil (ed.), Transparency 
of Stock Corporations in Europe, Hart, Oxford, etc., 2019, p. 120. Para uma identificação de diferenças 
entre os regimes do EEE, v. ESMA, Practical Guide. National rules on notifications of major holdings under 
the Transparency Directive, 2019. V. tb. quanto à ligação entre a SDdT e a Diretiva das OPAs, em espe-
cial, o art. 3º, 1-A, iii): chamando a atenção para isso mesmo, Pascal Brandt, Beteiligungstransparenz 
bei Finanzinstrumenten, cit., p. 80.
18 A questão é discutida. Sobre as diversas leituras, Alexandre de Soveral Martins, Títulos de 
Crédito e Valores Mobiliários. Parte II – Valores Mobiliários. Volume I – As ações, Almedina, Coimbra, 2018, 
p. 202 e ss.. Diogo Tavares, «The use of derivatives in takeover transactions and their regulation by 
the City Code on Takeovers and Mergers», CadMVM, 47, abril 2014, p. 37 e ss., faz uma interessante 
análise da discussão que teve lugar no Reino Unido entre uma «narrow approach» e uma «broad 
approach» quanto à utilização de derivados e o regime da mandatory bid, lembrando ainda, a p. 42 
(embora com perspetiva crítica), que o regime ali encontrado era «extremely broad in the sense that 
it treats all the holdings/dealings in derivatives as holdings/dealings in the underlying securities, 
extending to the former all the retulatory consequences that arise out of the latter».
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aplicável aos diversos casos que levam à imputação parece pressupor a possibi-
lidade de influenciar o exercício daqueles direitos19. O titular na sombra pode 
querer que seja apenas esse o cenário criado. Engrácia Antunes20 afirma inclu-
sivamente que a imputação de votos lança «a sua raiz derradeira nos paradoxos 
gerados pela chamada titularidade indireta de participações sociais, de capital 
e/ou voto, obtida através da interposição de outras entidades». Essa ocultação 
de titularidade pode ser extremamente lesiva dos interesses dos restantes acio-
nistas, pois o preço das ações não reflete o que está a acontecer. O dever de 
lançar uma OPA poderia ser também contornado.

Os direitos de voto inerentes às ações de que o participante é titular não 
deixam de lhe ser também imputáveis. Numa situação de contitularidade, os 
direitos de voto inerentes às ações em causa nem sempre devem ser imputados 
na totalidade a cada um dos contitulares. Se nenhum dos contitulares pode 
determinar o sentido da atuação do representante comum, serão imputados a 
todos; se algum deles tem uma quota-parte correspondente a mais de metade, é 
a esse que deverão ser imputados todos os votos21.

No que diz respeito aos votos inerentes às ações objeto de usufruto, facil-
mente se compreende também que os mesmos sejam imputáveis ao usufrutuá-
rio. No art. 1467º, 1, b), do CCiv. lê-se que o usufrutuário de ações tem direito a 
«votar nas assembleias gerais, salvo quando se trate de deliberações que impor-
tem alteração dos estatutos ou dissolução da sociedade»22.

2. O que o art. 20º, 1, do CVM andou para aqui chegar e a delimitação do tema
O art. 20º do CVM sofre influências das Diretivas que transpôs e das alterações 
que nestas foram introduzidas. Tendo o CVM sido aprovado pelo DL 486/99, 
de 13 de novembro, estava ainda em vigor a Diretiva 88/627/CEE relativa às 
informações a publicar por ocasião da aquisição ou alienação de uma partici-

19 Referindo-se a direitos de voto cujo exercício é «influenciado ou influenciável», Carlos Osório 
de Castro, «A imputação de direitos de voto no Código dos Valores Mobiliários», cit., p. 167.
20 Engrácia Antunes, «Prefácio», in Daniela Farto Baptista, A atuação concertada como fundamento 
de imputação de direitos de voto no mercado de capitais, cit., p. 11. Defendendo que «a ideia de cooperação 
de esforços e de coordenação de comportamentos […] está, de facto, presente e serve de fundamento 
a todas as alíneas do nº 1 do art. 20º», Daniela Farto Baptista, A atuação concertada como fundamento 
de imputação de direitos de voto no mercado de capitais, cit., p. 23.
21 Cfr. João Mattamouros Resende, A imputação de direitos de voto no mercado de capitais, Universidade 
Católica Editora, Lisboa, 2010, p. 86 e s., embora defenda outra posição «se a participação social 
em causa for representativa de mais de um terço dos direitos de voto susceptíveis de exercício na 
sociedade aberta». Com outra leitura sobre a questão em geral, Osório de Castro, «A imputação 
de direitos de voto no Código dos Valores Mobiliários», cit., p. 169 e ss.
22 Há mesmo quem encare o usufrutuário como um «verdadeiro titular económico»: cfr. João 
Mattamouros Resende, A imputação de direitos de voto no mercado de capitais, cit., p. 82. 
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pação importante numa sociedade cotada na bolsa, aqui tida como a Primeira 
Diretiva da Transparência23. Por sua vez, a Segunda Diretiva da Transparência 
(SDdT)24 é de 2004. A Diretiva das OPA é também de 200425. Estes textos e as 
suas alterações devem ser convocados para se procurar o sentido atual daquele 
artigo, tendo sempre presente a necessidade de ver em que medida as Diretivas 
deixam margem de manobra aos Estados-Membros.

As alterações que o art. 20º do CVM conheceu adaptaram-no à cada vez 
maior complexidade do funcionamento dos mercados financeiros e às mui-
tas estratégias de ocultação de titularidade que foram sendo desenvolvidas26.  
Interessa-nos especialmente referir a redação introduzida pelo DL 22/2016, de 
3 de junho, que teve em conta as modificações à SDdT trazidas pela Diretiva 
2013/50/UE. Como se lê no preâmbulo do DL 22/2016, a Diretiva 2013/50/UE 
veio estender os «deveres de comunicação e divulgação da detenção de instru-
mentos financeiros. Estes passam a abranger os instrumentos financeiros com 
efeito económico similar à detenção de ações, a fim de assegurar que os emi-

23 A Diretiva 88/627/CEE foi tida em conta na elaboração do CVM (v. o ponto 23 do Preâmbulo 
do DL 486/99) e pode ser já considerada uma Diretiva da Transparência. Nesse sentido, p. ex., 
Holger Fleischer/Klaus Schmolke, «The Reform of the Transparency Directive: minimum or 
Full Harmonisation of Ownership Disclosure», EBOR, 12, p. 125, Alain Pietrancosta, «Disclosure 
of Major Holdings in Listed Companies», cit., p. 116.
24 A Diretiva 2004/109/CE e a Diretiva 2007/14/CE (que continha normas de execução da SDdT) 
foram transpostas pelo DL 357-A/2007, de 31 de outubro (retificado pela DR 117-A/2007, de 28 de 
dezembro). Sobre a transposição da SDdT, Celina Carrigy/Cristina Sofia Dias, «A Directiva 
da Transparência», CadMVM, 25, 2006, p. 79 e ss., Sofia Leite Borges/Catarina Gonçalves de 
Oliveira, «A transposição em Portugal da DMIF e da Directiva da Transparência», Actualidad Jurídica, 
2008, 19, p. 25 e ss.; sobre a Diretiva 2004/109/CE, p. ex., Uwe Schneider, «The computation 
of qualified participations according to the EU – Transparency Directive», DVM, VI, Coimbra 
Editora, Coimbra, 2006, p. 399 e ss., Pascal Brandt, Beteiligungstransparenz bei Finanzinstrumenten, 
cit., p. 42 e ss.. A SDdT foi alterada, designadamente, pela Diretiva 2013/50/UE (v., em particular, 
a redação dada ao art. 13º da SDdT). Sobre a história desta última, Niahm Moloney, EU Securities 
and Financial Markets Regulation, cit., p. 130 e s., Pierre-Henri Conac, «Cash-Settled Derivatives as 
a Takeover Instrument and the Reform of the EU Transparency Directive», in Hanne Birkmose/
Mette Neville/Karsten Engsig Sørensen (ed.), The European Financial Market in Transition, cit., 
p. 65 e ss., Pascal Brandt, Beteiligungstransparenz bei Finanzinstrumenten, cit., p. 51 e ss.; entre nós, 
Hugo Moredo Santos, Transparência, OPA obrigatória e imputação de direitos de voto, cit., p. 71 e ss., 
Bruno Ferreira, «A transposição da Diretiva da Transparência», in Paulo Câmara (coord.), O 
Novo Direito dos Valores Mobiliários, cit., p. 43 e ss..
25 Mas o processo que a ela conduziu foi longo e atribulado: v., p. ex., Holger Fleischer, 
«Entwicklungslinien des deutschen und europäischen Übernahmerechts», in Nikolaus Paschos/
Holger Fleischer (her.), Handbuch Übernahmerecht nach dem WpÜG, cit., p. 22 e ss., ou Hugo 
Moredo Santos, Transparência, OPA obrigatória e imputação de direitos de voto, cit., p. 217 e ss..
26 Em sentido próximo, Hugo Moredo Santos, Transparência, OPA obrigatória e imputação de direitos 
de voto, cit., p. 373.
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tentes e os investidores têm pleno conhecimento da estrutura de propriedade 
da sociedade e de outros interesses económicos na mesma».

Com efeito, o art. 13º, 1, da SDdT, na sua versão original, dispunha apenas 
acerca de instrumentos financeiros que conferissem «o direito à aquisição, 
exclusivamente por iniciativa própria, no âmbito de um acordo formal, de ações 
já emitidas […]»27. Isto era assim porque a SDdT somente estava orientada para 
os casos em que a influência no emitente tinha lugar através da detenção de 
direitos de voto28.

O Relatório da Comissão sobre a «Operation of Directive 2004/109/EC 
on the harmonisation of transparency requirements in relation to information 
about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market»29 
tinha alertado já para os riscos que a inovação financeira acrescentara e que 
não eram tidos em conta pela SDdT. No ponto 13 lia-se que a SDdT tinha de 
ser adaptada à inovação nos mercados financeiros. As práticas envolvendo o 
empréstimo de ações tinham aumentado o perigo de empty voting e os derivados 
com liquidação financeira conduziram a um agravar do problema de hidden 
ownership. 

Antes disso, também o CESR, no seu Consultation Paper com uma «proposal 
to extend major shareholding notifications to instruments of similar economic 
effect to holding shares and entitlements to acquire shares», de 200930, lem-
brava instrumentos financeiros que não eram «capturados» pela SDdT e com 
efeito económico semelhante à titularidade de ações ou de instrumentos que 
conferem o direito de adquirir as ações, apontando para certas opções, equity 
swaps e CfDs. A Diretiva de execução 2007/14/CE, de 8 de março, não permitia 
dizer que as lacunas tinham sido eliminadas31.

27 Corresponde, fundamentalmente, ao atual art. 13º, 1, a), da SDdT, modificada pela Diretiva  
de 2013.
28 Pierre-Henri Conac, «Cash-Settled Derivatives as a Takeover Instrument and the Reform of 
the EU Transparency Directive», in Hanne Birkmose/Mette Neville/Karsten Engsig Sørensen 
(ed.), The European Financial Market in Transition, cit., p. 50.
29 COM (2010) 243 final.
30 CESR/09-1215b. Para uma crítica cerrada ao documento, v. Dirk Zetzsche, «Against 
Mandatory Disclosure of Economic-only Positions Referenced to Shares of European Issuers – 
Twenty Arguments against the CESR Proposal», EBOR, 11, 2010, p. 231 e ss.. Lembrando ainda os 
contributos do European Securities Markets Experts Group (Views on the issue of transparency of holdings of 
cash settled derivatives, de 2009) e do European Corporate Governance Forum (Statement of the European 
Corporate Governance Forum on Empty Voting and Transparency of Shareholder Positions, de 2010), bem 
como do Relatório Mazars (Transparency Directive Assessment Report, de 2009), Pascal Brandt, 
Beteiligungstransparenz bei Finanzinstrumenten, cit., p. 51 e ss.
31 Frederik Wilhelm von Essen, Mitteilungspflichten bei Finanzinstrumenten nach der onvellierten 
Transparenz-Richtlinie, Peter Lang, Berlin etc., 2019, p. 205, lembra os instrumentos financeiros que 
permitiam adquirir ações, mas não conferiam o direito de as adquirir.
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O DL 22/2016 deu às als. e) e i) do art. 20º, 1, do CVM a seguinte redação: 
[«No cômputo das participações qualificadas consideram-se, além dos inerentes 
às ações de que o participante tenha a titularidade ou o usufruto, os direitos de 
voto:»] «e) Que o participante possa adquirir em virtude de acordo celebrado 
com os respetivos titulares ou de instrumento financeiro: i) Que lhe confira o 
direito incondicional ou a opção de adquirir, por força de acordo vinculativo, 
ações com direito de voto já emitidas por emitente cujas ações estejam admi-
tidas à negociação em mercado regulamentado; ii) Com liquidação física, não 
abrangido pela subalínea anterior, mas indexado às ações nessa subalínea men-
cionadas e com efeito económico similar à detenção de ações ou de instrumen-
tos referidos nessa mesma subalínea»; […] i) Inerentes a ações subjacentes a 
instrumentos financeiros detidos pelo participante, com liquidação financeira, 
indexados às ações mencionadas na alínea e) e com efeito económico similar à 
detenção de ações ou de instrumentos referidos nessa mesma alínea». 

É esse regime trazido pelo DL 22/2016 que vamos analisar mais porme-
norizadamente. Não estudaremos todos os critérios de imputação previstos no 
art. 20º do CVM e centraremos a nossa atenção nos critérios em que a imputação 
de direitos de voto está relacionada com a utilização de instrumentos financeiros. 
Com uma restrição adicional: são os instrumentos financeiros com exclusiva 
liquidação financeira que sobretudo nos interessam, pois relativamente a 
estes o art. 20º, 7, b), do CVM dispõe que o número de votos imputáveis nos 
termos as als. e) e i) do nº 1 é calculado «numa base de correspondência ao delta  
(delta adjusted)».

3. Os critérios de imputação do art. 20º, 1, e) e i), do CVM. O problema  
em causa

O art. 20º, 1, do CVM contém um conjunto bastante extenso de critérios de 
imputação de direitos de voto. O preceito mostra que a titularidade de uma 
participação no capital social de uma sociedade aberta não se confunde com 
a existência de fundamento para imputar direitos de voto a quem não é titular  
das participações sociais correspondentes.

Em certos casos, a existência de situações de titularidade indireta parece 
mais clara do que noutras. No primeiro grupo podemos certamente incluir o 
art. 20º, 1, a)32. São considerados no cômputo das participações qualificadas 
os direitos de voto «detidos por terceiros em nome próprio, mas por conta do 

32 Referindo-se a situações de titularidade indireta quanto às als. a) e b), pelo menos nas hipóteses 
que o autor identifica, João Mattamouros Resende, «A Imputação de Direitos de Voto no Mercado 
de Capitais», CadMVM, 2007, 26, p. 59 e ss., a p. 63. 
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participante»33. O participante a quem são imputados os direitos de voto terá, 
normalmente, uma influência muito grande sobre o titular formal. Pense-se 
na aquisição de ações por um mandatário sem poderes de representação34 e na 
posição deste perante o mandante: «estão em causa, essencialmente, fenómenos 
de interposição de pessoas»35. O que não quer dizer que todos esses fenómenos 
devam ser tratados da mesma forma36. 

A eventual ligação das als. e) e i) do nº 1 do art. 20º do CVM a situações de 
titularidade indireta pode ser mais difícil de explicar: na al. e) estão em causa 
direitos de voto que «o participante possa adquirir em virtude de acordo cele-
brado com os respetivos titulares ou de instrumento financeiro: i) Que lhe 
confira o direito incondicional ou a opção de adquirir, por força de acordo vin-
culativo, ações com direito de voto já emitidas por emitente cujas ações estejam 
admitidas à negociação em mercado regulamentado; ii) Com liquidação física, 
não abrangido pela subalínea anterior, mas indexado às ações nessa subalínea 
mencionadas e com efeito económico similar à detenção de ações ou de instru-
mentos referidos nessa mesma subalínea»). Na al. i) trata-se de direitos de voto 
inerentes «a ações subjacentes a instrumentos financeiros detidos pelo partici-
pante, com liquidação financeira, indexados às ações mencionadas na alínea e) e 
com efeito económico similar à detenção de ações ou de instrumentos referidos 
nessa mesma alínea»). 

A al. e) abrange situações em que estão em causa direitos de voto que «o 
participante possa adquirir em virtude de acordo celebrado com os respetivos 
titulares», sendo facilmente compreensível a inclusão do critério. As outras 
hipóteses abrangidas nas duas alíneas obrigam a uma análise um pouco mais 
desenvolvida.

Para compreendermos melhor o que pode estar em causa na utilização de 
alguns instrumentos financeiros, olhemos primeiro para os equity swaps. Os con-
tratos de swap são derivados. Um derivado é o produto financeiro cujo valor 

33 Para uma análise da titularidade por conta de participações sociais v. José Engrácia Antunes,  
«A titularidade por conta de participações sociais – breve apontamento», DSR, 10, 19, 2018, p. 51  
e ss..
34 Lembrando também o mandato sem representação, José Engrácia Antunes, «A titularidade 
por conta de participações sociais – breve apontamento», cit., p. 65.
35 João Mattamouros Resende, A imputação de direitos de voto no mercado de capitais, cit., p. 104.
36 Falando do «propósito de conceder primazia à titularidade fáctico-económica e de frustrar a 
manobra consistente na dispersão das acções por vários sujeitos», considerando também visados os 
negócios fiduciários, na medida em que sejam admissíveis, Carlos Osório de Castro, «A imputação 
de direitos de voto no Código dos Valores Mobiliários», cit., p. 170.
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deriva de outro produto financeiro37 ou valor de base (Basiswert, underlying)38, 
sendo utilizados para cobertura de risco, arbitragem ou especulação39. Um swap 
é um contrato que envolve uma troca, podendo ter liquidação financeira (cash-
-settled) ou liquidação física (physically-settled)40.

Um equity swap não confere a titularidade formal de participações no capi-
tal social ao detentor do instrumento financeiro. Os derivados de ações41 têm 
um valor que deriva do desenvolvimento de um valor de referência constituído 
por ações ou índices (ou «cestos» de índices) de ações42. Mas num equity swap 

37 Alastair Hudson, The Law on Financial Derivatives, 6th ed., Sweet & Maxwell, London, 2018, p. 
123; a p. 54, a propósito do EMIR, arts. 2º, 5 e 7, o autor escreve que deverá ser visto como derivado 
qualquer instrumento financeiro que assim seja considerado pela MIFID I ou, atualmente, pela 
MIFID II. V. tb. Martin Mittermeier, Empty Voting. Risikoentleerte Stimmrechstausübung im Recht 
der borsennotierten Aktiengesellschaft, cit., p. 126. O art. 2º, 1, 29, do Regulamento 600/2014 também 
considera derivados os «instrumentos financeiros definidos no artigo 4º, nº 1, ponto 44), alínea c) 
da Diretiva 2014/65/UE e referidos no Anexo I, Secção C, pontos 4) a 10) da mesma». No entanto, 
o art. 13º, 1-B da SDdT, na redação dada pela Diretiva 2013/50/UE, não remete para aquela Secção, 
sendo ali fundamental que os instrumentos financeiros indicados no preceito «satisfaçam qualquer 
das condições estabelecidas no nº 1, primeiro parágrafo, alíneas a) ou b)». Realce-se igualmente 
o teor abrangente da al. g) do art. 13º, 1-B: «Outros contratos ou acordos com efeitos económi-
cos similares sujeitos a liquidação física ou financeira». Sobre a questão de saber se estes últimos  
«acordos» têm de ser «formais», Pascal Brandt, Beteiligungstransparenz bei Finanzinstrumenten, cit., 
p. 103.
38 Para outras definições, Alexandre de Soveral Martins, «A qualidade de acionista. Acionista, 
não acionista, acionista assim-assim», cit., p. 181, nt. 54. O valor de base pode estar relacionado, 
inclusivamente, com as condições atmosféricas (sobre os wheather derivatives, Schuyler Henderson, 
Henderson on Derivatives, 2nd. Ed., LexisNexis, London/Edinburgh, 2010, p. 91 e ss. – com análise 
de derivados construídos a partir de índices de temperaturas e de precipitação, bem como dos 
catastrophe derivatives – e Carmine Cioffi, L’informazione, la trasparenza e la causa dei contratti derivati, 
Jovene Editore, Napoli, 2018, p. 15), fretes, emissões, inflação, eleições, terrorismo, lugares de avião, 
receitas de filmes, a equipa em que estará um jogador famoso, o Bosão de Higgs, etc. (cfr. Timothy 
Linch, «Derivatives: a Twenty-First Century Understanding», 43 LoyyUChLJ, 2011, p. 24 e s.; a  
p. 11, nt. 40, o autor lembra também as muitas possibilidades de combinações entre opções, futuros, 
forwards e swaps). 
39 Raffaele Scalcione, The Derivatives Revolution, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2011, 
p. 48 e ss.. 
40 Schuyler Henderson, Henderson on Derivatives, cit., p. 130. Sobre a questão de saber se a 
liquidação física impede que se esteja perante derivados, Philipp Gergen, Rechtsfragen der Regulierung 
auβerbörslicher derivative Finanzinstrumente, Peter Lang, Frankfurt, 2015, p. 10, e Raffaele Scalcione, 
The Derivatives Revolution, cit., p. 154.
41 Que não são apenas os equity swaps: dando também especial atenção às opções e aos forwards, 
Schuyler Henderson, Henderson on Derivatives, cit., p. 119 e ss., sobre os futuros de ações, entre 
nós, Paula Redondo Pereira, «Futuros Financeiros sobre Acções: Estudo Comparativo (Direito 
Português e Direito Espanhol)», CadMVM, 42, agosto 2012, p. 40 e ss..
42 Jean-Claude Zerey, Finanzderivate. Rechtshandbuch, Nomos, Baden-Baden, 4. Aufl., 2016, p. 338. 
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com liquidação financeira, a contraparte pode acabar por adquirir as ações que  
constituem o ativo subjacente para fazer hedging, cobrindo o risco da valorização 
que corra.

Um swap pode ser um contrato diferencial. Nos contratos diferenciais «é 
devida uma só prestação em dinheiro»43, que corresponde à diferença entre 
dois valores (o estipulado no contrato e outro a apurar num momento futuro)44. 
O valor estipulado e o que irá ser apurado no futuro pode ser o preço de compra 
ou o preço de venda45. Como explica Engrácia Antunes, os contratos diferenciais 
são «uma espécie “transversal” no universo dos derivados»46. 

Pense-se agora numa opção de call com liquidação financeira. O detentor do 
instrumento financeiro que tenha direito à diferença entre o preço de exercí-
cio e a cotação das ações no mercado exercerá a opção se as ações valorizarem. 
Poderá, por isso, ganhar com a subida da cotação. Nessa medida, a contraparte  

43 Carlos Ferreira de Almeida, «Swaps de troca e swaps diferenciais», in AAVV, Direito dos Valores 
Mobiliários, ebook, AAFDL/IVM, 2016, p. 6. Para uma tipologia, Carlos Ferreira de Almeida, 
«Contratos diferenciais», DVM, X, p. 18 e ss..
44 Carlos Ferreira de Almeida, Contratos III, 3ª ed., Almedina, Coimbra, 2019, p. 287, define 
assim o contrato diferencial: «aquele em que é devida uma só prestação em dinheiro, igual à diferença 
entre o valor de referência inicial de um bem (real ou nocional), de um indicador de mercado ou da 
relação entre dois bens ou indicadores de mercado e o valor de mercado em data futura do mesmo 
bem, indicador de mercado ou relação de valores». Em sentido próximo, Paulo Câmara, Manual 
de direito dos valores mobiliários, 4ª ed., Almedina, Coimbra, 2018, p. 208.
45 Rüdiger Veil, «§ 4 Begriffsbestimmungen», in Andreas Meyer/Thomas Rönnau/Rüdiger 
Veil, Handbuch zum Marktmissbrauchsrecht, Beck, München, 2018, Rn. 73, que entende ser razão da 
autonomização dos CFDs na DMIF II o facto de estes não terem duração limitada e de o comprador 
do instrumento financeiro decidir quando é que o contrato termina. Sublinhando também a ausência 
de limite à duração do contrato («unbegrenzter Laufzeit»), Christoph Kumpan/Robin Misterek, 
««VO (EU) 596/2014 Art. 2 Anwendungsbereich», in Eberhard Schwark/Daniel Zimmer, 
Kapitalmarktrechtskommentar, 5. Aufl, Beck, München, 2020, Rn. 19. De acordo com Andreas 
Kerkemeyer, Möglichkeiten und Grenzen bei der Regulierung von Derivaten, Mohr Siebeck, Tübingen, 
2018, p. 28, a jurisprudência alemã considerava contratos diferenciais («Differenzgeschäfte») os que 
apenas envolviam o pagamento da diferença entre preços (entre o preço o acordado e o preço em 
bolsa no dia de referência: «die Differenz zwischen dem vereinbarten Preis und dem Börsenpreis am 
Stichtagen auszutauschen»). Para uma análise dos riscos para o bom funcionamento dos mercados 
associados à utilização de contracts for difference, Wolf-Georg Ringe, The Deconstruction of Equity: 
Activist Shareholders, Decoupled Risk, and Corporate Governance, OUP, Oxford, 2016, p. 119 e ss.. Sobre a 
alavancagem permitida, Ricardo Silva, «CFD’s: Os Riscos da Simplicidade», CadMVM, Dezembro 
211, p. 30 e ss..
46 Engrácia Antunes, Os instrumentos financeiros, 3ª ed., Almedina, Coimbra, 2017, p. 242. Anali-
sando os futuros e as opções diferenciais, Carlos Ferreira de Almeida, «Contratos diferenciais», 
cit., p. 19 e ss.. A al. 9) da Secção C do Anexo I da DMIF II autonomiza os contratos diferenciais 
financeiros por diferenças. Por sua vez, o art. 13º, 1-B, f ), da SDdT apenas faz referência aos contratos 
diferenciais (sem distinguir se são financeiros ou não).
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pode também querer fazer hedging e acabar por adquirir as ações em causa.  
E até pode dar-se o caso de essa contraparte, no momento do exercício da opção, 
propor ao detentor do instrumento que fique com essas ações47. Tanto mais que 
a venda no mercado pela contraparte de um grande número de ações poderia 
provocar uma descida considerável do preço, o que não seria conveniente para 
aquela. Pode, por isso, preferir entregar as ações ao detentor do instrumento 
financeiro em lugar do valor em dinheiro que a este seria devido em consequên-
cia da subida da cotação48. Se a cotação não subiu, a contraparte também poderá 
querer livrar-se das ações que tenha adquirido antes para fazer o hedging49.

A imputação de direitos de voto com base em instrumentos financeiros com 
liquidação financeira justifica-se porque para o mercado são importantes as 
situações que possam conduzir a uma futura aquisição de ações ou em que o 
titular de ações possa eventualmente ser influenciado, no exercício do direito 
de voto, pelo sujeito a quem os votos vão ser imputados. Isso permitirá uma 
melhor perceção acerca do que poderá determinar o sentido do direito de voto 
inerente às ações50.

No caso de instrumentos financeiros com liquidação financeira a contra-
parte com posição curta (ganha com a desvalorização, mas perde com a valo-
rização), como já referimos, pode adquirir ações idênticas para fazer a sua pró-
pria cobertura do risco que assumiu (hedging). Se perder com a valorização por 
causa do instrumento financeiro, ganha com a valorização quanto às ações que 
adquiriu. Essa contraparte pode («pode» é a palavra chave, que não significa 
«deve» ou «tem que»), no entanto, vir a exercer os direitos de voto inerentes às 
ações que adquiriu de acordo com os interesses de quem tem a posição longa no 

47 Frederik Wilhelm von Essen, Mitteilungspflichten bei Finanzinstrumenten nach der onvellierten 
Transparenz-Richtlinie, cit., p. 323. V. tb., entre nós, chamando a atenção para a possibilidade de o 
titular da posição curta assegurar a aquisição das ações ao investidor, Engrácia Antunes, «”Equity 
Swaps” e titularidade de participações sociais», O Direito, 150º, 2018, p. 13.
48 Destacando isso mesmo, Frederik Wilhelm von Essen, Mitteilungspflichten bei Finanzinstrumenten 
nach der onvellierten Transparenz-Richtlinie, cit., p. 324.
49 Frederik Wilhelm von Essen, Mitteilungspflichten bei Finanzinstrumenten nach der onvellierten 
Transparenz-Richtlinie, cit., p. 325, recordando ainda que a contraparte pode ter feito o hedging atra-
vés de outros derivados (cfr. igualmente o Consultation Paper da ESMA, ponto 179). O autor analisa 
também as situações em que o derivado é uma put option (tendo em conta que a contraparte pode 
adquirir ações para fazer o hedging), uma swaption, um equity swap com liquidação financeira e até 
um CDS ou uma credit linked note.
50 Frederik Wilhelm von Essen, Mitteilungspflichten bei Finanzinstrumenten nach der onvellierten 
Transparenz-Richtlinie, cit., a p. 178, chama precisamente a atenção para a importância de saber se o 
acionista exerce o direito de voto com fins diferentes da Unternehmensführung. Sobre a possibilidade 
de usar derivados com efeito de camouflage, Diogo Tavares, «The use of derivatives in takeover 
transactions and their regulation by the City Code on Takeovers and Mergers», cit., p. 30.
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instrumento financeiro51. Aquela aquisição para cobertura do risco, se ocorrer, 
também poderá ter consequências no que diz respeito ao chamado free float e  
à liquidez. 

Porque tudo isso pode acontecer, o mercado deve ser informado. E deve ser 
informado ainda que a possibilidade nunca se concretize. A simples possibilida-
de de aquela aquisição ocorrer ou de aquela influência ter lugar são relevantes 
para o mercado: são relevantes para que os investidores decidam se compram, 
vendem ou mantêm posições. A ocultação da titularidade pode gerar abusos de 
mercado52. Tudo isto foi tido em conta pelas alterações de 2013 à Segunda Dire-
tiva da Transparência (SDdT)53 e pela sua transposição através do DL 22/2016. 

4. Critérios de imputação relacionados com a utilização de instrumentos 
financeiros

De acordo com a al. e) do nº 1 do art. 20º do CVM, «no cômputo das participações 
qualificadas consideram-se […] os direitos de voto: […] Que o participante possa 
adquirir em virtude de […] instrumento financeiro: i) Que lhe confira o direito 
incondicional ou a opção de adquirir, por força de acordo vinculativo, ações com 
direitos de voto já emitidas por emitente cujas ações estejam admitidas à nego-
ciação em mercado regulamentado; ii) Com liquidação física, não abrangido 
pela subalínea anterior, mas indexado às ações nessa subalínea mencionadas e 
com efeito económico similar à detenção de ações ou de instrumentos referidos 
nessa mesma subalínea». Em ambas as hipóteses54, a imputação parece poder 
justificar-se com a possibilidade de o titular das ações exercer os direitos de voto 
em função dos interesses do participante. 

51 Referindo-se a uma «”presunção” da propriedade económica das ações subjacentes aos “cash-settled 
equity swaps” por parte do titular da posição longa», Engrácia Antunes, «”Equity Swaps” e titu-
laridade de participações sociais», cit., p. 23 e s.. As palavras de Niahm Moloney, EU Securities and 
Financial Market Regulation, 3rd. ed., OUP, Oxford, 2014, p. 14, a propósito dos CfDs (contracts for 
difference) são esclarecedoras: «long CfD positions, where the CfD counterparty acquires the related 
shares as a hedge, can potentially allow the CfD holder to exercise significant influence without 
disclosure to the market of stake-building […]».
52 Considerando (9) da Diretiva 2013/50. Sobre a possibilidade de manipulação de mercado, v. o 
Commission Staff Working Paper, SEC(2011) 1279 final, ponto 3.2.2.2..
53 Regressemos ao que escreveu Niahm Moloney, agora a p. 143: «The reforms are, however, 
pragmatic in that they respond to widespread market concern as to the costs of divergence in this 
area, and bring greater coherence to the notification regime. They also support the price-formation 
efficiencies which are at the heart of the Directive’s objectives by ensuring more accurate information 
is conveyed to the market, particularly with respect to an issuer’s free float».
54 O legislador nacional optou por uma estrutura diferente da que encontramos no art. 13º da SDdT, 
alterada pela Diretiva 2013/50/UE. Salientando isso mesmo, Bruno Ferreira, «A transposição 
da Diretiva da Transparência», in Paulo Câmara (coord.), O Novo Direito dos Valores Mobiliários, 
cit., p. 46 e s..
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Na primeira delas (i), o instrumento financeiro permite ao participante 
adquirir ações com direito de voto (direito incondicional ou a opção de 
adquirir), sendo o acordo vinculativo55. Quanto aos termos «opção de adquirir», 
a versão da SDdT em língua inglesa usa a expressão «discretion as to his right to 
acquire»; em língua alemã, o que se lê é «Ermessen in Bezug auf sein Recht auf 
Erwerb»; em italiano, são usados os termos «la facoltà di acquisire». A ESMA 
esclarece que a expressão significa que «the natural person or legal entity has 
a legal right to acquire the shares on his own initiative, not influenced by any 
external factors, e.g. the issuer’s decision, market conditions regarding price  
or administrative authorizations»56.

Só serão abrangidos por aquela primeira hipótese instrumentos financeiros 
que não imponham a liquidação financeira57. Como a ESMA esclarece, «[i]n no case 
are the financial instruments exclusively cash-settled as this would take away 
the holder’s right to acquire shares to which voting rights are already attached». 
O direito de adquirir conferido pelo instrumento deve ser incondicional, não 
sendo condição a mera dependência da vontade do participante58. 

Na segunda hipótese (ii) surgem referidos os instrumentos financeiros com 
liquidação física e em que o participante beneficia de um instrumento com 
efeito económico similar à detenção de ações ou à detenção de instrumentos que 
conferem o direito incondicional ou a opção de adquirir, por força de acordo 
vinculativo, ações com direitos de voto (são os instrumentos referidos na suba-
línea anterior). Não se exige um acordo vinculativo nem a atribuição de direito 
incondicional ou opção de adquirir as ações.

55 Na versão do art. 13º, 1, a), da SDdT em inglês usa-se a expressão «formal agreement»; na versão 
em alemão, «förmliche Vereinbarung»; em italiano, «acordo formale». No art. 2º, 1, al. q), da SDdT, 
um acordo formal é definido como um «acordo vinculativo nos termos do direito aplicável». O art. 
13º, 1, a), da SDdT não usa os termos «acordo formal». O art. 13º, 1, a), da SDdT faz referência ao 
que é conferido ao titular do instrumento financeiro «no prazo de vencimento», não surgindo essas 
palavras no art. 20º, 1, e), i), do CVM.
56 Ponto 161 do Consultation Paper. On Draft Regulatory Technical Standards on major shareholdings and 
indicative list of financial instruments subject to notification requirements under the revised Transparency 
Directive, (ESMA/2014/300). Considerando que a segunda variante («Ermessen in Bezug auf 
sein Recht auf Erwerb») tem apenas função clarificadora («klarstellende Bedeutung»), Jan 
Schürnbrand/Matthias Habersack, «§ 38 Mitteilungspflichten beim Halten von Instrumenten; 
Verordnungsermächtingung», in Volker Emmerich/Mathias Habersack/Jan Schürnbrand, 
Akitien- und GmbH-Konzernrecht, 9. Aufl. Beck, München, 2019, Rn. 7.
57 No ponto 163 do Consultation Paper. On Draft Regulatory Technical Standards on major shareholdings 
and indicative list of financial instruments subject to notification requirements under the revised Transparency 
Directive.
58 Com essa leitura quanto ao § 38 da WpHG alemã («unbedingtes Recht auf Erwerb»), Uwe 
Schneider, «§ 38», in Heinz-Dieter Assmann/Uwe Schneider/Peter Mülbert (her.), 
Wertpapierhandelsrecht. Kommentar, 7. Aufl., Otto Schmidt, Köln, 2019, Rn. 48.
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Por sua vez, o art. 20º, 1, i), do CVM manda imputar no cômputo das partici-
pações qualificadas os direitos de voto que são inerentes «a ações subjacentes a 
instrumentos financeiros detidos pelo participante, com liquidação financeira,  
indexados às ações mencionadas na alínea e) e com efeito económico simi-
lar à detenção de ações ou de instrumentos referidos nessa mesma alínea»59.  
Assim, serão imputados direitos de voto inerentes a ações de que o participante 
não é titular, mas que estão subjacentes a instrumentos financeiros por ele detidos, 
se tiverem efeito económico similar à detenção de ações ou de instrumentos financeiros 
referidos na al. e) e apesar de terem liquidação financeira (e não física). A termi-
nologia usada é propositadamente vaga de forma a evitar que facilmente sejam 
encontradas alternativas para contornar o regime60. Agora, o que parece estar 
subjacente à solução legal é o facto de o instrumento financeiro criar estímulos 
a que a contraparte facilite a posterior aquisição das ações pelo participante que 
detém o instrumento financeiro61.

59 V. tb. o art. 13º, 1, b), da SDdT, na redação dada pela Diretiva 2013/50/UE. A identificação dos 
casos em que os instrumentos financeiros têm efeito económico similar à detenção de ações tem 
feito correr muita tinta. Particularmente interessante é o caso das opções de put com liquidação 
financeira quanto ao alienante da opção. Admitindo que possam ter efeito económico similar à 
detenção de instrumentos com direito incondicional de adquirir, Marco Tautges, Empty Voting 
und Hidden (Morphable) Ownership, cit., p. 458 e p. 460, Jan Schürnbrand/Matthias Habersack,  
«§ 38 Mitteilungspflichten beim Halten von Instrumenten; Verordnungsermächtingung», in Volker 
Emmerich/Mathias Habersack/Jan Schürnbrand, Akitien- und GmbH-Konzernrecht, cit., Rn. 
15. Salientando que as als. e) e i) passaram a fazer apenas referência a ações emitidas por emi-
tente cujas ações estejam admitidas à negociação em mercado regulamentado, Bruno Ferreira,  
«A transposição da Diretiva da Transparência», in Paulo Câmara (coord.), O Novo Direito dos Valores 
Mobiliários, cit., p. 48 (embora defendendo que esses títulos de imputação são, em regra, relevantes 
para as outras sociedades abertas).
60 Referindo-se a uma «Verbesserung des Umgehungsschutzes», Frederik Wilhelm von Essen, 
Mitteilungspflichten bei Finanzinstrumenten nach der onvellierten Transparenz-Richtlinie, Peter Lang, Berlin 
etc., 2019, p. 204.
61 Frederik Wilhelm von Essen, Mitteilungspflichten bei Finanzinstrumenten nach der onvellierten 
Transparenz-Richtlinie, cit., p. 320, quanto à al. b) do art. 13º, 1, da SDdT. Sobre a origem da expressão, 
Pascal Brandt, Beteiligungstransparenz bei Finanzinstrumenten, cit., p. 113. Sobre o que significa efeito 
económico similar à detenção de ações v. o documento ESMA, Consultation Paper. On Draft Regulatory 
Technical Standards on major shareholdings and indicative list of financial instruments subject to notification 
requirements under the revised Transparency Directive, cit., pontos 178-180; a propósito do art. 13º, 1, b), da 
SDdT, Pascal Brandt, Beteiligungstransparenz bei Finanzinstrumenten, cit., p. 119 e s., defende que ali 
estarão tambéma abrangidos instrumentos financeiros que permitem ao titular não ter que concorrer 
com terceiros pela aquisição das mesmas ações com direitos de voto. A propósito do § 38 da WpHG 
e dos termos «vergleichbare wirtschaftliche Wirkung», Jan Schürnbrand/Matthias Habersack, 
«§ 38 Mitteilungspflichten beim Halten von Instrumenten; Verordnungsermächtingung», in Volker 
Emmerich/Mathias Habersack/Jan Schürnbrand, Akitien- und GmbH-Konzernrecht, cit., Rn. 1, 
referem-se a instrumentos que, devido à sua lógica económica, acabam por permitir o acesso às 
ações («aufgrund ihrer wirtschaftlichen Logik letzlich einen Zugriff auf die Aktien ermöglichen»). 
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Segundo o art. 20º, 6, e para efeitos do nº 1, e) e i), «são ainda considerados 
instrumentos financeiros os previstos na lista elaborada pela Autoridade Euro-
peia dos Valores Mobiliários e dos Mercados nos termos do segundo parágrafo 
do nº 1-B do artigo 13º da Diretiva nº 2004/109/CE, do Parlamento Europeu 
e Conselho, de 15 de dezembro de 2004, designadamente quaisquer acordos, 
com liquidação física ou financeira, com efeitos económicos similares à deten-
ção de ações ou instrumentos referidos na alínea e) do nº 1»62.

O art. 20º, 7, do CVM indica como deve ser feito o cálculo do número de 
direitos de voto imputáveis «nos termos das alíneas e) e i) do nº 1, em virtude da 
detenção de instrumentos financeiros», obrigando a fazer a distinção entre três 
grandes grupos de casos. 

Um dos grupos é constituído pelos instrumentos financeiros indexados a um 
cabaz de ações ou a um índice (al. c)). Quanto a estes, o cálculo é feito «nos 
termos do artigo 4º do Regulamento Delegado (UE) nº 2015/761, da Comissão, 
de 17 de dezembro de 2014» (al. c)), o que significa que é realizado «com base 
no peso relativo da ação no cabaz ou índice» no caso de estar verificada uma 
das condições referidas no nº 1 daquele art. 4º, que dão relevo aos direitos de 
voto associados às ações do emitente detidos através dos instrumentos finan-
ceiros em causa ou ao peso das ações no valor dos títulos do cabaz ou índice. 
As condições para que o cálculo tenha em conta o peso relativo das ações no 
cabaz ou índice são as seguintes: «a) os direitos de voto num determinado emi-
tente detidos através de instrumentos financeiros indexados ao cabaz ou índice 
repre sentam 1% ou mais dos direitos de voto associados às ações desse emitente;  
b) as ações no cabaz ou índice representam 20% ou mais do valor dos títulos 
nesse cabaz ou índice».

De acordo com o Considerando (4) do Regulamento Delegado, a agregação 
com outras detenções no mesmo emitente só se justifica «caso a detenção de 
direitos de voto através desses instrumentos seja significativa ou caso o instru-
mento financeiro não esteja a ser utilizado essencialmente para efeitos de diver-
sificação de investimento». O nº 2 do art. 4º do referido Regulamento dispõe 
sobre instrumentos financeiros indexados a uma série de cabazes ou índices. 

62 O art. 13º, 1-B da SDdT, na redação dada pela Diretiva 2013/50/EU, também dispunha, designa-
damente, que a «ESMA elabora e atualiza periodicamente uma lista indicativa dos instrumentos 
financeiros sujeitos a requisitos de notificação por forças do nº 1 tendo em conta a evolução técnica 
dos mercados financeiros». A ESMA (European Securities and Markets Authority) apresenta essa lista 
indicativa no seu documento ESMA/2015/1598. No ponto 2., por exemplo, a ESMA esclarece que 
o termo «opções» deve ser lido como incluindo «calls, puts or any combination thereof». Também 
curiosa é a referência feita no ponto 3 (j) a certos «sharejolders’ agreements». Discutindo o valor 
jurídico da lista, Frederik Wilhelm von Essen, Mitteilungspflichten bei Finanzinstrumenten nach der 
onvellierten Transparenz-Richtlinie, cit., a p. 256. 
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Desta vez, a razão de ser do regime está no facto de não se justificar a acumula-
ção de detenções de voto através de instrumentos financeiros indexados a uma 
série de cabazes de ações ou índices quando estes, individualmente, se situam 
aquém dos limiares estabelecidos, pois um investidor não veria como efi ciente 
«obter uma posição de influência num emitente através da detenção de um ins-
trumento financeiro indexado a diferentes cabazes ou índices»63. Se os casos 
em que existe indexação a um cabaz de ações ou a um índice não fossem pura 
e simplesmente abrangidos, é fácil de ver o potencial de abuso que pode existir 
se as ações emitidas por uma certa sociedade formam a maior parte do índice 
ou cabaz64.

Em segundo lugar encontramos os instrumentos financeiros com exclusiva 
liquidação financeira (em que não está, por isso, sequer prevista a possibilidade 
de optar pela liquidação física). Quanto a estes, o cálculo é feito «numa base 
de correspondência ajustada ao delta (delta adjusted), multiplicando o número 
total de ações subjacentes pelo delta do instrumento, nos termos previstos no 
artigo 5º do Regulamento Delegado (UE) nº 2015/761, da Comissão, de 17 de 
dezembro de 2014, sendo apenas consideradas as posições longas, que não 
devem ser compensadas com posições curtas relativas ao mesmo emitente do 
ativo subjacente» (al. b)).

Nos restantes casos, o cálculo é feito com «base no número total de ações 
subjacentes do instrumento financeiro» (al. a))65.

Como se viu, o delta do instrumento financeiro em causa na al. b) do art. 20º, 
7, do CVM é relevantíssimo no caso dos instrumentos financeiros com liquida-
ção financeira. No Considerando (10) da Diretiva 2013/50/UE lê-se o seguinte:  
«Os instrumentos financeiros com efeito económico similar à detenção de ações 
e a direitos de aquisição de ações com liquidação financeira deverão ser calcula-
dos numa base “ajustada ao delta”, multiplicando o montante nocional das ações 
subjacentes pelo delta do instrumento». 

O delta indica quanto variaria o valor teórico de um instrumento financei-
ro em caso de variação do preço do instrumento subjacente e dá uma imagem 
precisa da exposição do titular ao instrumento subjacente». Assim, se o instru-
mento subjacente é constituído por ações, o delta permite calcular o número 

63 Considerando (5) do Regulamento Delegado.
64 Cfr. Marco Tautges, Empty Voting und Hidden (Morphable) Ownership, cit., p. 403, que considera 
possível alcançar com o instrumento financeiro indexado a um cabaz (com uma certa composição atí-
pica…) o mesmo resultado que seria obtido através de um derivado que tivesse como ativo subjacente 
as ações pretendidas. O autor lembra ainda soluções de regimes de Hong Kong e do Reino Unido.
65 No art. 13º, 1-A, da SDdT, a expressão usada é «montante nocional total das ações subjacentes ao 
instrumento financeiro» («full notional amount of shares underlying the financial instrument»).
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de ações a deter para minimizar o risco66. Ao serem tomadas apenas em consi-
deração as posições longas, que não são compensadas com as posições curtas, 
aumenta-se, geralmente, a transparência67.

O art. 20º, 7, b), do CVM remete para o Regulamento Delegado 2015/761. 
Este, no seu art. 5º, identifica os métodos de cálculo do número de direitos de 
voto, distinguindo entre instrumentos financeiros que preveem exclusivamente 
uma liquidação financeira com um perfil de pagamento linear simétrico em relação 
às ações subjacentes (nº 1) e os que preveem exclusivamente uma liquidação 
financeira sem um perfil de pagamento linear simétrico em relação às ações subja-
centes68.

No primeiro caso, o número de direitos de voto «é calculado numa base ajus-
tada pelo delta, sendo a posição em numerário igual a 1». Estarão aqui abrangi-
dos, fundamentalmente, swaps, futuros, forwards e outros contratos diferenciais 
com perfil de pagamento linear simétrico69.

No segundo caso, o número de direitos de voto é também calculado numa 
base ajustada ao delta, mas «utilizando um modelo de avaliação normalizado 
geralmente aceite». De acordo com o nº 3 do art. 5º do Regulamento Delega-
do 2015/761, um modelo de avaliação normalizado geralmente aceite é «um  

66 ESMA, Consultation Paper. On Draft Regulatory Technical Standards on major shareholdings and indicative 
list of financial instruments subject to notification requirements under the revised Transparency Directive, cit., 
ponto 86. A utilização do delta para encontrar o valor de posições pode ser encontrada também no 
Regulamento 575/2013, de 26 de junho de 2013 (cfr., p. ex., arts. 278º, 2 e 3, 329º, 1, 344º, 3, 358º, 
3), como é lembrado no mesmo Consultation Paper, ponto 92. Sobre a importância do Modelo Black/
Scholes para a interpretação do delta, Pascal Brandt, Beteiligungstransparenz bei Finanzinstrumenten, 
cit., p. 169 e ss..
67 O Anexo II, arts. 10º, 4, e 11º, 7, do Regulamento Delegado 918/2012, de 5 de julho de 2012 
(complementa o Regulamento 236/2012 («relativo às vendas a descoberto e a certos aspetos dos 
swaps de risco de incumprimento […]»), já prevê a compensação recíproca das posições longas e 
curtas para o cálculo das posições líquidas curtas. Lembrando isso mesmo, Frederik Wilhelm 
von Essen, Mitteilungspflichten bei Finanzinstrumenten nach der onvellierten Transparenz-Richtlinie, cit., 
p. 365. Sobre o que é considerado posição longa no Regulamento 236/2012, v. o respetivo art. 3º, 2 
(em especial, a al. b)). Procurando alargar a compreensão das posições longas, lembrando casos em 
que é possível não haver transmissão do risco relacionado com o preço, mas há vantagens do ponto 
de vista dos custos de transação, Pascal Brandt, Beteiligungstransparenz bei Finanzinstrumenten, cit., 
p. 116 e s.; a p. 186, o autor mostra também que, por vezes, a inexistência de netting pode retirar 
transparência, dando o exemplo de uma combinação de um crédito lombardo, uma constituição 
de garantia e a contratação de derivados (forwards e swaps), de tal forma que a posição longa não 
permite adquirir mais ações.
68 O art. 13º, 1-A, da SDdT, na redação da Diretiva 2013/50/UE, atribui à ESMA competência para 
elaborar projetos de normas técnicas de regulamentação que especifiquem, designadamente, aqueles 
métodos de determinação do delta, sendo delegado na Comissão o poder de adotar essas normas 
de acordo com o Regulamento 1095/2010. 
69 Pascal Brandt, Beteiligungstransparenz bei Finanzinstrumenten, cit., p. 166.
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modelo que é geralmente utilizado no setor financeiro para o instrumento fi-
nanceiro em causa e que é suficientemente sólido para ter em conta os elemen-
tos que são relevantes para a avaliação daquele instrumento. O referido preceito 
obriga a ter em conta elementos para a avaliação que vão além do preço da ação 
subjacente, devendo ser considerados, pelo menos, a taxa de juro, o pagamento 
de dividendos, o vencimento residual e a volatilidade, o que se justifica por o 
valor do instrumento financeiro não variar necessariamente na mesma medida 
da variação da cotação das ações subjacentes70. O nº 4 do mesmo art. 5º obriga a 
utilizar modelos que abarquem «a complexidade e o risco de cada instrumento 
financeiro», devendo o modelo ser «utilizado, de forma coerente, para o cálculo 
do número de direitos de voto de um determinado instrumento financeiro».

Uma opção com um delta de 0 tem um preço que sofrerá reduzido impacto 
em consequência da evolução do preço do ativo subjacente71. Se a opção tem 
um delta de 0,4, isso significa que a variação de 1 no preço do valor subjacente 
implica uma variação de 0,4 no preço da opção72. O delta varia73 e, por isso, 
a minimização do risco exige uma atualização constante da carteira (delta 
hedging)74. O art. 5º, 6, do Regulamento Delegado 2015/761 estabelece que o 
«número de direitos de voto é calculado diariamente, tendo em conta o último 
preço de fecho da ação subjacente», devendo o detentor do instrumento 
financeiro extrair as consequências daí resultantes para o cumprimento dos 
seus deveres. 

70 Uwe Schneider, «§ 38», in Heinz-Dieter Assmann/Uwe Schneider/Peter Mülbert (her.), 
Wertpapierhandelsrecht. Kommentar, cit., Rn. 62. Lembrando que o Regulamento não indica como as 
variáveis são determinadas e modeladas, Pascal Brandt, Beteiligungstransparenz bei Finanzinstrumenten, 
cit., p. 168. Lembrando a insegurança que é gerada por não haver um método de determinação 
do delta com validade geral («allgemeingültige Methode zur Berechnung des Deltas»), Ulrich 
Brandt, «Meldepflichten für aktienbasierte Instrumente: Anmerkungen zum Diskussionsentwurf 
des Bundesfinanzministeriums (AnlegerStärkungsG)», BKR, 2010, p. 274.
71 Alan Rechtschaffen, Capital Markets, Derivatives, and the Law, cit., p. 240. 
72 Pascal Brandt, Beteiligungstransparenz bei Finanzinstrumenten, cit., p. 166.
73 O gamma mede a sensibilidade do delta aos movimentos do preço do ativo subjacente: Alan 
Rechtschaffen, Capital Markets, Derivatives, and the Law, cit., p. 240, Pascal Brandt, Beteiligungs-
transparenz bei Finanzinstrumenten, cit., p. 176 (o autor, a p. 178, aborda a importância do gamma para 
construir carteiras imunes à alteração do delta).
74 Martin Mittermeier, Empty Voting. Risikoentleerte Stimmrechstausübung im Recht der borsennotierten 
Aktiengesellschaft, cit., p. 138, Marco Tautges, Empty Voting und Hidden (Morphable) Ownership, cit.,  
p. 411. Sobre as exigências que o recurso ao delta das ações coloca sobre o sócio tendo em conta 
os vários modelos de cálculo e as variações do valor ao longo do tempo, v., do mesmo autor e na 
mesma obra, p. 321 e s.. Sobre o hedging dinâmico necessário, Frederik Wilhelm von Essen, 
Mitteilungspflichten bei Finanzinstrumenten nach der onvellierten Transparenz-Richtlinie, cit., p. 365.
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O delta do instrumento financeiro dá igualmente informação relativamente  
às ações que o detentor do instrumento financeiro pode vir a adquirir75.  
Como se lê ainda no Considerando (10) da Diretiva 2013/50, a abordagem 
adotada «destina-se a assegurar que a informação relativa ao total de direitos 
de voto acessíveis ao investidor seja o mais precisa possível». Desde logo, 
porque nos dá informações acerca das ações que o titular da posição curta terá 
de adquirir para garantir a mesma (a posição curta) e que podem acabar nas 
«mãos» da contraparte (que tem a posição longa…)76. 

Uma posição curta permite ganhar com a descida da cotação77. Porém, o risco 
de a cotação subir existe. O delta de uma opção expressa o número de ações 
que são necessárias para garantir uma posição curta derivada78. Uma opção de 
put com um delta de 0,25 tornaria necessário adquirir 0,25 de uma ação; assim, 
quatro opções de put tornam necessário adquirir uma ação79. As posições curtas 
também envolvem perigos80, nomeadamente, no que diz respeito ao esvazia-
mento do direito de voto.

O preâmbulo do Regulamento da CMVM nº 5/2010 mostrava que já então 
se sabia bem o que estava em causa81: «Tem-se assistido, nos últimos anos, a 
diversos casos de participações qualificadas de grande dimensão comunicadas 
ao mercado sem aviso prévio porque construídas com base em instrumentos 
financeiros derivados com liquidação financeira […] trata-se de instrumentos  

75 Frederik Wilhelm von Essen, Mitteilungspflichten bei Finanzinstrumenten nach der onvellierten 
Transparenz-Richtlinie, cit., p. 366.
76 Marco Tautges, Empty Voting und Hidden (Morphable) Ownership, cit., p. 410 e ss., p. 413.
77 Martin Mittermeier, Empty Voting. Risikoentleerte Stimmrechstausübung im Recht der borsennotierten 
Aktiengesellschaft, cit., p. 121, nt. 607.
78 Martin Mittermeier, Empty Voting. Risikoentleerte Stimmrechstausübung im Recht der borsennotierten 
Aktiengesellschaft, cit., p. 138.
79 Martin Mittermeier, Empty Voting. Risikoentleerte Stimmrechstausübung im Recht der borsennotierten 
Aktiengesellschaft, cit., p. 138.
80 Marco Tautges, Empty Voting und Hidden (Morphable) Ownership, cit., p. 422.
81 Vários reguladores europeus estavam atentos à utilização de derivados com liquidação financeira 
e intervieram mesmo antes da Diretiva 2013/50/UE: para um panorama, Pierre-Henri Conac, 
«Cash-Settled Derivatives as a Takeover Instrument and the Reform of the EU Transparency 
Directive», in Hanne Birkmose/Mette Neville/Karsten Engsig Sørensen (ed.), The 
European Financial Market in Transition, cit., p. 56 e ss., ou Wolf-Georg Ringe, «Article 13», in 
Matthias Lehmann/Christoph Kumpan (ed.), European Financial Services Law, Nomos/Beck/
Hart, Baden-Baden/München/Chicago, 2019, Rn. 4. O Consultation Paper do CESR acima referido 
fazia expressa referência (ponto 32) aos trabalhos preparatórios desenvolvidos pela CMVM quanto 
aos instrumentos «of similar economic effect to the holding of shares». Além disso, como escreve 
., Bruno Ferreira, «A transposição da Diretiva da Transparência», in Paulo Câmara (coord.), 
O Novo Direito dos Valores Mobiliários, cit., p. 46, mesmo antes das alterações introduzidas pelo DL 
22/2016 «era possível em determinadas situações enquadrar a detenção de instrumentos financeiros 
(com liquidação física ou financeira) nas regras de imputação já existentes».
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financeiros que criam um efeito económico similar à detenção das acções e 
[…] são idóneos para a aquisição e exercício de influência potencial sobre uma 
sociedade. A susceptibilidade de influência por parte do detentor deste tipo 
de instrumentos resulta do facto de a sua contraparte realizar a cobertura da 
sua posição, frequentemente, através da aquisição das acções que são o activo  
subjacente do instrumento. Em consequência, o detentor dos instrumentos  
financeiros derivados com liquidação financeira tem a susceptibilidade de 
exercer influência de facto sobre os direitos de voto detidos formalmente pela 
contraparte, a qual, tipicamente, procura assegurar a manutenção de um rela-
cionamento comercial estável e duradouro. Assim sendo, é conveniente que se 
estendam os deveres de transparência sobre participações qualificadas às posi-
ções económicas longas sobre acções, por esta extensão impedir a ilusão do re-
gime de transparência sobre a aquisição e alienação de participações qualifica-
das, donde resultam potenciais falhas de mercado ao nível (i) dos mecanismos 
de formação dos preços de cotação, (ii) da detecção de conflitos de interesses, 
(iii) do cálculo do free-float e (iv) do regime das ofertas públicas de aquisição 
obrigatória»82.

5. Breve nota final
O tema que abordámos permitiu revelar a evolução do CVM perante a inovação 
financeira e mostrou igualmente como a CMVM soube acompanhar o que já foi 
designado como Alquimia Financeira83. Parece-nos uma boa forma de comemorar 
os 20 anos do CVM.

No entanto, a História não acabou. É certo que a possibilidade de utilização 
de instrumentos financeiros para ocultar a titularidade de ações foi comprimida 
com a Diretiva 2013/50/UE e com a sua transposição. Porém, os casos de empty 
voting ou negative risk decoupling84 não mereceram ali a devida atenção. Wolf-
Georg Ringe85 afirmava que os «[v]oting rights without economic risk thus are 

82 Chamando também a atenção para este Preâmbulo, Engrácia Antunes, «”Equity Swaps” e 
titularidade de participações sociais», cit., p. 15. 
83 Marco Tautges, Empty Voting und Hidden (Morphable) Ownership, cit., p. 31. 
84 Sobre a distinção entre negative decoupling («a shareholder with reduced risk exposure retains 
her voting power and her influence in the company, but she does not bear the risk of negative 
returns») e positive decoupling («an economic stake in a company without gaining voting power»), 
Wolf-Georg Ringe, The Deconstruction of Equity: Activist Shareholders, Decoupled Risk, and Corporate 
Governance, cit., p. 23.
85 Wolf-Georg Ringe, «Article 13», in Matthias Lehmann/Christoph Kumpan (ed.), European 
Financial Services Law, cit., Rn. 40. O autor lembra também a solução consagrada no art. L.225-126 
do Code de Commerce (para casos de transmissão temporária de ações). Manifestando preocupações 
semelhantes, por considerar insuficientes as soluções existentes para Marco Tautges, Empty Voting 
und Hidden (Morphable) Ownership, cit., p. 424 e ss.. 
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not separetely disclosed under EU law». Justifica-se olhar para o problema com 
maior atenção, sem esquecer os riscos associados a exigências excessivas.

O futuro mostrará se ainda será possível adotar comportamentos que per-
mitam contornar os critérios de imputação acima analisados. E isto apesar de a 
lista de instrumentos financeiros elaborada pela ESMA não estar fechada e da 
referência, no art. 20º, 6, do CVM, a «quaisquer acordos, com liquidação física 
ou financeira, com efeitos económicos similares à detenção de ações ou instru-
mentos referidos na alínea e) do nº 1)». A distinção entre ações emitidas e ações 
a emitir, por exemplo, já foi identificada pela ESMA como «a possible loophole 
in the relatory framework»86. Há igualmente espaço para explorar o que signi-
fica «efeitos económicos similiares à detenção de ações». Rules are for fools?

Chãs de Semide, 22.8.2020

86 Consultation Paper. On Draft Regulatory Technical Standards on major shareholdings and indicative list 
of financial instruments subject to notification requirements under the revised Transparency Directive, cit., 
ponto 177.
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A extinção do estatuto da sociedade aberta

Rita Oliveira Pinto1

I. Introdução
Este artigo visa realizar uma análise critica ao regime jurídico das sociedades com 
o capital aberto ao investimento público (“Sociedades Abertas”) e questionar 
se continuará a justificar-se a existência desse regime, nos dias de hoje, aten-
dendo aos desenvolvimentos que ocorreram, no plano legislativo e na situação dos 
emitentes nacionais desde a sua introdução no Código dos Valores Mobiliários, 
aprovado pelo DL 486/99 de 13 de novembro (“CVM”).

Inicia-se este estudo com um comentário ao surgimento do regime das 
Socie dades Abertas e aos principais traços que o caracterizam2 (secção II), para 
em seguida, assinalar os principais desenvolvimentos ocorridos nos últimos 

1 Assessoria do Conselho de Administração da CMVM. As opiniões expressas neste artigo são da 
exclusiva responsabilidade da autora, e não refletem necessariamente a posição da CMVM. 
2 O regime das Sociedades Abertas tem sido objeto de estudo por diversos Autores, designadamente, 
Conceição Aguiar, “Sobre a perda da qualidade de sociedade aberta”, in Cadernos do Mercado de 
Valores Mobiliários nº 3; Hugo Moredo dos Santos “Transparência, OPA obrigatória e imputação 
de direitos de voto”, Coimbra, 2011, p. 36 e ss.; Juliano Ferreira, “Sociedade com o capital aberto ao 
investimento do público: Relevância da lei pessoal na aquisição e perda da qualidade de sociedade aberta”, in 
Revista do Direito das Sociedades IX (2017), 2, Almedina, Coimbra, p. 219-254; Menezes Cordeiro, 
Manual de Direito das Sociedades”, vol II, Almedina, Coimbra, 2ª edição, 2007, p. 609 e ss.; Paula 
Costa e Silva, “O domínio da sociedade aberta e os seus efeitos”, in Direito dos Valores Mobiliários, volume 
V (2004), p. 325-342. e também da mesma Autora, “Sociedade aberta, domínio e influência dominante” in 
Direito dos Valores Mobiliários, volume VIII (2008), p. 541-571; Paulo Câmara, Manual de Direito 
dos Valores Mobiliários, Almedina, Coimbra, 2009, p. 521 e ss. e também do mesmo Autor, “Operações 
de Saída de Mercado”, in Direito dos Valores Mobiliários, volume V (2004), p. 127-184; Pereira de 
Almeida, “Sociedades abertas”, in Direito dos Valores Mobiliários, volume VI (2006), p. 9-49; Teresa 
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vinte anos (secção III) e, demonstrar que, face a esses desenvolvimentos, deixou 
de justificar-se a manutenção do regime das Sociedades Abertas no direito 
português (secção IV).

II. O Regime das Sociedades Abertas 

A) Antecedentes normativos
Anteriormente à introdução, no sistema jurídico português, da figura da Socie-
dade Aberta, já outros diplomas legais tinham regulado a constituição de socie-
dades com recurso a subscrição pública ou a abertura do respetivo capital social 
à subscrição ou aquisição por um conjunto indeterminado de investidores.

Ainda no século XIX, o artigo 164º do Código Comercial, aprovado pela 
Carta de Lei de 28 de junho de 1988, veio introduzir a regulamentação da cons-
tituição de sociedades com recurso a subscrição pública. Já na década de 70 e 
80 do século XX, vieram a ser legalmente consagrados os conceitos de subscrição 
pública, pelo artigo 2º do DL nº 371/78, de 30 de novembro, de sociedade com subs-
crição pública, pelo artigo 284º do Código das Sociedades Comerciais, aprovado 
pelo DL nº 262/86 de 2 de setembro (“CSC”) ou de oferta à subscrição pública, 
pelo artigo 3º do DL nº 23/87 de 13 de Janeiro. Ulteriormente, o Código do 
Mercado de Valores Mobiliários (“CodMVM”), na redação introduzida pelo DL 
261/95 de 3 de outubro, veio prever, no artigo 3º/1/j), o conceito de “sociedades 
de subscrição pública”. 

Finalmente, o CVM teve a virtude de agregar num único conceito a dis-
paridade de terminologia existente e unificar o regime que se encontrava 
previsto no artigo 284º do CSC e no citado artigo 3º do CodMVM. O artigo 7º 
do DL 486/99 de 13 de novembro3, que aprovou o CVM, veio estabelecer que 
as expressões “sociedade de subscrição pública” e “sociedade com subscrição pública”, 
consideram-se substituídas pela expressão “sociedade aberta” com o sentido que 
lhe atribuí o artigo 13º do CVM4. 

Manteve-se, no entanto, no CSC o regime jurídico a que estão sujeitas as 
sociedades que se constituem com apelo a subscrição pública, nos seus arti-
gos 279º a 283º, as quais uma vez constituídas, qualificam-se automaticamente 
como Sociedades Abertas, por força da alínea a) do nº 1 do artigo 13º do CVM.5

Anselmo Vaz, “Impugnação das deliberações sociais em sociedades abertas”, in IV Congresso, Direito das 
Sociedades em Revista, Almedina, Coimbra, 2016, p. 259 e ss.
3 O CodMVM bem como o artigo 284º do CSC foram ambos revogados por este diploma legal.
4 Para informação mais detalhada da resenha histórica, ver Conceição Aguiar, obra citada.
5 No mesmo sentido, Gabriela Figueiredo Dias, in Anotação ao artigo 279º, Código das Socie-
dades Comerciais Anotado, Almedina, p. 118.
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B) A qualidade de Sociedade Aberta
O CVM não tem propriamente um conceito de Sociedade Aberta, tendo antes 
recorrido à técnica jurídica de enunciar um conjunto de situações que, uma vez 
verificadas, têm como resultado a aquisição da qualidade de Sociedade Aberta. 
Tal implica que a sociedade fica sujeita a um “estatuto”, a um regime especial, 
para além das demais disposições gerais aplicáveis às sociedades anónimas.

Entendo que a Sociedade Aberta não é um novo tipo societário, mas sim um 
subtipo ou uma modalidade de sociedade anónima, em linha como a maioria  
da doutrina.6

A qualidade de Sociedade Aberta adquire-se automaticamente uma vez que 
se encontre preenchida qualquer uma das situações elencadas no nº 1 do artigo 
13º do CVM, ou a situação prevista no artigo 204º do Código da Insolvência e 
da Recuperação de Empresas, aprovado pelo DL nº 53/2004, de 18 de março7.

Vejamos as situações elencadas no nº 1 do artigo 13º do CVM: 

Alínea a) – a constituição da sociedade através de oferta pública de subscrição8

Alínea b) – a emissão de ações ou de outros valores mobiliários que confiram direito à 
subscrição ou à aquisição de ações que tenham sido objeto de oferta pública de subscrição

Compreende-se a intenção do legislador de prever que também nos casos 
de emissão de ações com recurso à subscrição pública, já não no momento da 
constituição, mas posteriormente em resultado do aumento do capital social, 
a sociedade adquira a qualidade de Sociedade Aberta. Também a emissão de 
outros valores mobiliários que confiram direito à subscrição ou à aquisição de 
ações que tenham sido objeto de oferta pública de subscrição se compreende, 
se interpretado no sentido que visa abranger as situações em que esses valores 
mobiliários sejam objeto oferta pública de subscrição e as ações a que confe-
rem direitos de subscrição ou aquisição não o tenham sido. Se não for enten-
dido dessa forma, a disposição não seria percetível pois se a sociedade realizou 
anteriormente uma oferta pública de subscrição de ações, então a sociedade 
terá adquirido, no momento da realização dessa oferta pública, a qualidade 
de Sociedade Aberta, sendo para o efeito irrelevante a emissão, em momento  
posterior, de direitos9.

6 Neste sentido, Hugo Moredo Dos Santos, Juliano Ferreira, Menezes Cordeiro, Pereira 
de Almeida, Paulo Camâra, obras citadas.
7 A citada norma sob a epígrafe “Qualidade de sociedade aberta” estabelece que “É considerada sociedade 
com o capital aberto ao investimento do público a sociedade emitente de acções em que sejam convertidos créditos 
sobre a insolvência independentemente do consentimento dos respectivos titulares.”.
8 A qual se encontra regulada pelo regime previsto nos artigos 279º a 283º e ss. do CSC e ainda pelo 
regime das ofertas públicas de subscrição previsto nos artigos 108º e ss do CVM.
9 Neste aspeto, não se acompanha Paula Costa e Silva, no seu artigo “O domínio da sociedade 
aberta e os seus efeitos”, p. 330, quando refere que uma ação só se subscreve uma única vez pelo 
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Alínea c) – a negociação em mercado regulamentado de ações ou de outros direitos que 
confiram direito à sua subscrição ou aquisição

Na medida em que a negociação em mercado secundário pressupõe que as 
ações representativas do capital social da sociedade sejam adquiridas e dis persas 
pelo público, justifica-se que também nessa situação que a sociedade adquira a 
qualidade de Sociedade Aberta.

Esta disposição coloca diversas questões.
Desde logo, a lei refere expressamente que releva para a aquisição da qua-

lidade de Sociedade Aberta o facto de as ações e os direitos estarem ou terem 
estado admitidos à negociação em mercado regulamentado situado ou a fun-
cionar em Portugal. Assim, ainda que na data de entrada em vigor do CVM uma 
sociedade já não tivesse ações ou direitos admitidos à negociação em mercado 
regulamentado, mas o tivesse tido em momento anterior, a sociedade, por esse 
motivo, adquiriu a qualidade de Sociedade Aberta. 

Note-se que o conceito de mercado regulamentado10 foi introduzido na 
nossa ordem jurídica, ainda no tempo de vigência do CodMVM, em resultado 
da transposição da Diretiva 93/22/CEE (Diretiva dos Serviços de Investimen-
tos), a qual previa que os Estados Membros deviam organizar uma lista com os 
mercados regulamentados que funcionam junto dele11. Numa primeira fase, em 
1999, vieram a ser considerados como mercados regulamentados12 – onde se 
transacionavam ações e direitos – o Mercado de Cotações Oficiais, o Segundo  
Mercado e o Mercado Sem Cotações, todos geridos pela Bolsa de Valores de 
Lisboa. Importa recordar que a negociação no mercado sem cotações estava 
sujeita a requisitos de admissão e informação muito menos exigentes que os 
aplicáveis ao mercado principal de cotações oficiais. Assim, numerosas socie-
dades que, há muito tempo atrás, tiveram as suas ações admitidas à negociação 
nestes três mercados vieram a ser automaticamente qualificadas como Socie-
dades Abertas. Acresce que, a aquisição do estatuto de Sociedade Aberta por 

que não se compreende como pode um valor conferir o direito à subscrição de ações que foram 
previamente objeto de uma oferta pública de subscrição nem que a sociedade passará a ser uma 
sociedade aberta no momento em que emita os valores que dão direito à subscrição de ações 
admitidas à negociação.
10 O mercado regulamentado como uma referência para os grandes mercados de valores mobiliá-
rios na União Europeia e para a regulação europeia, nomeadamente em matéria de transparência. 
Niamh Moloney, “EU Securities and Financial Markets Regulation”, Oxford, Third Edition, p. 171.
11 António Soares, “Mercados Regulamentados e Mercados Não Regulamentados”, in Cadernos 
do Mercado de Valores Mobiliários, Abril de 2000, p. 279 e ss.
12 Pela Portaria nº 27/99 de 18 de janeiro. Posteriormente, a Portaria nº 505/2002 de 30 de Abril veio 
atualizar a lista dos mercados regulamentados e estabelecer que o mercado sem cotações passa a ser 
qualificado como mercado não regulamentado. Subsequentemente, essa lista veio a ser atualizada 
pela Portaria nº 556/2005 de 27 de junho.
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força da nego ciação em mercado regulamentado também foi evoluindo face à 
determinação, em cada momento, dos mercados que se qualificam como merca-
dos regula mentados. Com efeito, as sociedades que tiverem as suas ações admi-
tidas à negociação no mercado sem cotações quando este ainda era qualificado 
como mercado regulamentado (entre 1999 até ao 1º trimestre de 2002) adqui-
riram a qualidade de Sociedade Aberta mas já as sociedades que tiveram as suas 
ações admitidas à negociação nesse mercado, em momento posterior, quando 
este passou a ser qualificado como mercado não regulamentado não chegaram 
a adquirir tal qualidade, não se encontrando qualquer justificação para este  
tratamento diferenciado.

Adicionalmente, também a referência a direitos de subscrição e aquisição 
suscita algumas reservas. Isto porque dificilmente se concebe a admissão desses 
direitos à negociação em mercado sem a prévia ou simultânea admissão à nego-
ciação das ações a que conferem direitos de aquisição ou de ações pertencen-
tes à mesma categoria daquelas a que respeitam os direitos de subscrição. A lei 
(artigo 230º/2 do CVM) consagra expressamente essa exigência, de admissão 
prévia ou simultânea das ações, para a admissão a mercado que forme cotação 
oficial13 de obrigações convertíveis em ações ou com direito de subscrição de 
ações, considerando-se que essa exigência deveria valer igualmente para todos 
os restantes valores mobiliários com direito de subscrição ou de aquisição de 
ações ou para direitos autónomos.

Alínea d) – a alienação de ações em oferta pública de venda ou de troca representativas 
de mais de 10% do capital social da sociedade

Compreende-se que a aquisição da qualidade de Sociedade Aberta apenas 
ocorra quando se verifique a dispersão pelo público de uma percentagem mínima  
de 10% do capital social e não em qualquer situação de dispersão de ações.  
Com efeito, como abordaremos infra, a aquisição dessa qualidade implica para 
a sociedade e para os seus acionistas e investidores a sujeição a diversas exigên-
cias legais, pelo que se justifica que apenas nas situações de dispersão de uma 
parcela significativa de capital social, por vontade alheia à sociedade, esta venha 
a adquirir a qualidade de Sociedade Aberta.

Acresce que, por forma a proteger as sociedades da aquisição de um estatuto 
por decisão de apenas um ou mais acionistas (vendedores), o nº 2 do artigo 13º 

13 Niamh Moloney, obra citada, p. 179 e ss., critica a incongruência do regime que resulta do facto 
de terem permanecido em vigor algumas disposições da Diretiva de Admissão à negociação de 1979, 
consolidada em 2001, e como tal a persistência do conceito de “oficial listing”, que implicaria um 
juízo de primeira qualidade dos valores mobiliários face àqueles que são negociados em mercado 
regulamentado, mas, na prática, as regras de admissão ao mercado de cotação oficial são menos 
rigorosas do que aquelas que resultam da Diretiva 2014/65/EU, de 15 maio de 2014 (DMIF II).
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veio prever a possibilidade de as sociedades consagrarem nos seus estatutos que 
o lançamento desse tipo de oferta, da qual resulta a aquisição da qualidade de 
Sociedade Aberta, fica sujeita a prévia deliberação dos sócios. Na mesma linha, 
o artigo 233º/1/b) do CVM, prevê a possibilidade de o pedido de admissão à 
negociação de valores mobiliários emitidos pela sociedade ser apresentado por 
titulares de, pelo menos, 10% desses valores mobiliários, apenas na situação em 
que o emitente já for uma Sociedade Aberta, ou seja, afastando a possibilidade 
de, em resultado de decisão de apenas um grupo de acionistas, a sociedade se 
ver confrontada com a aquisição dessa qualidade.

Alínea e) – a cisão de uma sociedade aberta ou a fusão por incorporação da totalidade 
ou parte do património de uma sociedade aberta 

Compreende-se que o estatuto de Sociedade Aberta se transmita à socie-
dade resultante dessas operações societárias pois, ainda que em diferente  
proporção, mantem-se a dispersão existente pelo público, que determinou a 
aquisição do estatuto.

Por fim, assinala-se que o CVM restringe a aplicação das situações, men-
cionadas nas alíneas a), b), d), caso sejam dirigidas especificamente a pessoas 
com residência ou estabelecimento em Portugal e, na alínea c), à negociação 
em mercado situado ou a funcionar em Portugal, daí resultando que apenas se 
pretendeu sujeitar ao estatuto de Sociedade Aberta as sociedades que disper-
saram o seu capital social por pessoas residentes ou com estabelecimento em 
Portugal. Sem prejuízo da bondade, ou não, desta solução, que já foi tratada pela 
doutrina14, saliento apenas que esta limitação está em coerência com o âmbito 
de aplicação do regime das ofertas públicas (artigo 108º/1 do CVM) e ainda com 
a norma geral de aplicação imediata (artigo 3º do CVM).

C) O regime das Sociedades Abertas
As Sociedades Abertas como um subtipo de sociedades anónimas regem-se pelas 
normas gerais de direito societário previstas no CSC, pelas normas gerais aplicá-
veis aos valores mobiliários previstas no CVM, pelo regime especial das Sociedades 
Abertas constante do CVM e por regulamentação da CMVM.

Como veremos, esse regime especial traduz-se num conjunto de deveres a 
que ficam sujeitas as sociedades e os seus acionistas/investidores detentores de 
participações qualificadas (adiantes referidos por “titulares de participações 
qualificadas”).

O legislador terá sentido a necessidade de prever um conjunto de regras 
que visam, primordialmente, assegurar a proteção dos acionistas das Sociedades 

14 Juliano Ferreira, obra citada.
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Abertas, em virtude de as ações e os direitos por ela emitidos terem sido, pelo 
menos parcialmente, dispersos pelo público. Não obstante essa dispersão pelo 
público, importa referir que com a introdução da proibição legal de ações ao 
portador15 e conversão destas ações em ações nominativas, todas as sociedades 
passaram a ter a possibilidade de conhecer, a todo o momento, quem são os 
seus acionistas. Isto sem prejuízo de nas sociedades cujas ações estão integradas 
em sistema centralizado de valores mobiliários, como é o caso das Sociedades  
Abertas emitentes de ações admitidas à negociação em mercado regulamen-
tado, esse conhecimento dizer respeito aos titulares das contas de registo indi-
vidualizado de valores mobiliários, face ao sistema de titularidade formal vigente 
que assenta na presunção de titularidade prevista no artigo 74º/1 do CVM, que 
nem sempre coincidem com os verdadeiros acionistas e beneficiários efetivos 
das ações.16 Essa presunção de titularidade só pode ser ilidida nos casos, limi-
tados, previstos no artigo 74º/3 do CVM para o cumprimento de deveres de 
informação, de publicidade ou de lançamento de OPA, perante a CMVM ou por 
iniciativa desta.

Em resultado do estatuto de Sociedade Aberta, a sociedade ou os seus acio-
nistas, consoante aplicável, encontram-se sujeitos às seguintes regras:

– A sociedade deve mencionar que tem esse estatuto em atos externos 
(artigo 14º do CVM);

– A sociedade deve assegurar o tratamento igual aos titulares de valores mobi-
liários pertencentes à mesma categoria (artigo 15º do CVM). Salienta-se 
que o princípio da igualdade de tratamento tem sido entendido como um 
princípio geral do direito societário17. Ainda que o CSC não o consagre 
como regra geral, encontramos diversas manifestações legais desse prin-
cípio, nomeadamente, nos artigos 321º, 344º e 346º/3 do CSC, sendo este 
artigo 15º, assim como o artigo 197º do CVM, outras manifestações desse 
princípio;

– Os titulares de participações qualificadas devem comunicar à CMVM e à 
Sociedade Aberta a aquisição ou alienação dessas participações qualifica-
das, ficando esta obrigada a proceder à sua divulgação ao público (artigos 
16º a 18º do CVM);

15 Pela Lei nº 15/2017 de 3 de maio, concretizada pelo Decreto-Lei nº 123/2017, de 25 de setembro.
16 Esta situação ocorre frequentemente com a titularidade de ações através de bancos custodiantes 
estrangeiros, os quais surgem face à lei Portuguesa como os titulares (formais) das ações, muito 
embora a mesma seja por conta dos seus clientes.
17 Nesse sentido, veja-se, nomeadamente, João Labareda, “Das Acções das Sociedades Anónimas”, 
AAFDL, 1988, p. 215 e ss.; Paulo Olavo Cunha, Direito das Sociedades Comerciais, 4ª edição, 
Almedina, Coimbra, 2006, p. 114 e ss.



270

CADER NOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS SOBRE OS 20 ANOS DO CVM

– Os acionistas da Sociedade Aberta devem comunicar à CMVM a cele-
bração de acordos parassociais que visem adquirir, manter ou reforçar 
uma participação qualificada na sociedade ou assegurar ou frustrar o êxito 
de oferta pública de aquisição (artigo 19º do CVM);

– A sociedade deve observar regras específicas relativas à convocação e 
realização de assembleias gerais, tomada de deliberações sociais e res-
petiva execução e impugnação (artigos 21º-B, 22º, 23º, 23º-D e 24º a 26º  
do CVM); 

– A qualificação como pública da oferta dirigida à generalidade dos acio-
nistas de Sociedade Aberta (artigo 109º/3/a do CVM), dela resultando a 
obrigação, da sociedade ou dos seus acionistas, consoante o tipo de oferta, 
observarem o respetivo regime jurídico;

– Observância de regras de conformação dos estatutos das Sociedades 
Abertas no que respeita à suspensão voluntária de eficácia de restrições 
transmissivas e direito de voto face ao lançamento de OPA (artigo 182º-A 
do CVM);

– Obrigação de lançamento de OPA por titular de participação qualificada 
de Sociedade Aberta que tenha atingido ou ultrapassado os limites de um 
terço18 ou metade dos direitos de voto (artigo 187º e ss do CVM);

– Direito/Dever de o titular de participação qualificada de Sociedade Aberta,  
na sequência de lançamento de OPA, recorrer ou ficar sujeito, respeti-
vamente, aos mecanismos de aquisição potestativa ou de alienação potes-
tativa (artigos 194º a 197º do CVM);

– Direito dos titulares de, pelo menos, 10% dos valores mobiliários emitidos 
por Sociedade Aberta, pertencentes à mesma categoria, de solicitarem a 
admissão desses valores mobiliários à negociação em mercado regulamen-
tado (artigo 233º/1/b);

– A sociedade deve divulgar publicamente a seguinte informação: exercício 
de direitos de subscrição, de incorporação e de aquisição de valores 
mobiliários, nomeadamente em virtude de operações de fusão e de 
cisão; exercício de direitos de conversão de valores mobiliários em ações; 
alteração do título de imputação de direitos de voto em participação 
qualificada; apresentação de pedido de declaração de insolvência, sentença 
de declaração de insolvência ou de indeferimento do pedido de declaração 
de insolvência, bem como a aprovação e a homologação do plano de 
insolvência; aumento e redução de capital social; pedidos de admissão 

18 O limite de um terço pode ser suprimido por via estatutária para as Sociedades Abertas que não 
tenham as suas acções ou valores mobiliários que confiram direitos à sua subscrição ou aquisição 
admitidos à negociação em mercado regulamentado.
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em mercado regulamentado e respetivas decisões e ainda convocação de 
assembleia geral para deliberar sobre a perda da qualidade de sociedade 
aberta e respetiva deliberação (artigo 1º do Regulamento da CMVM  
nº 5/2008), e ainda; 

– A sociedade, cujas ações não estejam admitidas à negociação em mercado 
regulamentado, deve divulgar anualmente uma lista dos titulares de 
participações qualificadas, com indicação do número de ações detidas e 
percentagem de direitos de voto correspondentes (calculados nos termos 
do artigo 20º do CVM), nos 15 dias posteriores à data da aprovação do 
relatório e contas do exercício pelo órgão competente (artigo 2º do 
Regulamento da CMVM nº 5/2008).

As Sociedades Abertas devem divulgar a informação exigida no sistema 
de difusão de informação da CMVM (artigos 5º e 367º do CVM e artigo 5º do 
Regulamento da CMVM nº 5/2008).

Existem, ainda, regras relativas à perda da qualidade de Sociedade Aberta:  
(i) por vontade do titular de mais de 90% dos direitos de voto da sociedade, 
em consequência OPA, (ii) por vontade da sociedade, através de delibera-
ção social aprovada por uma maioria não inferior a 90% do capital social ou  
(iii) pelo decurso de tempo sobre a exclusão da negociação de ações em merca-
do regulamentado, fundada na falta de dispersão pelo público (artigos 27º a 29º 
do CVM). O regime da perda de qualidade de sociedade aberta tem sido alvo de 
muita atenção pela doutrina19, pelo que não será objeto de análise.

A par das normas referidas, aplicáveis a todas as Sociedades Abertas, o 
CVM20 e Regulamento da CMVM nº 5/2008 consagram um conjunto de regras 
que se dirigem às sociedades emitentes de ações admitidas à negociação em mercado 
regulamentado, que como vimos anteriormente, representam apenas uma parcela 
das Sociedades Abertas.

Por sua vez, também o CSC veio estabelecer normas aplicáveis aos emitentes 
de valores mobiliários admitidos à negociação em mercado regulamentado (que terão a 
qualidade de Sociedade Aberta se forem emitentes de ações, mas já não terão 
essa qualidade se apenas forem emitentes de valores representativos de dívida) 
e aos emitentes de ações admitidas à negociação em mercado regulamentado (são sempre 
Sociedades Abertas). 

19 Podem ser consultados Conceição Aguiar, Juliano Ferreira; Paulo Câmara, obras citadas.
20 Artigos 244º e ss.
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III. Desenvolvimentos, regulatórios e de mercado, ocorridos desde a 
previsão do regime jurídico das Sociedade Abertas no CVM

Nos últimos 20 anos, assistiram-se a profundas alterações no sector do mercado 
dos valores mobiliários, que, a meu ver, justificam uma reflexão sobre a manu-
tenção do regime jurídico das Sociedades Abertas.

A nível da regulação, assistimos a uma crescente harmonização dos regimes 
jurídicos dos diversos Estados Membros da União Europeia (“UE”) com a apro-
vação de um número infindável de diretivas e regulamentos europeus. Esse mo-
vimento, teve impacto no CVM, enquanto diploma central que regula as maté-
rias relativas aos valores mobiliários, o qual foi alvo de mais de trinta alterações 
que, na sua grande maioria, visaram a transposição de diretivas ou a adapta-
ção do direito interno aos regulamentos europeus. Não obstante, o regime das  
Sociedades Abertas foi mantido ao longo destes anos.

Entre os diversos diplomas europeus, gostaria de destacar os seguintes, pelo 
seu maior relevo para esta análise:

– A Diretiva 2004/109/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 
de dezembro de 2004, relativa à harmonização dos requisitos de transpa-
rência no que se refere às informações respeitantes aos emitentes cujos 
valores mobiliários estão admitidos à negociação num mercado regula-
mentado21 (“Diretiva da Transparência”). 

 Esta diretiva estabelece requisitos relacionados com a divulgação de infor-
mação periódica e permanente sobre os emitentes cujos valores mobiliá-
rios se encontram admitidos à negociação num mercado regulamentado, 
que se situam ou operam num Estado-Membro, entre os quais, se esta-
belece, o regime de comunicação e divulgação de participações qualifi-
cadas de emitentes cujas ações estejam admitidas à negociação num mercado 
regulamentado e às quais estejam associados direitos de voto (artigos 9º e 
seguintes), bem como o princípio de igualdade de tratamento em maté-
ria de informação para os emitentes cujas ações e cujos títulos de dívida estejam  
admitidos à negociação num mercado regulamentado e ainda a necessidade des-
ses emitentes observarem determinados requisitos de transparência em 
benefício dos titulares das respetivas ações e títulos de dívida (artigos 
17º/1 e 18º/1 dessa diretiva);

– A Diretiva 2004/25/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de abril de 2004, relativa às ofertas públicas de aquisição (“Diretiva das 
OPAs”).

 Esta diretiva estabelece o regime aplicável às OPAs e ainda à aquisição e 
alienação potestativa de valores mobiliários, que conferem direito de voto, admi-

21 Alterada pela Diretiva 2013/50/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro 
de 2013.
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tidos à negociação em mercado regulamentado (artigos 1º/1 e 2º/1, alíneas a) e e) 
e artigos 15º e 16º dessa diretiva). A mesma, também prevê a necessidade 
de divulgação de acordos parassociais de emitentes (dos valores referidos) 
que possam conduzir a restrições em matéria de transmissão de valores 
mobiliários e/ou direitos de voto (artigo 10º/1/g) dessa diretiva);

– A Diretiva 2007/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de 
julho de 2007, relativa ao exercício de certos direitos dos acionistas de 
sociedades cotadas22 (“Diretiva dos Acionistas”). 

 Esta diretiva vem estabelecer um conjunto de regras que promovem o 
exercício dos direitos dos acionistas nas assembleias gerais das sociedades 
com sede na UE e cujas ações sejam admitidas à negociação num mercado 
regulamentado da UE (Artigo 1º/1 dessa diretiva). 

Importa igualmente referir, que na reforma realizada em 2006 ao CSC23,  
foram nele consagradas um conjunto de normas dirigidas a diferentes modali-
dades de emitentes, a saber:

– A um novo sub-tipo de sociedade anónima cujo capital não está aberto ao 
investimento público (usaremos o termo “sociedade fechada” apenas por 
facilidade de exposição) que, pela sua dimensão, deve adotar uma estru-
tura e composição do órgão de fiscalização mais robusta (conforme resul-
ta do disposto nos artigos 413º/2/a), 414º/4, 423º-B/4 e 444º/2 do CSC) 
(que designaremos por “grande sociedade anónima”);

– Aos emitentes de valores mobiliários admitidos à negociação em mercado regula-
mentado, a saber, artigos 368º/5 (proibição de alterações na sociedade na 
situação de emissão de obrigações convertíveis em ações), 374º-A/1 (inde-
pendência dos membros da mesa da assembleia geral); 396º (caução dos 
administradores), 413º/2/a) (estrutura da fiscalização), 414º/4 (composi-
ção do conselho fiscal) 423º-B/4 (composição da comissão de auditoria) e 
444º/2 (comissões do conselho geral e de supervisão), todos os artigos do 
CSC, e, dentro deste grupo, dirigidas exclusivamente, 

– Aos emitentes de ações admitidas à negociação em mercado regulamentado, a sa-
ber, artigos 77º/1 (ação de responsabilidade proposta pelos sócios), 294º/2 
(vencimento do direito de crédito aos lucros), 349º/4 (não aplicação do li-
mite para emissão de obrigações), 414º/6 (composição do conselho fiscal) 
423º-B/5 (composição da comissão de auditoria), 444º/6 (comissões do 
conselho geral e de supervisão) e 446º-A (secretário da sociedade).

22 Alterada pela Diretiva (UE) 2017/828 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de maio de 
2017, no que se refere aos incentivos ao envolvimento dos acionistas a longo prazo.
23 Aprovada pelo Decreto-Lei nº 76-A/2006 de 29 de março.
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Para além das alterações regulatórias face à conjuntura que existia no final 
dos anos 90 e que norteou a elaboração do CVM, assistiu-se a um aumento ex-
ponencial da globalização, ao surgimento de grandes investidores institucionais 
que atuam em vários mercados e ao intensificar de movimentos transfrontei-
riços das empresas e dos investidores. 

No entanto, essa tendência de maior globalização foi acompanhada de uma 
diminuição drástica do número de sociedades que recorrem ao mercado para se 
financiarem com apelo à subscrição pública e/ou que negoceiam as suas ações em 
mercado regulamentado. Tal pode ser facilmente comprovada pelos dados relati-
vos ao mercado de valores mobiliários português nas duas últimas décadas24:

– Em meados dos anos 90, assistiu-se a um aumento de sociedades que  
entraram no mercado, tendo sido atingido o número máximo de 148 socie-
dades “cotadas” em 1997;

– Entre 2000 e 2018, foram realizadas (apenas) 13 ofertas públicas25 e novas 
entradas no mercado, ao passo que se assistiu à saída de 91 empresas dos 
mercados da Euronext Lisbon;

– No final de 2018, existiam (apenas) 41 empresas com ações admitidas à  
negociação em mercado regulamentado e 14 empresas com ações admi-
tidas à negociação em mercado não regulamentado;

– Seguindo a mesma tendência, no ano de 2019 não foram realizadas em 
Portugal ofertas públicas de subscrição ou venda de ações nem ocorreu 
qualquer admissão de ações à negociação em mercado regulamentado, 
tendo (apenas) as ações de 3 emitentes sido admitidas à negociação em 
mercado não regulamentado. Assistiu-se à saída de 2 empresas do mer-
cado regulamentado e de 4 empresas do mercado não regulamentado.26

24 Fonte: relatório da OCDE “OECD Capital Market Review of Portugal 2020: Mobilizing Portuguese 
Capital Markets for Investment and Growtth”, outubro de 2020, disponível no website desta organização.
25 Fonte: OCDE, relatório citado, tratando-se das seguintes empresas:
EDP Renovaveis SA, junho 2008.
Galp Energia SGPS SA, outubro 2006,
CTT-Correios de Portugal SA, dezembro de 2013
Sonaecom SGPS SA, maio 2000,
Redes Energeticas Nacionais SGPS SA, julho 2007,
Impresa SGPS SA, junho 2000
Grupo Media Capital SGPS SA, março 2004
Martifer SGPS SA, junho 2007
Espírito Santo Saude SGPS SA, fevereiro2014
Novabase SGPS SA, julho 2000,
Gescartao SGPS SA, julho 2003,
Banco Comercial dos Acores SA, novembro 2001,
Raize Servicos De Gestao SA, junho 2018
26 Fonte: Relatório Anual da CMVM de 2019
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IV. Conclusões
A análise realizada permite alcançar algumas conclusões:

Existe atualmente uma multiplicidade, dispersa e entroncada, de regimes 
jurídicos:

– Os regimes da sociedade anónima “fechada”; 
– Os regimes da grande sociedade anónima;
– Os regimes da Sociedade Aberta;
– Os regimes da Sociedade Aberta cujas ações estão admitidas à negociação 

em mercado regulamentado, e ainda
– Os regimes da sociedade cujos valores mobiliários estão admitidos à nego-

ciação em mercado regulamentado, que será Sociedade Aberta ou socie-
dade anónima “fechada”, consoante os valores mobiliários sejam, respeti-
vamente, ações e direitos de subscrição ou aquisição de ações ou valores 
mobiliários representativos de dívida.

Muitos desses regimes jurídicos são, aliás, de aplicação cumulativa, o que 
não facilita a aplicação da lei.

A quase totalidade dos requisitos informativos e de aquisição de controlo 
que, em 1999, o legislador entendeu que se deviam aplicar às Sociedades Abertas 
e aos seus acionistas e investidores, vieram mais tarde a ser objeto de regulação 
pelas Diretivas da Transparência, das OPAs e dos Acionistas. As sociedades vi-
sadas pelo regime europeu são as sociedades emitentes de ações admitidas à negociação 
em mercado regulamentado, as quais, como se disse anteriormente, são apenas uma 
parcela das Sociedades Abertas.

O regime jurídico nacional ao continuar a impor às Sociedades Abertas, 
que não sejam emitentes de ações admitidas à negociação em mercado regu-
lamentado, e aos seus titulares de participações qualificadas, exigências legais 
que legislador europeu concebeu como aplicáveis (apenas) aos emitentes de 
ações admitidas à negociação em mercado regulamentado, está a onerar aquelas 
Sociedades Abertas e titulares de participações com requisitos adicionais face 
ao direito europeu (vulgarmente apelidado de “goldplating”).

Na conjuntura que presidiu à elaboração do CVM no final dos anos 90,  
o mercado de entradas em bolsa era mais dinâmico e assitiu-se à realização de 
algumas ofertas públicas sem admissão à negociação de ações. Já estes últimos 
20 anos, como vimos, foram marcados por um número reduzido de ofertas pú-
blicas de ações e de novas admissões de ações à negociação em mercado regula-
mentado, com apenas um caso de oferta pública sem admissão à negociação em 
mercado regulamentado. Para além disso, assistiu-se nestes 20 anos a elevado 
número de saídas voluntárias de mercado, como consequência automática do 
recurso ao mecanismo de aquisição potestativa (regulado pelo artigo 194º e ss 
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do CVM) ou de perda de qualidade de Sociedade Aberta (regulado pelo artigo 
27º e ss do CVM).27 Verificou-se que outras sociedades emitentes de ações que 
já não negociavam em mercado regulamentado recorreram ao mecanismo de 
perda de qualidade de Sociedade Aberta para perder esse estatuto e poderem, 
nomeadamente, recorrer ao mecanismo de aquisição potestativa das sociedades 
“fechadas” regulado pelo artigo 490º do CVM.

Adicionalmente, existem diversas sociedades que se confrontam com a inse-
gurança jurídica de terem ou não adquirido a qualidade de Sociedade Aberta, 
face a algumas questões que o artigo 13º/1 coloca, conforme referido na secção 
II supra.28. 

É igualmente frequente que sociedades que adquiram a qualidade de Socie-
dade Aberta, há muitos anos atrás, assim como os seus acionistas tenham deixado 
de ter qualquer relação com o mercado de valores mobiliários. Nestas situações, 
verifica-se que o regime das Sociedades Abertas se revela desajustado uma vez 
que, por exemplo, a divulgação de informação obrigatória no site da CMVM, 
onera as sociedades com os custos da preparação dessa divulgação e acaba por 
não chegar ao conhecimento dos respetivos destinatários.29

Considera-se que a legislação é um fator muito importante para a atrativi-
dade e competitividade do nosso mercado, no ambiente cada vez mais global 
em que vivemos, pelo que deve ser norteada por princípios de simplicidade e 
clareza e sem soluções de goldplating. 

Assim, afigura-se adequada extinção do estatuto de Sociedade Aberta, pas-
sando as respetivas disposições legais a aplicar-se ao núcleo, mais restrito, de 
sociedades emitentes de ações admitidas à negociação em mercado regulamentado. 

Entendo que essa solução permitiria um maior alinhamento com o direito 
europeu, com o qual os investidores que operam no espaço europeu estão 
mais familiarizados, a maior simplicidade e clareza do regime jurídico nacional 
bem como um maior equilíbrio e ajustamento desse regime jurídico à atual 
conjuntura. Mesmo as disposições de cariz puramente nacional, como é o caso 

27 Para mais informação, pode ser consultado o relatório da OCDE, “Understanding Delistings from 
the Portuguese Stock Market”, disponível no respetivo website.
28 Tenho conhecimento que em muitas situações as próprias sociedades não estão seguras se têm 
ou não a qualidade de Sociedade Aberta, por a dispersão das ações ter ocorrido há muito anos atrás, 
tendo, no entretanto, sido alterada a estrutura acionista e a gestão da sociedade.
29 Existem situações em que as Sociedades Abertas não têm qualquer contacto com alguns dos 
acionistas, desconhecendo o seu paradeiro pois não aparecem nas assembleias gerais ou na sociedade 
a receber os dividendos e acabam por não alienar as suas ações no âmbito do processo de perda de 
qualidade nem a levantar a contrapartida a que têm direito em resultado de aquisição potestativa 
realizada pelo acionista dominante. Nas situações mais antigas, é frequente existirem situações de 
perda de títulos ou de herdeiros que nem estão a par da situação acionista.
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do regime de impugnação de deliberações sociais, não se encontra justificação 
para se estenderem a todas as Sociedades Abertas ao invés de se aplicarem 
exclusivamente às sociedades emitentes de ações admitidas à negociação em mercado 
regulamentado.30

Deixa-se uma nota final no sentido de que a extinção do regime de Socie-
dade Aberta, ao implicar que deixe de estar previsto na legislação um dos meca-
nismos de saída de mercado regulamentado que é assegurado com o regime da 
perda de qualidade de Sociedade Aberta, deveria ser acompanhada de um regime 
de saída voluntária de mercado que assegure um equilíbrio adequado entre os 
interesses da sociedade que já não identifica vantagens na sua permanência em 
mercado31 e os interesses dos acionistas que são confrontados com a perda de 
liquidez e de valor32 das suas ações.

30 No mesmo sentido, Teresa Anselmo Vaz, obra citada, p. 261 “não se percebe exatamente por-
que não se restringiu a aplicação do regime previsto nos artigos 24º a 26º do CVM, atenta a sua 
razão de ser, às sociedades abertas com ações admitidas à negociação em mercado regulamentado, 
como sucedeu com as restantes normas que se referem ao exercício dos direitos dos acionistas em 
assembleia geral (…) uma vez que aquelas traduzem o “espelho” contencioso destas.
31 Sobre os principais motivos que presidem à decisão de saída do mercado de capitais nacional, ver 
o citado relatório da OCDE “Understanding Delistings from the Portuguese Stock Market”.
32 Nesse sentido, Paulo Câmara, obra citada, “Operações de Saída do Mercado”.
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Os mecanismos de resolução de conflitos na proteção 
dos investidores – diferentes modelos 

e o papel do regulador

Maria João Teixeira*

A proteção do investidor é um objetivo primordial para sustentar a confiança 
do investidor no mercado de valores mobiliários e assegurar o funcionamento e 
desenvolvimento harmonioso deste mercado. A proteção do investidor e o desen-
volvimento do mercado são, assim, duas faces da mesma moeda aparecendo lado 
a lado na missão de alguns reguladores do mercado de instrumentos financeiros 
como a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (doravante, CMVM).

Decorrem, por vezes, conflitos entre os interesses do investidor e a entidade 
prestadora de serviços de investimento, mais concretamente de serviços de 
intermediação financeira1, tendo nos últimos anos ocorrido em Portugal este 
tipo de conflitos que têm representado alguma dimensão em número e valor 
reclamado pelos investidores2 e que, em algumas situações de incumprimento 
generalizado de normativos por parte do intermediário financeiro, justificaram 
soluções e medidas específicas3. 

* Economista, Diretora da CMVM
1 Este texto dedicar-se-á aos conflitos que ocorram entre investidores não profissionais e os pres-
tadores de serviços de intermediação financeira.
2 O número médio anual de reclamações rececionadas na CMVM mais do que duplicou (cresceu 
150%) no período entre 2014 e 2017 face ao período entre 2011 e 2013, representando este acréscimo 
sobretudo reclamações contra os bancos BES e BANIF que tiveram medidas de resolução aplicadas.
3 A título de exemplo a Lei nº 69/2017 de 11 de agosto prevê e regula a constituição de Fundos de 
Recuperação de Créditos, detidos por investidores não qualificados, emergentes ou relacionados 
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Quando nos referimos a conflitos de reduzido valor e isolados, o investidor 
tem tradicionalmente a possibilidade de procurar resolver estes litígios em tri-
bunal, mas este recurso à justiça para um número crescente de pequenos litígios 
tem-se revelado lento, custoso e nesta medida desproporcionado e pouco ágil 
face à dimensão dos valores envolvidos.

Esta realidade é, como veremos, global e transversal a muitos países do mundo, 
que recorrem a mecanismos, incluindo os de resolução alternativa de litígios 
(RAL) em que de forma voluntária se procura resolver o conflito de forma rá-
pida, eficiente, justa, responsável e tendencialmente gratuita para o investidor.

Irei debruçar-me nas próximas páginas a analisar mecanismos que contri-
buem para resolução de litígios usuais no contexto da intermediação financeira, 
seu enquadramento regulatório, suas características e relevância no nosso país 
e referir o exemplo de outras jurisdições sempre que de interesse. Destacarei os 
seguintes mecanismos:

1. Tratamento e resolução de Reclamações pelo Prestador de Serviços 
Financeiros, isto é, o intermediário financeiro;

2. Tratamento e resolução de reclamações pelo Regulador e Supervisor do 
mercado de instrumentos financeiros, isto é, a Comissão do Mercado de 
Valores Mobiliários (CMVM) em Portugal ou suas congéneres;

3. Os mecanismos de Resolução Alternativa de Litígios:
•	 o	serviço	de	Mediação	de	conflitos,	em	vários	modelos	como	o	de	ser-

viço público ou centros privados de mediação;
•	 a	Arbitragem	de	conflitos,	frequentemente,	como	veremos,	como	fase	

subsequente ao serviço de mediação.

São mecanismos que procuram resolver os conflitos entre as partes de 
forma normalmente voluntaria evitando-se o recurso às instâncias judiciais, que 
acarretariam custos e demora. A intervenção de terceiras entidades como por 
exemplo dos supervisores reguladores, no caso do tratamento de reclamações 
ou dos mediadores, no caso da mediação, pode ser relevante para a resolução 
do conflito. 

Na verdade, como adiante se referirá, o tratamento da reclamação pelo re-
gulador, como a CMVM, em que se põe em confronto os factos alegados pelo 

com a subscrição de certos valores mobiliários em determinadas condições, entre as quais terem 
sido comercializados por instituição de crédito que posteriormente tenha sido objeto de medidas 
de resolução. Estes fundos, de aplicação restrita às condições prevista no artigo 2º, têm como exclu-
siva finalidade a aquisição dos créditos com vista a potenciar a sua recuperação e mitigar as perdas 
sofridas pelos investidores que deles sejam titulares. O primeiro Fundo de Recuperação de Crédito 
constituído ao abrigo desta Lei, a 21.6.2018, foi o Fundo para investidores não qualificados que 
subscreveram papel comercial emitido por empresas da ESI e Rio Forte, comercializado pelo BES.
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reclamante com os argumentos e evidência do intermediário financeiro que 
prestou o serviço, pode efetivamente conduzir a uma resolução do conflito seja, 
quando o reclamante não demonstre ter razão, seja quando se identificarem, 
pela análise do supervisor, falhas ou incumprimentos normativos, podendo o 
intermediário financeiro decidir, ao conhecer esta conclusão do supervisor, cor-
rigir a situação do cliente ressarcindo-o do prejuízo ou revertendo a situação re-
clamada para o seu estado anterior. Em fase posterior à reclamação, mor mente 
se o intermediário com falhas identificadas pelo regulador não atender às razões 
do reclamante, pode o supervisor usar a evidência obtida na reclamação em fase 
de supervisão ou investigação com eventuais consequências contraordenacio-
nais para o prestador do serviço. Pelo seu lado, o investidor, no caso de não ser 
atendida a sua razão enquanto reclamante, poderá recorrer aos meios judiciais 
ou a mecanismos de resolução alternativa de litígios (mediação ou arbitragem) 
porventura mais adequados à resolução de conflitos de valor reduzido do que 
os meios judiciais.

Na verdade, o tratamento de reclamações de investidores pelo regulador é 
usado como informação útil para o exercício as suas competências regulatórias 
e de investigação, mas normalmente não resolve diretamente o conflito ou com-
pensa os investidores, podendo, no entanto, contribuir para a sua resolução, 
como acima referido.

É oportuno neste ponto colocar a questão do papel atribuído ao regulador 
neste domínio em Portugal. A Lei Quadro das Entidades Reguladoras4 trata da 
proteção do investidor no Art. 47º determinando no n.1 que “incumbe às enti-
dades reguladoras a adequada promoção da defesa dos serviços de interesse 
geral e da proteção dos direitos e interesses dos consumidores nas áreas de ati-
vidade económica sobre a qual incide a respetiva atuação” especificando no n. 3 
que lhes cabe “dinamizar e cooperar com os mecanismos alternativos de resolu-
ção de conflitos existentes ou, em colaboração com outras entidades, promover 
a criação de outros mecanismos” e “promover o tratamento das reclamações 
através de mediação, conciliação ou arbitragem, em termos processuais simples, 
expeditos e tendencialmente gratuitos”. 

A importância de mecanismos de tratamento de reclamações é também 
reconhecida por vários organismos internacionais como o Banco Mundial e o 
G20, sendo que os Princípios de Alto Nível para Proteção do Investidor salien-
tam a criticidade dos mecanismos de tratamento e resolução de reclamações 
para a proteção do investidor.5 

4 Lei nº 67/2013, de 28 de agosto, alterada pelas Leis 12/2017, de 2 de maio, e 71/2018, de 31 de 
dezembro.
5 Ver o Princípio 9 do documento “G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection” 
(outubro 2011): “Jurisdictions should ensure that consumers have access to adequate complaints 
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1. Tratamento e resolução de reclamações pelo prestador de serviços finan-
ceiros, isto é, o intermediário financeiro

A resolução do conflito na fonte, isto é, na esfera da prestação do serviço pelo 
intermediário financeiro ao seu cliente será a mais desejável pois terá, à partida, 
melhores condições para a resolução do litígio ser mais célere e correta já que 
pode ser resolvida junto dos intervenientes diretos e na posse de toda a infor-
mação sobre os factos e documentos necessários. Em simultâneo, permite ao 
prestador de serviço obter informação útil quanto a eventuais problemas ou falhas 
nos seus serviços ou nos procedimentos, podendo no seu seguimento atuar no 
sentido de corrigir a situação identificada e mitigar riscos futuros no seu funcio-
namento. Permitirá também conhecer melhor os clientes, suas motivações e os 
riscos que enfrentam, potenciando porventura o desenvolvimento de melhorias 
no serviço e nos instrumentos oferecidos.

Tendo isto presente, é de valorar o tratamento pelos intermediários financei-
ros de reclamações recebidas dos seus clientes, investidores não profissionais. 

• Em Portugal e na Europa
Em Portugal, tal como nas restantes jurisdições europeias sujeitas aos requisitos 
previstos na Diretiva 2014/65/EU de 15 de maio, o tratamento pelo interme-
diário financeiro de reclamações recebidas dos seus clientes a quem prestam 
serviços de investimento é um procedimento obrigatório, estando previsto,  
incluindo os seus requisitos específicos, no Código de Valores Mobiliários.6

Em comum nos vários países europeus, a legislação e regulamentação que 
decorre da Diretiva Europeia requer que os intermediários financeiros tenham 
um procedimento claro e organizado, transparente e eficiente para tratar recla-
mações e os seus clientes sejam informados do mesmo. Como princípio, o tra-
tamento da reclamação é assegurado por pessoa diferente da que praticou o ato 
de quem reclama, há, no entanto, diferenças, até de natureza organizativa, na 

handling and redress mechanisms that are accessible, affordable, independent, fair, accountable, 
timely and efficient. Such mechanisms should not impose unreasonable cost, delays, or burdens on 
consumers. In accordance with the above, financial services providers and authorized agents should 
have in place mechanisms for complaint handling and redress. Recourse to an independent redress 
process should be available to address complaints that are not efficiently resolved via the financial 
services providers and authorized agents internal dispute resolution mechanisms. At a minimum, 
aggregate information with respect to complaints and their resolutions should be made public.” 
disponível em https://www.oecd.org/daf/fin/financial-markets/48892010.pdf .
6 Art. 305º-E Reclamações de investidores n.1 – O intermediário financeiro mantém um proce-
dimento eficaz e transparente para o tratamento adequado e rápido de reclamações recebidas 
de investidores não profissionais, que cumpra os requisitos previstos em regulamentação e atos 
delegados da Diretiva 2014/65/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014.
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forma como são tratadas estas reclamações. Enquanto em várias jurisdições são 
tratadas em departamentos de serviço ao cliente por colaboradores do inter-
mediário financeiro, em Espanha, por exemplo, prevê-se que determinado tipo 
de conflitos de certa natureza e montante sejam tratados junto do prestador de 
serviços, mas por provedor independente do próprio intermediário financeiro. 
Em França, por seu lado, se o cliente não ficar satisfeito com a resposta do inter-
mediário financeiro pode reclamar ao Provedor independente.

• Globalmente noutras jurisdições
O tratamento de reclamações pelos prestadores de serviços de intermediação 
financeira tem traços comuns em muitas jurisdições a nível mundial7. Do uni-
verso analisado, a maioria legisla e/ou regula os procedimentos de tratamento 
de reclamações pelos prestadores de serviços financeiros e estas instituições 
informam os seus clientes sobre como podem submeter uma reclamação, tendo 
os intermediários financeiros prazos limite para responder a reclamações.  
Há neste âmbito uma tentativa e esforço para resolver a reclamação nesse nível 
podendo, nos casos em que não se resolva, seguir para outros mecanismos de 
resolução de conflitos.

Na verdade, é reconhecido globalmente que o tratamento das reclamações 
pelos intermediários financeiros em primeira instância antes da atuação do 
regulador ou de outros mecanismos de RAL traduzem-se numa maior eficácia 
para o investidor, aumentando a probabilidade de o mesmo ser esclarecido e/ou 
a sua pretensão ser atendida, e maior eficiência em tempo de resolução e custos 
para o investidor.

2. Tratamento e resolução de reclamações pelo Regulador e Supervisor do 
mercado de instrumentos financeiros

Como referido, o tratamento de reclamações de investidores pelo regulador é 
normalmente instrumento para o exercício das competências regulatórias e de 
supervisão deste e pode contribuir para a resolução do conflito entre o investidor 
e o intermediário financeiro prestador do serviço. Na verdade, ainda que não 
esteja nas atribuições do regulador decidir indemnizações do seu supervisionado 
ao investidor que resolvam o conflito, o intermediário financeiro tenderá a con-
siderar a apreciação e análise que o Supervisor faz da sua atuação, na resposta e 
seguimento que dará à reclamação do seu cliente.

7 Inquérito realizado pela IOSCO (International Organization of Securities Commissions) em 2019 
e respondido para cerca de 50 países.
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• Em Portugal
A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) organiza um serviço 
gratuito de tratamento de reclamações para resolver conflitos entre investidores 
não profissionais e entidades supervisionadas.

Esta atribuição resulta dos seus próprios Estatutos que o estipulam8 con-
cretamente e definem como um dos Poderes da CMVM que lhe compete 
“contri buir para a resolução de conflitos entre entidades sujeitas à sua super-
visão, ou entre estas e investidores, designadamente [...], mediante solicitação 
dos interessados, promover o tratamento das reclamações e, na sequência do 
trata mento das reclamações, emitir recomendações às entidades sujeitas à sua 
supervisão ou, caso isso não se revele eficaz, determinar-lhes a adoção das medi-
das necessárias à reparação justa dos direitos dos investidores.” Concretiza que 
“ao serviço gratuito de tratamento de reclamações incumbe a análise integral 
da questão suscitada e a aferição do cumprimento das normas aplicáveis no caso 
concreto, segundo termos processuais simples e expeditos.”

Como previsto nos mesmos Estatutos os procedimentos da CMVM relativos 
ao tratamento das reclamações e à resolução de conflitos são especificados em 
Regulamento da CMVM.

No Regulamento da CMVM9, o serviço de tratamento de reclamações é 
apresentado, tal como os mecanismos de resolução alternativos (a mediação 
e a arbitragem), como sistema de resolução extrajudicial de conflitos entre os 
investidores e os intermediários financeiros supervisionados pela CMVM para 
os quais, de acordo com os seus Estatutos, a CMVM deve contribuir. O ser viço 
prestado pela CMVM neste âmbito é gratuito para o investidor e procura pau-
tar-se “pelas melhores práticas [...] de eficiência, celeridade e economicidade, 
tratando de forma justa e imparcial todos aqueles que com ela entrem em re-
lação [...] favorecendo a transparência e a proximidade com os interessados”10. 

Iniciando-se com a solicitação pelo reclamante investidor interessado que 
apresenta uma reclamação junto da CMVM, é admitida caso se enquadre em 
matéria da competência da CMVM iniciando-se a análise das razões apresen-
tadas pelo reclamante e da pronúncia da entidade reclamada (intermediário 
financeiro) sobre a mesma. A conclusão da análise aos elementos apresenta-
dos refletirá a aferição quanto ao cumprimento das normas aplicáveis ao caso 
em concreto. A conclusão da análise pode ter dois resultados possíveis: não se  
demonstrar a razão do reclamante ou, pelo contrário, serem identificados nos 

8 Art. 6º, 7º e 8º do Decreto Lei 5 de 2015 de 8 de janeiro.
9 Regulamento nº 2/2016 da CMVM, com alterações do Regulamento nº 3/2019, sob o título “Recla-
mações e resolução de conflitos”.
10 Art. 6 – Princípios Gerais do Regulamento acima referido.-
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elementos apresentados incumprimentos pela entidade reclamada. A conclu-
são apresentada ao reclamante e à entidade reclamada será assim diversa con-
forme o caso, como se explica:

– nos casos em que da análise não resulte a demonstração da razão do recla-
mante, procede a CMVM à explicação ao investidor dos motivos desta con-
clusão procurando esclarecê-lo, na medida do que for relevante no caso 
concreto, sobre o funcionamento do produto ou do serviço de intermedia-
ção financeira em presença e/ou os deveres dos intermediários financeiros 
quando o prestam;

– nos casos em que da análise da CMVM resulte razão para o reclamante 
por se identificarem indícios de incumprimentos normativos ou, dito de 
outra forma, o intermediário financeiro, não demonstre ter cumprido as 
suas obrigações (sejam, por exemplo, deveres de informação, de avaliação 
da adequação, ou outras), a CMVM emite uma recomendação ao supervi-
sionado para que atenda à pretensão do reclamante11, tendo o prestador 
do serviço a oportunidade de corrigir a situação revertendo a operação ou 
compensando o cliente.

O supervisor ao detetar, por esta via da reclamação, incumprimentos do seu 
supervisionado poderá, após esta fase, digamos, de “persuasão moral” de trata-
mento e conclusão da reclamação, dar seguimento dentro das suas competên-
cias de supervisão, mormente se a reclamação tendo sido concluída pelo super-
visor como favorável ao reclamante não vier a ser atendida pelo supervisionado, 
não se resolvendo o conflito com o seu cliente.12

O tratamento das reclamações pelo regulador tem assim relevância em 
primeiro lugar como informação para o exercício das suas competências de 
supervisão. 

O acompanhamento do volume, natureza e tipo de conclusão da análise das 
reclamações recebidas pela CMVM é assim, realizado de forma permanente 
inter namente permitindo identificar riscos para o investidor que pela sua rele-
vância possam justificar supervisão direcionada a produtos, atividades ou enti-
dades específicas a supervisionar. De igual forma, permite identificar fragilida-
des e necessidades do investidor que mereçam atuação da CMVM na produção 
de informação ao investidor ou inclusão em programas de educação financeira, 
ambas em benefício da proteção do investidor.

11 Art. 13º, n.2 – A extinção do procedimento de reclamação não prejudica a utilização dos elemen-
tos recolhidos no âmbito das atribuições da CMVM” do Regulamento nº 2/2016 da CMVM, com 
alterações do Regulamento nº 3/2019.
12 Art.13º, n.4 do Regulamento referido.
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Também se considera que a informação estatística de reclamações referida 
tem utilidade para os agentes de mercado e sua atuação e em benefício da trans-
parência é produzido pela CMVM um Relatório de Reclamações e Pedidos de 
Informação anual e uma Informação Estatística do 1º semestre de cada ano13, 
contendo informação de volume e natureza das reclamações e tipo de conclusão 
da análise da CMVM, incluindo indicação das entidades reclamadas.

No decurso de vários anos do serviço de tratamento de reclamações pela 
CMVM, destaca-se o aumento do nº de reclamações recebidas entre 2014 e 
2017 devido ao impacto das reclamações contra bancos sujeitos a medidas de 
resolução, o BES e BANIF, registando-se nos últimos dois anos (2018 e 2019) 
um retorno aos níveis de volumes anteriores ao período referido.

10 
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Da experiência tida nestes anos e em busca de maior eficiência, eficácia e 
transparência do tratamento de reclamações (Princípios Gerais do tratamento 
de reclamações da CMVM tal como consta do Regulamento da CMVM 2/2016 
referido) foi em 2019 efetuada revisão ao mesmo Regulamento e introduzidas 
alterações ao procedimento, com vista à melhoria destes aspetos.

13 Art.6º do Decreto Lei 5 de 2015 de 8 de janeiro: “… compete à CMVM…: a) Divulgar informação 
estatística sobre as reclamações dos investidores e os resultados decorrentes da intervenção da 
CMVM, podendo, se se justificar, individualizar aquela informação por entidade objeto de recla-
mação;…”
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Destacam-se das alterações efetuadas, os seguintes aspetos:
 Aceitação pela CMVM da Reclamação apenas em 2ª instância – A CMVM 

passa a aceitar reclamações apenas em segunda instância, devendo o 
inves tidor abordar em primeira instância o prestador do serviço que terá 
assim a oportunidade de esclarecer ou resolver a situação ao seu cliente,  
podendo o investidor se não ficar satisfeito com a resposta da entidade  
reclamada apresentar a reclamação junto da CMVM, juntando a pronún-
cia desta entidade;
 Clarificação dos elementos para admissão da Reclamação pela CMVM 

– São estabelecidos claramente os elementos necessários para admissão 
de uma reclamação junto da CMVM, incluindo a pronúncia da entidade 
reclamada referida no ponto anterior;
 Estabelecimento de prazos para o Tratamento e tramitação – Estabelece 

um prazo de 90 dias uteis para a conclusão da reclamação (prorrogável 
por igual período, em casos de especial complexidade) e prazos para as 
várias fases do processo: 10 dias para os Reclamantes completarem a sua 
reclamação; 15 dias uteis para a Entidade Reclamada se pronunciar ini-
cialmente (prorrogável por 5 dias úteis); 45 dias úteis de interrupção do 
tratamento da reclamação para eventuais negociações entre as partes;
 Informação à Entidade Reclamada sobre o processo – É dado conheci-

mento imediato à Entidade Reclamada da admissão da reclamação e igual-
mente, no final do processo é dado conhecimento à Entidade Reclamada 
da conclusão do procedimento. É de notar que o reclamante tem a possi-
bilidade de consultar no sítio da CMVM a fase do processo da sua recla-
mação em qualquer momento.
 Possibilidade de seguimento para Supervisão – Clarifica que os elemen-

tos recolhidos sobre a reclamação podem ser usados para efeitos de  
Supervisão.

Passado um ano, a avaliação do resultado da implementação destas altera-
ções face aos objetivos pretendidos, é bastante positiva em termos de eficiên-
cia e celeridade dos processos de tratamento de reclamações. Na verdade, o  
prazo mediano de tratamento das reclamações concluídas diminuiu de 85 dias 
em 2018 para 37 dias em 2019, excluindo os processos de reclamação contra 
o BES e BANIF para evitar o enviesamento da análise. Na verdade, estes pro-
cessos, pela sua complexidade e por terem as entidades reclamadas entrado  
em liquidação, exigiram análises de duração extraordinariamente longa. 
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Também a avaliação no que respeita à eficácia dos processos é bastante 
positiva, tendo em conta a resposta dos intermediários financeiros no caso de 
reclamações em que da análise da CMVM resulta o reclamante ter razão. Nestes 
casos, desde que se iniciou o novo modelo de tratamento de reclamações em 
março de 2019 não se registam até julho de 2020, reclamações concluídas em 
que a entidade reclamada não tenha atendido ao reclamante, com exceção 
de situações em que tal não seria possível por o intermediário financeiro ter 
cessado a sua atividade, como é o caso da Orey Financial IFIC que representa, 
neste gráfico abaixo, os 4% das reclamações recebidas e não atendidas no 1º 
semestre de 2020.
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Relativamente aos assuntos que têm registado mais reclamações, destacam-
-se a execução de ordens em 2019 e a qualidade da informação prestada em 2018.

13 
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• Globalmente noutras jurisdições
Reportando-nos, de novo, às várias jurisdições a nível internacional, os meca-
nismos de resolução de conflitos e, em concreto, o tratamento de reclamações 
pelo regulador de mercados, regista fatores comuns na maioria das jurisdições.

A maioria dos reguladores recebem reclamações de investidores contra os 
seus supervisionados, para, no exercício das suas competências de regulação e 
supervisão, verificar se o intermediário financeiro cumpriu as normas e regu-
lação aplicáveis ao caso concreto e que sejam da competência do regulador. 
Consoante a conclusão da sua análise, poderão no uso das suas competências 
de supervisão, sancionar a entidade se tiver cometido infração. Normalmente, 
no âmbito do tratamento da reclamação, o regulador não resolve o conflito nem 
pode instruir os prestadores de serviços para compensar os investidores. É este, 
em traços gerais, o caso dos reguladores de mercados de alguns países como a 
Alemanha (Bafin), Austrália (ASIC), Grécia (HCMC), Itália (Consob), Singa-
pura (MAS) e Hong Kong (SFC), por exemplo.

No caso de Espanha (CNMV), que dada a proximidade geográfica e cultu-
ral é interessante comentar, a reclamação só é admitida para tratamento pelo 
regulador depois de ter sido apresentada previamente à entidade reclamada14.  
Uma vez admitida no regulador é produzido, depois da devida análise, um re-
latório com a conclusão quanto à atuação da entidade estar de acordo com as 
regras de transparência e proteção do investidor e os bons costumes e práticas 
financeiras. A conclusão e recomendação do relatório não é vinculativa para a 
entidade reclamada mas quando é favorável ao reclamante é solicitado à enti-
dade para informar, no prazo de um mês, se aceita ou não a conclusão e, se sim, 
para enviar evidência da retificação da situação reclamada. Se não responder no 
prazo de um mês é assumido que não concordou.

No caso específico da FINRA (Financial Industry Regulatory Authority, Inc) 
nos EUA, quando analisa as reclamações que recebe e conclui que há evidência 
de violação das regras da FINRA ou da lei, várias ações regulatórias se podem 
seguir: multas, suspensão da atividade, ou outras, sendo que o objetivo último 
de restituição ao investidor pode ser ordenado pela FINRA. 

Nalguns casos, (como a China) os reguladores remetem, ou aconselham os 
investidores a remeter, as reclamações para os prestadores do serviço e exercem 
o seu poder regulatório para os compelir a resolver a reclamação, o que pode 
resolver o conflito até certo ponto. Os serviços de tratamento de reclamações 
dos próprios intermediários financeiros, que, como referimos, são obrigatórios 
em muitas jurisdições e têm procedimentos regulamentados, podem propiciar 
a resolução do conflito.

14 https://www.cnmv.es/portal/Inversor/Reclamaciones.aspx
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No Reino Unido, por seu lado, o regulador não trata reclamações, sendo o 
Financial Ombudsman Service (FOS)15, que foi criado pelo Financial Services 
and Markets Act 2000 para fornecer “um mecanismo através do qual certos 
conflitos podem ser resolvidos rapidamente e com um mínimo de formalismo 
por uma entidade independente”, que cai nessa área, embora a sua atuação se 
aproxime mais dos mecanismos de resolução alternativa de litígios. 

Em França, a AMF apoia o investidor, recebendo a reclamação (de que pode 
dar conhecimento interno para efeitos de supervisão) e direciona o investidor 
para o Provedor independente que funciona junto da AMF, para o mecanismo 
de resolução alternativa de litígios: serviço de mediação16.

3. Os mecanismos de Resolução Alternativa de Litígios – o serviço de 
Mediação e a Arbitragem

Como referido no ponto anterior, o tratamento de reclamações pelo regulador 
pode contribuir para a resolução voluntária do conflito entre o investidor e o 
intermediário financeiro que lhe prestou o serviço mas, na grande maioria das 
situações analisadas, não garante a sua resolução uma vez o regulador tratará a 
reclamação no âmbito das suas competências de supervisão para identificar even-
tuais incumprimentos normativos mas as atribuições legalmente cometidas ao 
regulador, no âmbito de tratamento de reclamações, não vão normalmente além 
da emissão de uma recomendação não vinculativa ao intermediário financeiro 
não instruindo os prestadores de serviço a compensar os investidores e podendo 
não resolver o conflito.

Ao reclamante que teve conclusão favorável do regulador resta recorrer aos 
tribunais, podendo fazer-se acompanhar dessa conclusão do regulador, mas 
num processo demorado e caro que poderá não ser do seu interesse.

Por este motivo, têm-se desenvolvido mecanismos de resolução alternativa 
de litígios a que os reclamantes, nomeadamente os que estão na situação des-
crita, poderão recorrer.

Nos mecanismos de resolução alternativa de litígios (RAL), por forma a alcan-
çar uma célere e eficiente solução para o litígio, encontramos aqueles que explo-
ram uma via que vai além da simples comunicação entre as partes envolvidas, 
recorrendo a um terceiro que auxilie nesse processo. É o caso dos sistemas de 
RAL de mediação em que o terceiro é uma parte integrante das negociações e 
respetiva mediação do conflito, sem que tenha uma decisão vinculativa sobre o 
tema, embora existam sistemas que optam por atribuir a este terceiro a possi-
bilidade de impor a sua decisão aos litigantes aproximando-se da arbitragem.

15 https://www.ombudsman-services.org/about-us
16 https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur
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Distingue-se ainda, entre os múltiplos modelos alternativos que existem 
nas várias jurisdições, por um lado, os sistemas que optam por configurar os 
sistemas de resolução alternativa de conflitos no seio da entidade supervisora 
e reguladora e, por outro, os que atribuem este propósito a uma entidade inde-
pendente como, por exemplo, a um Ombudsman. Há ainda, embora não seja tão 
comum, quem preveja a possibilidade de as bolsas de valores fornecerem os ser-
viços de resolução de conflitos, dentro de determinados parâmetros17.

Em qualquer caso, os diferentes modelos de resolução alternativa de con-
flitos não promovem a substituição das vias judiciais

Nos próximos pontos, serão identificados vários modelos de mediação apli-
cados aos serviços financeiros, mais concretamente aos serviços de interme-
diação financeira.

• Em Portugal – a Mediação
A Lei Quadro das Entidades Reguladoras18 em Portugal, anteriormente já refe-
rida, confere um papel central aos reguladores no campo dos mecanismos alter-
nativos de resolução de litígios prevendo no Art. 40º- 4- a) que, “nos termos e 
limites dos respetivos estatutos, quando lhes sejam atribuídos poderes de me-
diação, compete às entidades reguladoras [...] divulgar a arbitragem voluntária 
para a resolução de conflitos e disponibilizar serviços de mediação de conflitos”. 
Sendo que os Estatutos da CMVM19 no art. 6º- 6- b) estipulam que compete a 
esta entidade “contribuir para a resolução de conflitos entre entidades sujeitas 
à sua supervisão, ou entre estas e investidores, designadamente [...] através de 
mediação, nos termos previstos no Código dos Valores Mobiliários”.

A CMVM disponibiliza um serviço público de mediação voluntária de con-
flitos para os conflitos patrimoniais no âmbito dos mercados financeiros e na 
competência do regulador de mercados. Este serviço, tal como previsto no  

17 O Art. 35º do Código dos Valores Mobiliários prevê que as entidades gestoras de valores regula-
mentados |…| sistemas de liquidação e câmaras de liquidação podem constituir fundos de garantia 
e no n.2 define como objetivo dos mesmos o ressarcimento dos investidores não profissionais pelos 
danos sofridos em consequência de atuação de qualquer intermediário financeiro membro do 
mercado ou sistema, ou autorizado a receber e transmitir ordens para execução. 0 Regulamento 
da Euronext e da Interbolsa nº 1/2001, constitui um Fundo de Garantia afeto ao “ressarcimento dos 
investidores não profissionais pelos danos sofridos com consequência da atuação dos participantes, no exercício 
das suas atividades de intermediação financeira nos mercados regulamentados” (cf Art. 5º). Não se conhece, 
no entanto, nos últimos anos, reclamações ou compensações deste Fundo de Garantia. 
18 Lei nº 67/2013, de 28 de agosto, alterada pelas Leis 12/2017, de 2 de maio, e 71/2018, de 31 de 
dezembro.
19 Decreto Lei 5 de 2015 de 8 de janeiro.
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Código de Valores Mobiliários20, destina-se a conflitos entre os investidores não 
profissionais e os intermediários financeiros, consultores de investimento, enti-
dades gestoras de mercados regulamentados ou de sistemas de negociação mul-
tilateral ou organizado ou emitentes. Iremos também aqui centrar-nos no que à 
prestação de serviços de intermediação financeira diz respeito.

A mediação, enquanto mecanismo de resolução voluntária de litígios tem 
características distintas face ao tratamento de reclamações pelo regulador que 
podem contribuir para a resolução de conflitos. Na verdade, mesmo sendo 
ambos os mecanismos de carater voluntário para o investidor e para o prestador 
do serviço, no caso da mediação um mediador independente ouve as duas partes 
e “pode tentar a conciliação ou propor às partes a solução que lhe pareça mais 
adequada”21 podendo intervir nas negociações, sem intervenção do supervisor 
e com total confidencialidade. Poderão ser valorizados depoimentos orais e não 
documentais enquanto que no tratamento das reclamações, como vimos, se 
procura aferir do cumprimento das normas aplicáveis ao caso em concreto.

A voluntariedade na aceitação de um acordo, inerente ao mecanismo da 
mediação, permite que as partes possam alcançar uma solução consensual, com 
menos danos para a relação comercial estabelecida entre ambas, mantendo 
ambas sempre o controlo do procedimento.

O procedimento de mediação é confidencial e independente do regulador, 
tal como assegura a legislação: “o mediador fica sujeito a segredo em relação a 
todas as informações que obtenha no decurso da mediação e não podendo a 
CMVM usar, em qualquer processo elementos cujo conhecimento lhe advenha 
exclusivamente do procedimento de mediação”.22

No entanto, o sucesso da mediação em termos de efetiva resolução do con-
flito fica dependente, por um lado da aceitação de ambas as partes em entrar 
num processo de mediação e por outro, da obtenção de um acordo entre as 
partes, não podendo o mediador impor a aceitação de um acordo quando uma 
das partes não concorde. Só uma vez aceite por ambos, e passado a “escrito, tem 
a natureza de transação extrajudicial.”23_24

20 Art. 33º e 34º do Código de Valores Mobiliários. Art. 33º n.1 – A CMVM organiza um serviço 
destinado à mediação voluntária de conflitos entre investidores não profissionais, por uma parte, e 
intermediários financeiros, consultores para investimento, entidades gestoras de mercados regula-
mentados ou de sistemas de negociação multilateral ou organizado ou emitentes, por outra.
21 Art. 34º n.4 do Código de Valores Mobiliários.
22 Art. 34º n.3 do Código de Valores Mobiliários.
23 Art. 34º n.5 do Código de Valores Mobiliários.
24 Neste aspeto difere a mediação dos mecanismos de arbitragem, em que o árbitro tem a prerro-
gativa de poder impor as condições do acordo a ser aceite de forma vinculativa por ambas as partes.
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Os procedimentos específicos do serviço de mediação da CMVM, incluindo 
o processo de tramitação desde o pedido de mediação pelo investidor á comuni-
cação e aceitação pelo intermediário financeiro e posterior seleção do mediador 
assim como a celebração de um protocolo de assentimento do procedimento 
de mediação a definir pelo mediador e assinar pelas partes, estão definidos em 
Regulamento da CMVM.25. A definição do estatuto do mediador e da sua remu-
neração constam também do mesmo Regulamento.

Têm-se registado nos últimos anos, poucos processos efetivos de mediação 
do serviço disponibilizado pela CMVM: seja por pouco impulso do reclamante 
em solicitar este serviço, seja por recusa da entidade reclamada em aceitar 
entrar no processo. Entre as causas para o primeiro poderão estar o pouco 
conhecimento pelo investidor sobre o serviço e as suas vantagens, o reduzido 
número de situações reclamadas que não fiquem resolvidas por outros 
mecanismos (como o tratamento de reclamações pelo intermediário financeiro 
ou o regulador, tendo este como se viu efetivamente registado nos anos mais 
recentes, bons resultados a este nível) ou mesmo por o investidor duvidar da 
aceitação do intermediário em entrar num processo de mediação que lhe será 
adverso e é voluntário26. 

Um fator que será também crítico para motivar a procura e aceitação do 
serviço e para o sucesso da mediação será também inequivocamente o conhe-
cimento quanto à experiência e capacidade dos mediadores em mediar com  
sucesso processos de mediação da mesma natureza27. 

A capacidade de financiamento deste serviço público, incluindo a remu-
neração de mediadores capacitados para a complexa tarefa de mediação (de 
situações de intermediação financeira) será também fator condicionante para 
o sucesso do serviço.

Finalmente, refere-se que, ao contrário do que se verifica no nosso país nou-
tros sectores, no sector financeiro escasseiam os exemplos de mecanismos de 
mediação (e/ou de arbitragem) privada por centros de mediação (ou outros) 
para resolver litígios entre investidores não qualificados e entidades supervisio-
nadas pela CMVM.

• Em Portugal – a Arbitragem
Conforme referido no início do ponto anterior quanto ao enquadramento por-
tuguês e ao papel das entidades reguladoras no que se refere à organização e 

25 Capítulo III do Regulamento nº 2/2016 da CMVM, com alterações do Regulamento nº 3/2019.
26 Situação que revela a necessidade de incentivos percebidos pelos intermediários financeiros 
que motivem a adesão.
27 De acordo com o Art. 20º do Regulamento nº 2/2016 da CMVM, com alterações do Regulamento 
nº 3/2019ª CMVM elabora, divulga e mantém atualizada [...] lista dos mediadores selecionados.
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dinamização de mecanismos de resolução alternativa de litígios prevista na Lei 
Quadro das Entidades Reguladoras28, o papel atribuído ao regulador a nível da 
arbitragem, ao contrário da organização e disponibilização do serviço previsto 
para a mediação, é essencialmente de apoio e divulgação ou promoção29. 

Por sua vez, o referido Regulamento da CMVM relativo a Reclamações e 
Resolução de Conflitos quando refere a Arbitragem no Art.22º é precisamente 
enquanto “Promoção da arbitragem : n.1 – A CMVM contribui para a resolução 
de conflitos entre entidades sujeitas à sua supervisão, ou entre estas e investi-
dores, apoiando as soluções de arbitragem; n.2 – A CMVM pode, para efeitos do 
disposto no número anterior, divulgar e apoiar, nos termos legais, entidades que 
prestam aquele serviço, assim como promover a adesão àqueles mecanismos 
por parte das entidades intervenientes no setor.”

• Noutros setores em Portugal 
Noutros setores, na esfera de outros reguladores em Portugal avançou-se, por 
via legislativa, com um modelo de apoio a entidades de resolução de litígios que 
passam pela cooperação com entidades de resolução de conflitos preexistentes. 
No entanto, a alternativa da promoção da criação de novas entidades de resolu-
ção especializadas, poderia ser interessante se configuradas para a resolução de 
litígios em áreas específicas, com colaboradores com conhecimentos técnicos 
adaptados às especificidades dos setores em causa.30 

Na verdade, a Lei 14 de 2019 (regime da Resolução Alternativa de Litígios de 
Consumo – RALC)31 no Art.4º-A relativo a Apoio técnico e financeiro às enti-
dades de resolução alternativa de litígios prevê que às entidades reguladoras de 
serviços públicos compete a) Garantir a prestação de apoio técnico e financeiro 
aos centros de arbitragem de conflitos de consumo que integram a rede de arbi-
tragem de consumo, designadamente: i) A prestação de assessoria técnica qua-
lificada na sequência de solicitação dos centros de arbitragem; ii) A reali zação 
de ações de formação nas áreas das respetivas competências; b) Financiar os 
centros de arbitragem que integram a rede de arbitragem de consumo”. Expli-
cita-se ser este financiamento pelo regulador aplicável apenas na parte variável. 

28 Art. 40- 4º a) da Lei nº 67/2013, de 28 de agosto, alterada pelas Leis 12/2017, de 2 de maio, e 
71/2018, de 31 de dezembro.
29 Jorge Morais Carvalho, Resolução Alternativa de Litígios de Consumo por Entidades 
Reguladoras, in GARANTIA DE DIREITOS E REGULAÇÃO: PERSPECTIVAS DE DIREITO 
ADMINISTRATIVO, pag. 166.
30 Jorge Morais Carvalho, Resolução Alternativa de Litígios de Consumo por Entidades 
Reguladoras, in GARANTIA DE DIREITOS E REGULAÇÃO: PERSPECTIVAS DE DIREITO 
ADMINISTRATIVO, pag. 173.
31 Que altera a Lei 144/2015, regime RALC, (alterada pelo Decreto Lei 102/2017 e Lei 14/2019).
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A relação entre as entidades reguladoras e os centros de arbitragem é regulada  
através de protocolos de cooperação, de que trata o art. 4º-B, estipulando o  
nº 2 as matérias que devem constar do protocolo. As entidades reguladoras dos 
serviços públicos essenciais podem, ainda, indicar árbitros com vista à inclusão 
na lista de árbitros de consumo mas nada garante que sejam estes os designados 
para as arbitragens relativas aos setores em causa32.

Conforme afirma Jorge Morais Carvalho, “ainda é cedo para avaliar o regime, 
mas parece-nos certo que este regime veio esvaziar um pouco o papel ativo que 
as entidades reguladoras poderiam ter na resolução alternativa de litígios de 
consumo. As entidades reguladoras podem continuar a oferecer serviços de 
resolução alternativa de litígios de consumo, nomeadamente de mediação, 
mas estas alterações à Lei 144/2015 não parecem constituir um incentivo nesse 
sentido. A questão pode, no entanto, ser analisada por outro prisma. Reforça- 
-se a obrigatoriedade de as entidades reguladoras terem algum papel na RALC, 
embora este seja, na verdade, essencialmente passivo, enquanto entidades que 
financiam o sistema.”33

Em contraposição ao modelo de apoio técnico e financeiro pelas entidades 
pré existentes que tem vigorado em vários setores e, na verdade, não foi apli-
cado no setor financeiro, o segundo modelo de promoção pela Entidade Regu-
ladora da criação de entidades de resolução de litígios “garantindo a especiali-
zação e com ela um acréscimo ao nível da competência técnica e permitindo um 
controlo mais eficaz por parte da entidade reguladora”34 poderá quiçá ser mais 
adequado ao sector financeiro.

O regime RAL não foi, de qualquer forma, aplicado no setor supervisionado 
pela CMVM. Na verdade se, por um lado, os serviços de tratamento de reclama-
ções (como o da CMVM) estão excluídos deste pelo artigo 2º, nº 2, alínea e) da 
Lei RAL (144/2015) que os exclui do seu âmbito de aplicação, por outro lado, a 
CMVM dispõe de um procedimento interno de mediação voluntária de conflitos, 
ao abrigo do artigo 33º e 34º do Código de Valores Mobiliários, dos seus Esta-
tutos e previsto no Regulamento CMVM nº 2/2016 (alterado pelo 3 de 2019), 
pelo que não é uma entidade RAL nos termos do artigo 3º, alínea b) da Lei RAL.

A particularidade do setor supervisionado pela CMVM, ser amplamente regu-
lado e de forma harmonizada quando a mecanismos de resolução de litígios, 
não se revela compatível com o previsto na Lei RAL, nomeadamente quanta a  

32 Jorge Morais Carvalho, Resolução Alternativa de Litígios de Consumo por Entidades 
Reguladoras, in GARANTIA DE DIREITOS E REGULAÇÃO: PERSPECTIVAS DE DIREITO 
ADMINISTRATIVO, pag. 176.
33 Idem, pag. 177.
34 Idem, pag. 178.
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disponibilizar o apoio técnico exigido pela norma e responsabilidades associa-
das e, por outro lado, em matéria de financiamento.

Mais não fosse, a sua aplicação revela-se desadequada dada a circunstância 
de já se encontrar organizado um mecanismo interno de mediação de conflitos 
à luz do Código dos Valores Mobiliários.

Também no setor bancário, por sua vez, e junto do seu regulador Banco 
de Portugal, funciona o Mediador do Crédito35, introduzido pelo Decreto-Lei  
nº 144/2009, de 17 de junho, cuja atividade visa “a defesa e promoção dos  
direitos, garantias e interesses legítimos de quaisquer pessoas ou entidades em 
relações de crédito, designadamente no domínio do crédito à habitação, com 
vista a contribuir para melhorar o acesso ao crédito junto do sistema finan ceiro” 
e tem como princípios gerais a imparcialidade e independência, recebendo 
dire tamente ou através do próprio Banco de Portugal pedidos de mediação de 
clientes bancários. O mediador fará recomendações sobre as quais a entidade 
reclamada indicará a sua posição, sendo que o seu não acatamento tem de ser 
devidamente fundamentado e dele dado conhecimento ao Banco de Portugal, o 
qual o poderá ter em conta no exercício da sua atividade de supervisão36.

• Globalmente noutras jurisdições 
No que se refere a serviços de mediação, e por vezes também arbitragem,  
disponíveis para a resolução alternativa de conflitos entre investidores não qua-
lificados e os intermediários financeiros que lhes prestam serviços, destaco, a 
nível internacional, dois modelos de serviço: 

a) Serviço público prestado junto do regulador do mercado de capitais, 
como é o caso de várias jurisdições europeias como a CMVM, AMF 
em França37 ou mesmo a CNMV em Espanha, a Bafin na Alemanha e a 
Consob em Itália.

Como elementos caracterizadores que maioritariamente se verificam, como 
vimos no caso português no serviço de mediação disponibilizado pela CMVM, 
destacaria: 
•	 a	adesão	voluntaria	das	partes	–	despoletado	por	iniciativa	do	investidor,	o	

prestador do serviço não é obrigado a aceitar entrar no processo de media-
ção, como se verifica em França, Alemanha e Espanha;
•	 a	existência	de	mediador	independente	que	pode	propor	acordo	e	intervir	

na negociação e assegura a confidencialidade do processo, destacando-se 

35 https://www.mediadordocredito.pt/
36 O Mediador de Crédito abriu 477 novos processos em 2018 sendo que desde o início da sua 
atividade, em 2009, foram abertos 4226 processos: https://www.mediadordocredito.pt/publicacoes
37 https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur
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o caso francês por ter um mediador Provedor junto da AMF que incorpora 
esse papel;
•	 a	voluntariedade	e	consequente	circunstância	de	o	acordo	e	a	resolução	

do conflito não estar garantida, podendo terminar o processo de mediação 
sem acordo entre as partes, como se verifica em França, Itália e também na 
mediação em Espanha, sendo que na Alemanha é condição prévia, à possi-
bilidade de submissão do processo a Tribunal pelo investidor, ter passado 
anteriormente pelo serviço de mediação;
•	 em	termos	de	custos,	é	um	serviço	tendencialmente	gratuito	para	o	inves

tidor, sendo totalmente gratuito o serviço de mediação que funciona junto  
dos reguladores referidos CNMV, AMF, Consob e Bafin (o que levanta 
a questão da necessidade de financiamento público deste serviço já que 
o financiamento pelo prestador do serviço poderia funcionar como um  
desincentivo à sua adesão ao serviço sendo o serviço de adesão voluntá-
ria). Nalguns casos, poderá ter um custo para o investidor mas bastante 
reduzido, e apenas com o objetivo dissuadir a apresentação de casos não 
adequados a mediação.

Resulta desta caracterização que a adesão inicial ao serviço de mediação por 
ambas as partes e o sucesso da mediação na resolução do conflito está muito 
dependente, por um lado, da experiência e competência do mediador inde-
pendente que lhe permitam sucesso na resolução do conflito, por outro lado, 
da resposta positiva do intermediário financeiro ao pedido pelo investidor de 
processo de mediação, situação que pode não estar desligada da anterior e, por 
último, a capacidade de financiamento do serviço (público) de mediação.

Destaca-se aqui algumas características e resultados do modelo francês:

Mediador da AMF – Autorité des Marchés Financiers em França

•	 O	investidor	reclama	diretamente	junto	do	Intermediário	FInanceiro	e,	se	não	tiver	resposta	ou	não	
ficar satisfeito, 2 meses depois pode recorrer ao mediador que vai analisar tendo em conta as normas 
de direito e a equidade.

•	 O	Mediador	é	quadro	dirigente	da	AMF	mas	atua	de	forma	independente	e	imparcial
•	 É	apoiada	por	uma	equipa	de	juristas	especializados	na	regulamentação	do	setor	financeiro	e	bancário
•	 O	serviço	é	gratuito	para	o	investidor	e	financiado	totalmente	por	financiamento	público
•	 As	recomendações	do	Mediador	ao	intermediário	financeiro	não	são	vinculativas
•	 A	informação	trocada	na	mediação	é	confidencial,	não	podendo	ser	revelada
•	 Publica	informação	estatística	geral:

Em 2018 receberam 1408 casos para mediação dos quais 631 não foram aceites por estarem fora da 
competência da AMF ou estarem incompletos ou ter havido desistência; 
Em 2018 foram tratados 777 casos, encerraram 284 dos quais 162 com recomendações favoráveis ao 
requerente (42% com indemnização). O total de compensações atribuídas somou 903 mil euros em 
2018 (1,6 milhões em 2017 e 1,5 milhões em 2016 e 851 mil em 2015).
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b) Serviço de mediação autónomo ao regulador, que integra por vezes 
também o serviço de arbitragem, normalmente aplicado num estádio 
seguinte e quando o serviço de mediação não se revela eficaz.

É mais frequente em países de origem anglo-saxónica como o Reino Unido 
(FOS38 – Financial Ombudsman Service), os Estados Unidos (FINRA), e outros 
como Hong Kong (FDRC) mas também em Singapura (FIDeREC39 – Financial 
Industry Disputes Resolution Centre Ltd). Neste modelo, tipicamente:
•	 o	 prestador	 do	 serviço	 é	 compelido	 a	 aceitar	 o	 processo	 de	 mediação	

solicitado pelo investidor – é assim em Hong Kong, Singapura e no Reino 
Unido;
•	 os	conflitos	que	podem	ser	aceites	para	mediação	têm	um	limite	máximo	

em termos do montante do litígio – é o caso em Hong Kong (1 milhão de 
dólares de Hong Kong) e em Singapura (100 mil dólares de Singapura);
•	 os	 litígios	 não	 resolvidos	 em	 processo	 de	 mediação	 passam	 para	 um	

serviço de arbitragem em que o arbitro tem poder de decisão de forma 
vinculativa assegurando a resolução do conflito (Hong Kong e Singapura 
são exemplos);
•	 os	custos	são	repartidos	entre	os	investidores	e	os	prestadores	de	serviços,	

com impacto proporcionalmente inferior nos primeiros – é de referir 
por exemplo o caso da FIDeREC de Singapura em que os investidores 
suportam um custo mínimo relativamente baixo no serviço de mediação 
que aumenta com a passagem do processo para a fase de arbitragem que 
é obrigatória no caso de não se resolver em mediação, representando o 
acréscimo de custo um incentivo a resolução nas primeiras instâncias e de 
forma voluntária entre as partes.

Pelo interesse de algumas características destaco o modelo de Singapura e o 
do Reino Unido:

38 https://www.financial-ombudsman.org.uk/
39 https://www.fidrec.com.sg/website/index.html
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FIDeREC em Singapura40 FOS, no Reino Unido41

•	 O	 FIDeREC	 é	 aprovado	 pela	 autoridade	 de	
mercado (MAS) e é um passo adicional e autó-
nomo em relação ao serviço de tratamento de 
reclamações da MAS.

•	O	processo	da	FIDeREC	incorpora	em	si,	vários	
mecanismos de aplicação sucessiva, isto é, a 
negociação, a mediação e a arbitragem, assegu-
rando-se assim em último caso, se necessário, uma 
decisão final:
– vinculativa para o Intermediário financeiro mas 
– não vinculativa para o investidor (este se não 
concordar com a decisão final do arbitro poderá 
não a seguir e seguir com o processo em Tribunal). 

•	Há	incentivos	de	custos	para	que	o	processo	seja	
resolvido nos primeiros estádios de negociação e 
mediação:
– seja para o investidor (que não tem custos na 
mediação mas se passar a arbitragem paga um 
valor de 50 dólares de Singapura, valor que se 
pretende seja incentivador da resolução em 
mediação), 
– seja para o intermediário financeiro que paga 
50 dólares de Singapura na mediação e 500 na 
arbitragem. 

•	 São	 ambos	mecanismos	 que	 asseguram	 a	 con
fidencialidade.

•	 O	 FOS	 foi	 criado	 pelo	 regulador	 FCA,	 como	
entidade autónoma para, de forma independente:
– analisar as reclamações que recebe de inves-
tidores (sempre em 2ª instancia, após pronúncia 
do prestador de serviços),
– investigar ou mediar a sua resolução tomando 
uma decisão.

•	A	decisão	do	FOS:
– é vinculativa para o intermediário financeiro (se 
não cumprir com a decisão do FOS pode sujeitar-
-se ao pagamento de coimas, podendo ainda o 
FOS enviar ao FCA para aplicar outras eventuais 
medidas ao seu supervisionado) mas 
– não é vinculativa para o investidor (que uma vez 
tendo passado pelo processo no FOS, poderá ir 
a Tribunal se não concordar com a conclusão do 
mesmo – note-se que será condição para poder ir a 
Tribunal ter recorrido previamente ao FOS). 

•	 Só	 podem	 ser	 apresentados	 processos	 de	 valor	
inferior ao máximo de 200 mil libras.

– As multas poderão ir até 350 mil libras.

40   41

Notas Finais 
Conclusão e possível abordagem futura na resolução de conflitos entre 
investidores e os intermediários financeiros que lhes prestam o serviço

Conclui-se que:
•	 O	atual	enquadramento,	decorrente	da	legislação	europeia,	prevê	e	regula	

o dever de tratamento pelo intermediário financeiro de reclamações 
apresentadas por investidores, seus clientes. Considera-se que a eficiência 
e eficácia deste primeiro nível de resolução do conflito devem ser incen-

40 https://www.fidrec.com.sg/website/index.html
41 https://www.financial-ombudsman.org.uk/
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tivadas pois permitem resolver na fonte, com benefício para o investidor 
em termos de tempo e custo e para o intermediário financeiro em termos 
reputacionais e de manutenção e retenção da sua clientela com bom nível 
de satisfação.42

•	 O tratamento de reclamações pelo regulador de mercados, Comissão 
de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a que o investidor pode 
recorrer em segunda instância se não ficar satisfeito com a resposta do 
intermediário financeiro no primeiro nível, tem registado nos últimos anos 
aumento43 da eficiência e eficácia, registando-se maior rapidez na resposta 
e, nos casos em que a CMVM conclui que o reclamante pode ter razão, 
uma elevada taxa de reclamações em que a entidade reclamada atende à 
pretensão do reclamante.
•	 Os	mecanismos	 de	 resolução	 alternativa	 de	 litígios,	 como	 a	mediação, 

podem ainda assim justificar-se para a proteção do investidor nomeadamente 
em casos não resolvidos nos processos de tratamento de reclamações em 
que se verificam incumprimentos normativos. A CMVM disponibiliza 
um serviço de mediação com características de voluntariedade das partes 
e intervenção de um mediador independente que pode interferir na 
mediação propondo acordos que relevem depoimentos e outros aspetos, 
que sejam aceites pelas partes. Este serviço poderá beneficiar, como 
vimos, de maior divulgação das suas vantagens junto dos investidores e 
sensibilização junto dos intermediários financeiros da importância da 
mediação na proteção do investidor e o benefício reputacional (e quiçá 
até comercial) que um compromisso em aceitar entrar em processos de 
mediação solicitados pelos seus clientes pode representar. Sendo um 
serviço de adesão voluntaria será assim necessário estimular a adesão 
voluntaria das partes, sem comprometer, no entanto, a aceitação, que se 
pretende seja voluntária, de um acordo a propor pelo mediador e negociar 
pelas partes. Para o sucesso na adesão será também crítico a reputação e 
garantia de bom funcionamento do processo com mediadores experientes 
e conhecedores, que um serviço disponibilizado pelo regulador pode 
assegurar (nomeadamente se com mediadores do próprio regulador, 
como no caso francês ou do mediador de crédito em Portugal), situação 
que requer adequado financiamento do sistema.

42 A figura existente no ordenamento espanhol de um provedor independente que funciona dentro 
do banco a que o cliente investidor pode recorrer para resolver conflitos de certa natureza e dimensão 
com o banco pode ser um fator que potencie ainda mais a resolução de reclamações.
43 Em resultado das alterações introduzidas no Regulamento 2/216 pelo 3/2019.
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 O nosso regime jurídico44 aproxima-nos da solução espanhola ou francesa 
e não de estruturas independentes de mecanismos de RAL como existem 
no Reino Unido (FOS) ou Singapura (neste caso, após tratamento de 
reclamações pelo regulador MAS, os processos podem seguir para RAL 
pelo FIDeREC). 
•	 Um	serviço	de	arbitragem, poderia assegurar de forma efetiva a resolu-

ção do conflito, com a intervenção de um arbitro que tome uma decisão 
vinculativa que leve o prestador do serviço a resolver o conflito, sendo o 
investidor livre, nos modelos analisados, de aceitar a decisão do arbitro. 
Este serviço não está hoje disponível junto do regulador nem se encontrou 
exemplo internacional de serviço publico que o disponibilize, no entanto, 
poderia ser considerado dar o regulador acesso a serviço de arbitragem ex-
terno. Antecipa-se a eventual dificuldade do financiamento e em se identi-
ficar soluções apetrechadas com meios, conhecimentos e experiência para 
situações tão específicas e, por vezes, complexas que permitam ao regula-
dor considerar poder dar acesso ao serviço. Na verdade, a opção (externa-
lizada) dos modelos previstos no regime RAL aplicado noutros setores em 
Portugal parece, como se viu, não se adequar à especificidade que o setor 
financeiro tem, nem ir ao encontro da legislação específica que regula os 
mecanismos de resolução alternativa de litígios em Portugal (Estatutos da 
CMVM45, Código de Valores Mobiliários e Regulamento da CMVM). 

Concluo finalmente que, havendo caminho já feito, para uma maior eficácia 
e efetiva proteção do investidor e aumento da sua confiança haverá melho rias 
a implementar nomeadamente a nível dos mecanismos de resolução de litígios, 
como referido. 

A concertação a nível internacional, e em primeiro lugar europeu, é também 
fator relevante pelo que será de referir o destaque no recente Plano de Ação 
para o Desenvolvimento da União do Mercado de Capitais produzido pela 
Comissão Europeia (24.9.2020) com a medida para reforço da confiança do 
investidor de retalho e para proteger e facilitar o investimento: fortalecer a eficácia 
dos mecanismos de resolução de litígios a nível nacional e/ou da União Europeia. 

Lisboa, 19 de outubro de 2020

44 Art. 33º e 34º do Código de Valores Mobiliários. Art. 33º n.1 – “A CMVM organiza um serviço 
destinado à mediação voluntária de conflitos entre investidores não profissionais, por uma parte, 
e intermediários financeiros,…”
45 Decreto Lei 5/2015 Art. 6º n.6 b) “Compete a esta entidade contribuir para a resolução de conflitos 
entre entidades sujeitas à sua supervisão, ou entre estas e investidores, designadamente [...] através 
de mediação, nos termos previstos no Código dos Valores Mobiliários”.



1.2 Ofertas Públicas





305

Mudança de controlo e dever de OPA no âmbito 
de grupos societários de natureza familiar

46Juliano Ferreira*

Parte I – Aquisição de Controlo por Via Sucessória

1. Enquadramento

1.1. A imputação de direitos de voto no cruzamento entre transparência e 
oferta pública de aquisição

I. Os interesses que gravitam na esfera de uma sociedade aberta e de uma socie-
dade fechada são distintos, residindo nessa distinção o fundamento teleológico da 
imposição do dever de OPA. 

O recurso à obtenção de capitais junto do público faz emergir a necessi dade 
de mecanismos jurídicos de tutela dos interesses dos investidores, para que, 
conferindo-lhes adequado grau de segurança, estabilidade e confiança, possam 
igualmente ser protegidos os interesses da sociedade aberta.

* Jurista e Diretor do Departamento de Emitentes da CMVM. 
O presente texto expressa opiniões estritamente pessoais que não podem ser legitimamente enten-
didas como manifestação da posição da CMVM sobre as matérias versadas. Corresponde à segunda 
parte da tese de mestrado dedicada ao tema da OPA obrigatória no contexto do governo de socie-
dades familiares, defendida em provas públicas em junho de 2016, na Faculdade de Direito da 
Universidade Nova de Lisboa, sob orientação do Professor Carlos Ferreira de Almeida – motivo 
pelo qual não foram promovidas alterações ou atualizações bibliográficas. 
Quis o infortúnio que a publicação destas páginas apenas ocorresse depois do falecimento de quem 
delas foi o verdadeiro mentor, o Professor Carlos Ferreira de Almeida. Ficam, pois, como singela 
homenagem à sua memória.
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II. Nesta perspetiva, a sociedade que abre o seu capital ao investimento do 
público estará voluntariamente a sujeitar-se a um conjunto de regras de prote-
ção dos interesses dos acionistas minoritários, como reverso de junto deles ter 
obtido os capitais de que considerou necessitar. O dever de OPA passa assim a 
integrar o complexo de mecanismos jurídicos em que confiam os investidores  
que respondem afirmativamente ao apelo de investimento lançado pela socie-
dade (aportando-lhe capitais), salvaguardando que, perante uma alteração  
superveniente das circunstâncias – em que uma alteração de controlo se con-
cretize –, aqueles terão oportunidade de desinvestir a um preço adequado.

III. Um dos aspetos que mais vincadamente diferencia sociedades abertas e 
sociedades fechadas é o distinto modo de identificação dos direitos de voto que, 
para variados efeitos, são contados como atribuíveis a determinada pessoa.

As regras de imputação de direitos de voto (constantes do art. 20º) encon-
tram-se, no âmbito das sociedades abertas, funcionalizadas à aferição de deveres 
de comunicação de participação qualificada (art. 16º) e de lançamento de OPA obriga-
tória (187º), devendo como tal ser interpretadas, quando em conjugação com as 
regras que as convocam, em respeito pelos propósitos, teleologia, história ou 
inserção sistemática dos institutos aos quais se vão aplicar. Aderindo à posição 
que hoje se afigura como Doutrina dominante – a de entender que os critérios 
de imputação não podem valer, nos mesmos termos e com o mesmo sentido, 
quando em causa esteja a sua aplicação com propósitos tão distintos como sejam 
a transparência e a aferição de posições de domínio – entendemos ser convocável, no 
âmbito do regime jurídico da OPA obrigatória, um procedimento interpretativo 
que, não desconsiderando a confessada intenção do legislador de manter, num 
único artigo, os critérios de imputação de direitos de voto para (pelo menos) 
aqueles dois efeitos, ainda assim permitem vir a alcançar resultados que não 
só se mostram conformes com a razão de ser de cada um dos institutos, como 
permitirão afastar situações de manifesta inconstitucionalidade, caso houvesse 
de vingar uma espécie de interpretação unitária.

IV. Para aferição dos direitos de voto atribuíveis a determinado sujeito, 
haverá que recorrer-se ao art. 20º. Este, porém, conjugado primariamente com 
o art. 16º, dar-nos-á apenas a medida da participação qualificada, onde, ao lado 
de votos efetivamente controlados pelo participante, se incluirão também votos 
de que ele não dispõe, de que apenas pode vir a dispor, ou até de votos de que 
nunca virá a dispor.

V. No âmbito do dever de OPA, o que está em causa é a identificação de 
situações de domínio sobre determinada sociedade aberta. Tais situações mani-
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festar-se-ão quando, através do controlo de determinado número de direitos de 
voto, alguém possa sobre a sociedade exercer influência dominante.

Como tal, e porque para efeitos de OPA o que releva é o poder de voto, haverá 
que descortinar, na participação qualificada, os direitos de voto que, por serem 
efetivamente controlados pelo participante, concorrerão para determinar a 
conversão daquela participação qualificada em posição de controlo.

VI. Quando a participação qualificada, assim medida e filtrada, se situe entre 
um terço e metade dos direitos de voto, presumir-se-á que o participante controla 
a sociedade, embora este possa ilidir aquela presunção, demonstrando não ter 
o poder de exercer influência dominante. Neste caso, a presumível posição de 
controlo, a existir, afigurar-se-á necessariamente conjuntural, porquanto não fica 
afastada a possibilidade de um terceiro vir a adquirir participação mais elevada, 
incluindo em medida superior a metade dos direitos de voto.

VII. Somente quando a participação qualificada, assim medida e filtrada, 
se situe além de metade dos direitos de voto estaremos em presença de uma 
posição estrutural de domínio, não se admitindo, em coerência com a presunção 
inilidível do art. 21º/2/a, prova em contrário.

1.2. O caso particular das transmissões sucessórias

I. Analisado o procedimento de identificação de situações de mudança de 
controlo, haverá que nele integrar as transmissões que tenham origem em 
processos sucessórios. 

Considerando como paradigmático o caso de constituição do dever de OPA 
enquanto consequência da aquisição da titularidade de ações1 que proporcionem 
ao seu titular a ultrapassagem da fasquia de mais de um terço ou mais de metade 
dos votos exercitáveis, pergunta-se em que medida é que a natureza do processo 
aquisitivo relevará para obstar à constituição ou à exigibilidade de cumprimento 
daquele dever, quando em causa esteja a transmissão de ações no âmbito de fenó-
menos sucessórios.

1 Transcendendo o critério de imputação decorrente da titularidade de ações e realçando os 
fenómenos de dissociação entre a titularidade de ações e o controlo do sentido do voto, v. Henry 
Hu e Bernard Black, Empty voting and hidden ownership: taxonomy, implications, and reforms, e  
The New Vote Buying: Empty Voting and Hidden (Morphable) Ownership (2006, revistos em 2008), 
disponíveis em ), disponíveis em http://papers.ssrn.com /sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_
id=128331.
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II. Tendo abordado a temática das exceções ao dever de OPA em estudo 
ante rior2, cumpre analisar, à luz do regime jurídico português vigente, se tais fenó-
menos são suscetíveis de originar, a priori, situações de mudança de controlo e, 
em caso afirmativo, se a natureza específica daquele concreto modo transmissivo 
é, hoje, suscetível de afastar a posteriori a exigibilidade do seu cumprimento.

2. O fenómeno sucessório como causa de alteração de controlo

I. A morte constitui um facto que, em muitas circunstâncias, adquire relevância 
jurídica. Não obstante cessar, em conformidade com o art. 68º CCiv, a personali-
dade jurídica do defunto (de cuius), i.e., a sua aptidão para ser sujeito de relações 
jurídicas, tal circunstância não impede «…que haja bens da personalidade física e moral 
(…)que continuam a influir no curso social e que, por isso mesmo, perduram no mundo das 
relações jurídicas e como tais são autonomamente protegidos”3.

E se assim é com certos bens da personalidade, que continuam merecedo-
res de tutela jurídica mesmo após a morte, o mesmo sucede com o conjunto 
de bens e relações que, com a morte do de cuius, passam a integrar uma massa 
patrimonial hereditária (a herança jacente), tornando-se suscetíveis de trans-
missão para um conjunto determinável de potenciais sucessores (os herdeiros 
ou legatários).

A morte abre assim espaço ao fenómeno da vocação sucessória, que se cum-
pre através da identificação dos sujeitos que, de entre o universo de potenciais 
sucessores, são efetivamente chamados a aceitar ou repudiar a transmissão dos 
bens ou das relações jurídicas que integram a herança jacente.

Não competindo nesta sede senão o sucinto enunciar das suas principais  
características, revela-se porém útil evidenciar a natureza jurídica do fenómeno 
sucessório de forma a determinar a sua relevância para efeitos de (não) consti-
tuição do dever de OPA ede (in)exigibilidade do seu cumprimento.

Diz-se sucessão o chamamento de uma ou mais pessoas à titularidade das relações 
jurídicas patrimoniais de uma pessoa falecida e consequente devolução dos bens que a esta 
pertenciam (art. 2024º CCiv).

É em face desta noção legal que se coloca a questão de saber se «…o conceito 
de sucessão tem ou não autonomia face ao de aquisição derivada translativa, em que 
o direito adquirido é também o mesmo que já pertencia ao seu anterior titular, e se, conse-
quentemente, o sucessor se confunde ou não com o adquirente transmissário»4.

2 Juliano Ferreira, Excepções ao dever de lançamento de oferta pública de aquisição, in DSR, ano 3,  
vol. 6, Almedina, outubro de 2011.
3 Capêlo de Sousa, O direito geral de personalidade, Coimbra Editora, 1995, p. 189.
4 Questão formulada já por Capêlo de Sousa, Lições de direito das sucessões, vol. I, 2000, Coimbra 
Editora, 4ª ed. revista e atualizada, p. 18.
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Uma vez que o dever de OPA tem necessariamente como pressuposto a 
ocorrência de uma alteração de controlo, há que clarificar se, atenta a natureza 
jurídica e os efeitos do fenómeno sucessório transmissivo de ações, se poderá 
concluir resultar afinal do mesmo uma situação de inalterabilidade da realidade 
existente antes do falecimento do de cuius. Em tal caso, dar-se-ia ab initio por 
não preenchido o pressuposto material em que assenta a constituição do dever  
de OPA.

II. Historicamente, a sucessão começou por ser entendida não como 
transmissão de bens ou direitos – a transmissão de direitos era, de resto, uma 
ideia que repugnava aos romanos5 – mas como uma verdadeira successio, o que  
implicava a sua configuração não como ato transmissivo mas como subingresso do 
sucessor na posição jurídica anteriormente ocupada pelo de cuius6.

De acordo com esta configuração originária do fenómeno sucessório, não 
eram os objetos titulados pelo de cuius, nem o conjunto de direitos sobre eles 
incidentes, que se transmitiam por morte para a esfera jurídica dos sucessores, 
sendo ao invés estes que substituíam aquele na posição jurídica por si anterior-
mente ocupada.

De acordo com esta perspetiva7, o sucessor do titular de uma participação de 
controlo ingressaria na sua posição jurídica, assumindo todas as relações de que 
aquele fosse até então titular, sem que tivesse de cumprir com qualquer dever 
de OPA, pois que tal dever não se encontraria no conjunto de situações jurídicas 
passivas que integravam a sua esfera jurídica. A ausência de qualquer transmis-
são de ações permitiria então sustentar a manutenção (inalterada) das relações 
de poder até então existentes, não havendo na continuidade assim afirmada  
espaço para sustentar qualquer alteração de controlo, justificativa da imposição 
do dever de OPA.

Sucede que, superada a inicial aversão à ideia de transmissão de direitos8, a 
sucessão passou a ser perspetivada já não como subingresso de um sucessor na 
posição jurídica do de cuius, mas como verdadeira transmissão de bens e direitos 
deste para aquele9. A comprovar a evolução do subingresso para a transmissão está 

5 V. Pereira Coelho, Direito das sucessões, Universidade de Coimbra, 1992, p. 22 e ss.
6 O mesmo sucedia, de resto, relativamente a diversas formas de transmissão de direitos inter  
vivos, exemplificadas em Capêlo de Sousa, Lições de Direito…, cit., pp. 19 e 20, como sucedia com a 
adrogatio, a conventium in manum e a perda do status libertatis.
7 Sustentada, nos dias de hoje, por Manuel Requicha Ferreira, O dever de lançamento de OPA…, 
cit., p. 32.
8 Sobre a evolução dos modelos sucessórios, v. Capêlo de Sousa, Lições de Direito…, cit. pp. 87 a 113.
9 Como bem refere Carlos Ferreira de Almeida, Contratos IV, Almedina, 2014, p. 97, a pro-
pósito de contratos transmissivos, «[a] transmissão operada (…) tem geralmente a natureza de sucessão, 
porque o transmissário substitui o transmitente, ficando quele investido, sem alterações, na posição jurídica do 
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a emergência da figura jurídica do legatário, enquanto sucessor na transmissão 
de apenas certos e determinados bens, com exclusão dos demais, com plena 
autonomia face à figura do herdeiro, sucessor a título universal.

III. A teoria do fenómeno sucessório como subingresso é, de resto, ina-
dequada para afastar a constituição do dever de OPA10, uma vez que posta ao 
serviço da demonstração da inexistência de alterações objetivas (ou quantitativas) 
de controlo, olvidará a relevância, seguramente mais significativa, das alterações 
subjetivas de controlo.

Ainda que a participação de controlo, assumida pelo sucessor, seja objetiva 
e quantitativamente a mesma que repousava já na esfera jurídica do de cuius, é 
inegável que, em virtude do falecimento, passa a ser diferente pessoa11 a dispor 

transmitente, não só em relação ao objeto transferido como em relação de direitos menores, ónus e exceções que 
recaíam sobre a situação jurídica transmitida».
10 Note-se, aliás, que em determinados ordenamentos jurídicos onde expressamente se afasta o 
dever de OPA no caso de transmissões sucessórias, não só não se contesta que destes processos decorre 
uma efetiva transmissão (e, associada, uma alteração de controlo), como o fundamento invocado 
para justificar a derrogação é usualmente a natureza não onerosa da transmissão. V., para o direito 
italiano, Federico Mucciarelli, Le offerte pubbliche d’acquisito e di scambio, Giappichelli Editore, 
Torino, 2014, pp. 142 e 143.
Entre nós, o carácter não oneroso da transmissão que leva à aquisição de controlo – que determina 
a tendencial inexistência de prémio de controlo a repartir pelos demais acionistas – não permite 
afastar a constituição e exigibilidade de cumprimento do dever, mas antes que a contrapartida a 
pagar se há de aferir por referência ao preço de mercado (art. 188º/1/b). 
11 Diferentemente sucederá se a posição de controlo for, ab initio, exercida por um núcleo familiar. 
A abertura do capital ao investimento do público, precedida de divulgação clara sobre a natureza 
familiar do controlo a exercer sobre a sociedade permitirá aos investidores aferir, em momento 
prévio à aquisição da qualidade de acionista, se aceitam sujeitar-se a uma posição de subordinação 
perante um controlo familiar. Caso aceitem, investindo, não lhes será posteriormente legítimo 
invocar ter ocorrido qualquer alteração de controlo, mesmo perante alterações na composição 
da família ditadas por morte de membros que a compunham se, em última análise, o controlo  
(man)tiver natureza familiar.
Uma vez que o investimento numa tal sociedade tende a apresentar vantagens «…para a família 
controladora, não seguramente para os sócios minoritários…» (Ana Perestrelo de Oliveira, OPA 
obrigatória…, cit., p. 649), a estes deverá ser prestada toda a informação para que tomem decisões 
de investimento informadas e conscientes, desde logo sobre o controlo a que ficarão sujeitos. Como 
exemplo de um controlo de natureza familiar, veja-se o caso da Semapa – Sociedade Investimento 
e Gestão, SGPS, S.A., relativamente à qual um tal controlo se afirmava existir no seio de um 
grupo familiar, resultado «…da assumida coordenação de exercício de direitos de voto…» por uma série 
de sociedades, o que determinava «…uma imputação recíproca dos direitos de votos detidos pelo conjunto 
destas sociedades na Semapa a cada uma delas…» (v. Relatório de Governo da Sociedade (2014), em  
http://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/ RGS49805.pdf ).
Cremos que, neste enquadramento, não pode prevalecer o argumento, avançado por Manuel 
Requicha Ferreira, O dever de lançamento de OPA…, cit., p. 28, assente na ideia de que a transmissão 
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do poder de exercer influência dominante sobre a sociedade12. Estaria por isso 
sempre em causa – mesmo que admitíssemos a sucessão como subingresso –, a 
existência de uma alteração subjetiva de controlo, relevante em si mesma para afir-
mação do dever de OPA, pela simples circunstância de tal poder passar a residir 
na esfera de quem, não o detendo antes, não poderia encontrar-se legitimado13 
para o seu exercício.

IV. Por outro lado, a tese do subingresso afigurar-se-ia desajustada aos casos 
em que a posição de controlo não resultasse do bloco de ações transmitidas 
mortis causa, mas da sua agregação a ações detidas (rectius, a direitos de voto 
controlados) já pelo sucessor.

Imagine-se que o de cuius não detinha participação de controlo (embora 
titular de um lote significativo de ações) e que o sucessor, também ele acionista, 
vem a assumir a titularidade das ações por aquele detidas. Da agregação das 
ações vem a constituir-se, pela primeira vez e exclusivamente na esfera jurídica do 
sucessor, uma posição de controlo.

Ora, assumindo o sucessor, numa lógica de subingresso, a posição jurídica 
do de cuius, não haveria de encontrar aí qualquer dever de OPA, mas também 
não se vislumbraria aí qualquer posição de controlo. Ela emergiria como facto  
novo, não podendo alegar-se ser mera continuação da anterior posição de  
controlo, para assim afastar a constituição do dever de OPA. Já não poderá o 

sucessória entre elementos de uma mesma família não configura alteração de controlo se o sucessor tiver 
sido previamente integrado no “giro comercial”, no âmbito da preparação em vida do processo de 
sucessão do titular originário do controlo. A segurança jurídica não se compadece com a maior ou 
menor previsibilidade do resultado de um processo sucessório, pelo que o controlo legitimado não 
pode ser senão aquele que resulte do prospeto referente à abertura do capital da sociedade. A cir-
cunstância de o sucessor poder estar já envolvido na definição da estratégia e de, por isso, ser mais 
ou menos expectável que, com o falecimento do de cuius, aquele venha a assumir o giro comercial, 
há de apenas adquirir relevo no âmbito da decisão que os acionistas minoritários venham a tomar 
perante o efetivo cumprimento do dever de OPA, não vendendo as suas ações se lhes parecer inócua 
a alteração de controlo em causa.
12 Não nos parece assim razoável afirmar, como faz Klaus Hopt, European takeover reform of 2012/2013 
– time to re-examine the mandatory bid, in European Business Organization Law Review, 2, p. 181 
(disponível em http://ssrn.com/ abstract=2553998), que as exceções legalmente previstas em outros 
ordenamentos para os casos de transmissões sucessórias se enquadrem no subgrupo das situações 
em que não existe verdadeira alteração de controlo.
Da mesma forma, cremos não ser igualmente correto enquadrar tais transmissões no lote das aqui-
sições involuntárias, com Paulo Câmara, O dever de lançamento…, cit., p. 221, pois que dependerão 
sempre de um ato de aceitação, manifestado pelo sucessor.
13 Referindo que «…quem lança uma oferta forçada pretende, com esse gesto, legitimar a posteriori o domí-
nio já atingido», Paulo Câmara, Manual…, cit. p. 619. No mesmo sentido, Hugo Moredo Santos, 
Transparência, OPA obrigatória…, cit., p. 241 e ss.
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sucessor arrogar-se beneficiário da mesma legitimação de que beneficiava o de 
cuius, pelo simples facto de que este não dispunha de posição de controlo.

Se a ideia de subingresso, que repudiamos, poderia sustentar a não consti-
tuição do dever quando a posição de controlo existisse já na esfera do de cuius, 
já não permite alcançar similar resultado quando tal posição resulte do aludido  
somatório dos direitos de voto. Tornar-se-ia portanto incongruente afirmar 
num caso, e recusar no outro, a constituição do dever de OPA, quando a posição 
em que fica investido o sucessor é materialmente a mesma, porquanto adquire 
o poder, de que anteriormente não dispunha, de exercer influência dominante 
sobre a sociedade.

V. Por fim, a conceção do fenómeno sucessório como processo do qual 
decorre a transmissão das ações é a única que permite justificar a feição que a 
figura da OPA obrigatória obteve no Código do Mercado de Valores Mobiliários.

A previsão expressa de uma exceção ao dever contemplando os casos de 
transmissão de ações por herança ou legado, atuante a posteriori como forma de 
obstar à exigibilidade de cumprimento de um dever efetivamente constituído, 
permite-nos concluir que, por um lado, daqueles processos é possível extrair 
situações de alteração de controlo, e que o fenómeno sucessório de que cui-
damos não podia deixar de ser perspetivado como modo de efetiva transmissão 
de ações14. Se assim não fosse – se, por hipótese, o legislador percecionasse o 
fenómeno sucessório como subingresso –, haveria de se concluir pela não ocor-
rência de qualquer alteração de controlo, dando-se por não constituído o dever 
de OPA e dispensando-se norma legal destinada a afastar um dever que, afinal, 
não se tinha constituído.

Em suma, deve hoje concluir-se que a aquisição de controlo por via de 
transmissão mortis causa não é, como nunca foi, fundamento para invocar, a 
priori, a falência de algum pressuposto de que depende a constituição do dever  
de OPA15.

14 Tratamento, de resto, que continuou a merecer no atual Código, onde, a propósito das forma-
lidades para transmissão de valores mobiliários titulados, expressamente se regula a «transmissão 
por morte» de tais valores mobiliários (arts. 101º/3 e 102º/3). Afirmando, com intuito de sustentar a 
admissibilidade de cláusulas de consentimento da sociedade para as transmissões mortis causa, que 
«…a sucessão mortis causa não deixa de ser uma forma de “transmissão”…», Coutinho de Abreu, Curso 
de Direito Comercial II, Das Sociedades, Coimbra, 4ª Ed., Almedina, 2011, p. 383.
15 De resto, como bem nota João Calvão da Silva, Suspensão do dever…, cit., p. 22, «…nem o artigo 
187º nem o artigo 190º qualificam o facto constitutivo do dever de lançamento. Nem um nem outro exigem, 
por exemplo, que a participação desencadeadora de OPA deva ter sido adquirida a título oneroso e inter vivos.  
O importante, o decisivo, pois, é que a participação em sociedade aberta ultrapasse, directa ou indirectamente, 
um terço ou metade dos direitos de voto (art. 187º, nº 1) independentemente de obtida a título oneroso ou a título 
gratuito, inter vivos ou mortis causa.» (sublinhado nosso).
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Restará por isso determinar se, à semelhança do que resultava no direito 
anterior, é ou não possível afastar, a posteriori, a exigibilidade de cumprimento 
daquele dever.

É o que veremos de seguida.

3. As transmissões sucessórias no contexto das exceções ao dever de OPA

3.1. Panorâmica de direito nacional

I. Na vigência do Código do Mercado de Valores Mobiliários, a obtenção de mais 
de metade dos direitos de voto correspondentes ao capital social de determinada 
sociedade de subscrição pública, implicava a obrigatoriedade de lançar oferta geral 
de aquisição (arts. 527º/1/b e art. 528º/2 CódMVM). Tal dever, porém, não se 
aplicava quando, entre outras circunstâncias, na sua origem estivesse a aquisição 
de valores mobiliários por herança ou legado (art. 528º-A/1/a do CódMVM).

Perante a assertividade da letra do referido preceito, não restava dúvida 
quanto ao facto de aquele concreto modo aquisitivo – herança ou legado –, ter 
sido relevado pelo legislador (de 1991) como exceção ao dever de lançamento de 
oferta, erigido primeiro como causa de dispensa, depois (a partir de 1995) como 
fundamento de derrogação16.

Tal situação viria a alterar-se decisivamente com a entrada em vigor do 
atual Código, que deixou de considerar relevante, enquanto circunstância que 
exceciona aquele dever, a aquisição de controlo na sequência de transmissões 
sucessórias.

Representando continuidade no que à emergência do dever diz respeito – as 
transmissões sucessórias geravam antes, e continuam a gerar agora, a consti-
tuição do dever de OPA –, o atual Código representa também rutura quanto à 
previsão daquele concreto modo transmissivo de ações como fundante do afas-
tamento de um dever efetivamente constituído.

II. O diferente tratamento que os dois Códigos atribuem a uma mesma 
matéria resultará de uma distinta conceção quanto aos interesses que merecem 
prevalência no “conflito” gerado por uma alteração de controlo, refletida na 
introdução de mecanismos que permitirão considerar ainda os interesses do 
sucessor, obrigado ao lançamento de OPA.

Na verdade, se no direito anterior se atendia exclusivamente aos interesses 
do sucessor, desonerando-o do dever sem que aos minoritários fosse garan tido 

16 Por se entender que o dever de OPA não deveria repousar em «razões estranhas à sociedade emitente 
e ao seu domínio», José Miguel Júdice, Maria Luísa Antas, António Artur Ferreira e Jorge 
Brito Pereira, Ofertas públicas de aquisição – legislação comentada, Semanário Económico, 1992, p. 48.
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qualquer tipo de proteção – que não a circunstância de conhecerem antecipa-
damente que, perante uma transmissão sucessória, não deveriam esperar qual-
quer oportunidade de saída em OPA –, hoje idêntico “conflito” é abordado com 
um ânimo distinto, o de procurar conciliar, na medida possível, o interesse das 
partes. Aos acionistas minoritários, que vêm emergir uma nova posição de con-
trolo, é garantida a possibilidade de saída mediante venda das ações ao novo 
controlador, exceto se o sucessor, adquirente de controlo para cujo exercício 
não se encontra legitimado, colocar termo à situação de onde resulta o dever, 
mediante recurso à suspensão (art. 190º)17. Para o efeito, deverá este obrigar-se, 
em comunicação escrita dirigida à CMVM imediatamente após a ocorrência 
do facto constitutivo, a pôr termo à situação nos 120 dias subsequentes, assim  
fazendo cessar a relação de domínio em que se constituíra18.

Com este “novo” enquadramento não só se promove a proteção dos acionis-
tas minoritários, como se atende à circunstância em que se encontrará o adqui-
rente do controlo, que poderá não querer (ou não ter capacidade para) suportar 
os encargos associados à necessidade de legitimar a sua posição, no que não 
deverá resultar para si em qualquer penalização.

O que julgamos porém ser inadmissível é que, à luz desta realidade e contra 
este equilíbrio encontrado pelo legislador nacional, se pretenda hoje afastar o 
dever de OPA, como se o art. 528º-A/1/a CódMVM estivesse em vigor e fosse 
plenamente aplicável.

III. A conclusão a que chegamos suporta-se na diferente perspetiva que 
julgamos ter sido adotada pelo legislador e não na ideia simplista de que, se a 
norma que continha a exceção foi suprimida, não restará senão entender que o 
legislador terá pretendido que o dever inelutavelmente se afirmasse. De resto, 
ao abrigo do direito anterior várias eram as circunstâncias que excecionavam a 
constituição do dever de OPA, sendo que nem todas foram mantidas no atual 
Código. E não poderá legitimamente sustentar-se que, em todos os casos em 
que tal aconteceu, a intenção tenha sido a de dar por exigível o cumprimento do 
dever assim constituído.

Assim sucede, v.g., com a exceção que constava do anterior art. 528º-A/1/e 
CódMVM, de onde resultava que o dever de OPA não se aplica(va) quando a 

17 Afirmando que a suspensão do dever de OPA «…se mostra vocacionado para casos de aquisição por 
herança ou legado…», Paulo Câmara, O dever de lançamento…, cit., p. 263.
18 Como refere João Calvão da Silva, Suspensão do dever…, cit., p. 25, «…na aquisição de domínio 
conjuntural (temporário, transitório), denunciado e comunicado à CMVM em tão curto espaço de tempo (…) 
não chega a verificar-se, aos olhos da nova lei (art. 190º), uma efectiva e real mudança de controlo (…) susceptível 
de justificar a abertura da referida porta de saída…» aos acionistas minoritários.
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ultrapassagem das fasquias relevantes resultasse «[d]a aquisição por uma socie-
dade de valores detidos por outra sociedade que com ela se encontre em relação e domínio 
ou de grupo ou que seja dominada por uma terceira sociedade que domine igualmente a  
sociedade adquirente».

Perante a inexistência de idêntica exceção no atual Código, poderíamos ser 
levados a considerar que as transações intra-grupo passavam agora a gerar aquele 
dever19. Mas, quando devidamente enquadrada a questão à luz dos desenvol-
vimentos do regime das OPAs – devidas não só às melhorias e simplificação 
introduzidas pelo Código atualmente em vigor, mas também pelos relevantes 
contributos de direito comunitário –, haveremos afinal de concluir que a manu-
tenção daquela exceção, no atual quadro legal, seria, para além de inútil, con-
traditória com o edifício jurídico em que se suporta a OPA obrigatória. É que as 
exceções apenas adquirem sentido quando permitem afastar um dever que se 
tenha efetivamente constituído. Sendo as transações intra-grupo insusce tíveis, 
por natureza, de promover alterações de controlo (contanto que não impli-
quem modificações na respetiva cúpula, ao nível da qual continue a situar-se o 
poder de exercer influência dominante), não chega a constituir-se o dever para 
afastamento do qual fosse de apelar a uma tal exceção20.

Com a supressão desta exceção, o legislador afirmou tão-só a sua inutilidade 
dentro do “novo” quadro em que se insere a OPA obrigatória, por não poder 
o intérprete chegar senão a essa solução, mesmo sem apoio em exceção legal-
mente prevista21.

19 Nesse sentido, Ana Perestrelo de Oliveira, Opa obrigatória e controlo indireto, in RDS, Ano IV 
(2012) – nº 3, Almedina, pp. 659 e 660, em virtude de entender que tais transações representam 
sempre uma «transformação do perfil de risco» e que é esta transformação que faz emergir a necessidade 
de proteção dos acionistas minoritários.
20 Como bem refere Paulo Mota Pinto, em parecer citado por Carlos Osório de Castro, O 
dever de OPA no quadro das transmissões intra-grupo, inédito (no prelo), «…a eventual aplicação da exceção 
taxativa só pode ser discutida no pressuposto de que antes a regra geral, em momento lógico prévio, atuou no caso 
concreto, impondo pela sua previsão e teleologia uma vinculação a um dever de lançamento de OPA obrigatória 
(...). Ou por outras palavras: não vale a pena, nem faz sentido, discutir a exceção se e quando é logo a regra geral 
que nem sequer se aplica ao caso…».
21 Não surpreende, pois, que quem continue a raciocinar no quadro de um conceito puramente formal 
de controlo sinta dificuldades em justificar o afastamento do dever nos casos de transmissões 
intra-grupo, sobretudo quando em causa esteja a transferência de participação superior a metade 
dos direitos de voto (no âmbito da qual não procede o recurso à prova negativa de domínio). Para o 
enquadramento da abordagem ao tema por parte de Carlos Osório de Castro, que já desde 1992 
(Os casos de obrigatoriedade do lançamento de uma oferta pública de aquisição, in Problemas Societários e 
Fiscais do Mercado de Valores Mobiliários, Edifisco, 1992, p. 55 e ss.) se debruça sobre esta matéria, 
v. infra, ponto 3.3. da Parte III, nota 108.
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A comparação acrítica de situações que, partilhando de idêntico tratamento 
formal, encerram em si um oposto fundamento racional, levam a afirmar idên-
ticas conclusões quando não há afinal identidade de razões22.

É inegável que as transações intra-grupo e as aquisições sucessórias consti-
tuíam fundamento para afastar o dever de OPA e tal deixou de suceder com o 
atual Código. Porém, ao contrário das transmissões intra-grupo, quemanterão 
inalterado o beneficiário último da participação, as transmissões sucessórias, 
que vimos de analisar, conduzirão à constituição de uma nova posição de domínio.

Por isso, se as transações intra-grupo não deverão originar, inclusivamente 
à luz da prática da CMVM23, a constituição do dever de OPA, o mesmo não 
se pode hoje afirmar no que respeita à aquisição de controlo na sequência de 
transmissões sucessórias.

3.2. As exceções na Diretiva das OPAs

I. A transposição para o direito interno da Diretiva das OPAs deixou inalterados 
os artigos referentes às exceções ao dever de lançamento de OPA, à semelhança do que 
sucedeu com a maioria das regras que disciplinavam o regime jurídico das ofertas 
obrigatórias, por se encontrarem já em concordância com o sentido daquela24. 

Tal não obsta à necessidade de interpretação das normas (mesmo que 
preexistentes) de direito interno em conformidade com a Diretiva, em respeito 
pelo enquadramento por aquela definido quanto às regras e exceções nela previstas, 

22 Assim, Manuel Requicha Ferreira, O dever de lançamento de OPA…, cit., pp. 25 e 26, quando 
procura sustentar que se a supressão das transações intra-grupo do elenco das exceções legalmente 
previstas não origina hoje o dever de OPA, também o não deve originar a supressão das aquisições 
por herança ou legado, ainda que umas e outras tenham igualmente deixado de ser consideradas 
como exceções àquele dever.
23 Ao exemplo adiantado por Manuel Requicha Ferreira, O dever de lançamento de OPA…, cit., 
p. 25 (nota 48) podem juntar-se muitos outros e mais recentes, objeto de divulgação pública (em 
cumprimento exclusivo de requisitos de transparência, por implicarem alterações na medida das 
participações qualificadas), no que respeita às sociedades Sonae SGPS, S.A., Impresa, SGPS, S.A., 
Jerónimo Martins SGPS, S.A., Mota-Engil Engenharia e Construção, S.A. e Sociedade Comercial Orey Antunes, 
S.A.. Trata-se, em cada um dos mencionados casos, de transmissões intra-grupo realizadas no âmbito 
de reorganizações societárias, que, tendo conduzido à imputação de mais de metade dos direitos de 
voto a entidade a quem os mesmos não eram antes imputáveis, não originou a imposição do dever 
de OPA.
24 Tal como sucedeu na Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Espanha, 
Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Polónia, 
Reino Unido, República Checa, Roménia e Suécia, conforme se destaca no Relatório elaborado pela 
Marccus Partners, em colaboração com o Centro de Estudos de Política Europeia (junho de 2012), 
Study on the application of Directive 2004/25/EC on takeover bids, disponível em http://ec.europa.eu/
int ernal_market/company/takeoverbids /index_en.htm.
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o que adquire particular relevo nos casos em que aos Estados Membros foi 
concedida margem de discricionariedade na conformação do direito interno.

II. O intuito primordial da Diretiva é o de estabelecer requisitos de harmo-
nização mínima25 quanto às regras por que se devem pautar as OPAs.

As sobejamente conhecidas dificuldades de obtenção de consenso quanto 
ao texto final da Diretiva26 ajudam a compreender que da mesma resulte apenas 
a identificação de princípios gerais, regras carecidas de concretização a nível 
nacional e exceções que podem ser adotadas pelos Estados Membros em função 
do seu contexto interno. Trata-se, como tal, de uma Diretiva que admite uma 
diversidade tal de concretizações específicas que deixa praticamente incólume 
a soberania dos Estados Membros, a quem compete, por exemplo, estabelecer 
os critérios para determinar a emergência de situações de controlo relevantese 
definir o específico modo de aplicação, monitorização e sancionamento das 
exceções à constituição daquele dever.

Não surpreende, pois, que no que respeita à possibilidade de as aquisições 
sucessórias serem erigidas como fundamento da imposição do dever de OPA 
ou, ao invés, como causa que afasta a constituição de tal dever (ou determina a 
inexigibilidade do seu cumprimento), nada se encontre na Diretiva que consti-
tua uma tomada de posição expressa.

Em termos genéricos, portanto, será apenas de notar o facto de a Dire tiva 
admitir expressamenteque, em certas circunstâncias, a aquisição efetiva de 
controlo não deve conduzir à inevitabilidade do lançamento de OPA27. Assim 
sucederá, «[s]em prejuízo dos princípios gerais enunciados no nº 1 do artigo 3º», sempre 
queos Estados-Membros estabeleçam «…nas regras por eles aprovadas ou introdu-
zidas em aplicação da presente directiva, derrogações a estas regras, incluindo essas derro-
gações nas suas regras nacionais, a fim de ter em conta circunstâncias determinadas a nível 
nacional e/ou conferindo às suas autoridades de supervisão (…) o poder de não aplicar as 
regras nacionais» (art. 4º/5 da Diretiva).

25 No Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões sobre a aplicação da Diretiva 2004/25/CE relativa às ofertas 
públicas de aquisição, cit., refere-se que «[a] Diretiva Ofertas Públicas de Aquisição contém orientações 
mínimas para a realização das ofertas públicas de aquisição…», p. 2.
26 V. Paulo Câmara, Manual…, cit., pp. 592 a 594.
27 Avançando, inclusivamente, com a previsão específica de uma exceção àquele dever – a única pre-
vista expressamente na Diretiva –, dispondo que «[o] dever de lançar uma oferta (…) não é aplicável quando 
o controlo tiver sido adquirido na sequência de uma oferta voluntária realizada em conformidade com a presente 
directiva, dirigida a todos os titulares de valores mobiliários, para a totalidade das suas participações.” (art. 5º/2 
da Diretiva). Sobre o tema, v. Domingos Salgado e Juliano Ferreira, OPA derrogatória…, cit.



318

CADER NOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS SOBRE OS 20 ANOS DO CVM

III. Para que tais exceções – quaisquer que elas sejam – estejam em con-
formidade com o disposto no art. 4º/5 da Diretiva, deverão não só estar previs-
tas «nas suas regras nacionais», fundamentando-se em «circunstâncias determinadas 
a nível nacional», como também, e mais importante, garantir que os princípios 
gerais inscritos na Diretiva não são afetados pela sua previsão. Em particular, 
resulta expressamente do art. 3º/1/a que, «…nos casos em que uma pessoa adquira o 
controlo de uma sociedade, os restantes titulares de valores mobiliários terão de ser prote-
gidos», princípio este que, perante uma efetiva alteração de controlo, deverá ser 
necessariamente salvaguardado, ainda que por via diversa da imposição do dever de 
lançamento de OPA.

Em conformidade com a determinação de direito comunitário, uma qual-
quer exceção ao dever de OPA que tenha como objeto e fundamento a natu-
reza mortis causa da transmissão sucessória terá, pois, de encontrar previsão nas  
regras de direito interno28, fundamento em circunstâncias determinadas a nível 
nacional e garantia de que a posição jurídica dos acionistas minoritários é salvaguar-
dada, ainda que por via diversa da oportunidade de venda que seria proporcio-
nada pelo lançamento de OPA29.

Entre nós, a lista de exceções ao dever de OPA atualmente previstas no 
Código dos Valores Mobiliários – e mesmo em legislação avulsa30 – não incluem 
a aquisição de controlo por via sucessória entre as suas causas, não havendo por isso 
um mínimo de apoio na letra da lei para a sustentar. Uma qualquer tentativa 

28 Esta exigência de previsão expressa em normas de direito interno, existente hoje na grande 
maioria dos países que compõem o espaço comunitário (seja sob a forma de exceção para aquisição 
de controlo por via de processos sucessórios, seja sob cobertura de exceção para negócios jurídicos gratuitos 
– assim sucedendo com a Áustria, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Finlândia, 
Holanda, Itália, Liechtenstein, Noruega, Polónia e República Checa), torna tendencialmente irre-
levante, de iure constituto, a invocação das soluções assim adotadas para sustentar idêntica solução 
no nosso ordenamento. A discussão, a existir, enquadrar-se-á no âmbito das opções de política 
legislativa a adotar de iure constituendo.
29 É de assinalar que, tendo presente a referida exigência, a Comissão Europeia encontra-se a 
«…investigar melhor de que modo os acionistas minoritários são protegidos quando se aplica uma derrogação 
nacional», em virtude de se ter revelado necessário «saber melhor até que ponto essas derrogações limitam 
a proteção dos acionistas minoritários em situações de mudança de controlo e que mecanismos alternativos 
eventualmente existem na legislação nacional para proteger os acionistas minoritários em tais situações» (p. 10 
da versão portuguesa do Relatório da Comissão sobre a aplicação da Diretiva 2004/25/CE relativa 
às ofertas públicas de aquisição, cit.). A justificação da exceção para as transmissões mortis causa 
será “problema” que Portugal não enfrenta, por não constituir hoje uma das exceções que permita 
afastar a exigibilidade de cumprimento do dever de OPA.
30 É o caso da Lei nº 63-A/2008, de 24 de novembro (conforme alterada), que estabelece medidas 
de reforço da solidez financeira das instituições de crédito no âmbito da iniciativa para o reforço da 
estabilidade financeira e da disponibilização de liquidez nos mercados financeiros (em particular 
o seu art. 7º).
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de interpretar o direito vigente nesse sentido esbarraria na desconformidade 
com as exigências comunitárias, não só no que ao procedimento diz respeito, 
mas também no que toca às exigências de garantia e respeito pela proteção da 
posição jurídica dos acionistas minoritários. 

É, de resto, a necessidade de proteção dos acionistas minoritários, na ótica 
da segurança jurídica, que justifica que qualquer causa em que se possa vir a  
sustentar o afastamento da exigibilidade de lançamento de OPA, quando uma 
efetiva alteração de controlo haja ocorrido, deva ser expressa, clara e inequi-
vocamente identificada nas normas de direito interno, para que nenhumas  
dúvidas possam restar quanto aos termos em que alguém pode vir a adquirir o 
controlo sem que haja de conceder aos acionistas minoritários que àquele ficam 
sujeitos uma possibilidade de saída por via do lançamento de OPA.

Haverá assim de se concluir que a configuração do regime nacional da OPA 
obrigatória corresponde a uma estrutura completa, coerente e equilibrada, em 
plena conformidade com o espírito da Diretiva, maxime no que diz respeito às 
garantias dos acionistas que se convertem em minoritários perante a superve-
niência de uma alteração de controlo.

Tal não significa, necessariamente, a plena conformidade das soluções des-
critas com o ordenamento jurídico-constitucional português, cumprindo por 
isso abordar a questão de seguida, à luz desse enquadramento. Só ultrapassado 
este derradeiro teste poderemos avistar, com clareza, toda a abrangência do 
regime português da OPA obrigatória, assim concluindo se o mesmo abrange as 
transmissões mortis causa, ou se nelas encontra limitação inultrapassável.

4. As transmissões sucessórias no contexto jurídico-constitucional 
português

I. Perante o quadro legal anteriormente descrito, é de concluir que o legislador 
nacional (de 1999) promoveu uma efetiva reconfiguração dos efeitos jurídicos 
decorrentes da aquisição de uma posição de controlo por via de transmissão 
sucessória de ações, abolindo aquela que até então era uma causa excludente da 
exigibilidade do cumprimento do dever de OPA.

Cumpre pois aferir se esta solução é conforme com os princípios fundamen-
tais do direito constitucional português. Resposta em sentido negativo condu-
ziria ao repúdio dos resultados decorrentes da “nova”realidade normativa, por 
desrespeito de desígnios normativos hierarquicamente superiores31.

31 Em causa poderia assim estar uma hipotética inconstitucionalidade por omissão, em virtude de 
a ausência de previsão da exceção para os casos em que o controlo fosse adquirido mortis causa  
tornaria o regime da OPA obrigatória não consentâneo com as exigências constitucionais, devendo 
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O art. 62º/1 CRP dispõe que «[a] todos é garantido o direito à propriedade privada 
e à sua transmissão em vida ou por morte, nos termos da Constituição», disposição que 
não deve deixar de ser lida à luz dos princípios constitucionais, de entre os quais 
se evidenciao princípio de tutela das relações familiares32.

Da conjugação do direito constitucionalmente consagrado à transmissão por 
morte da propriedade privada com o princípio da sucessão familiar resulta a imposição 
de que qualquer legislação que venha a regular a sucessão mortis causa, não 
exclua, por um lado, a transmissibilidade dos bens de que era titular o de cuius, 
nem afaste, por outro, a sua natureza familiar.

Seriam portanto atentatórios da Constituição quaisquer regras que afastas-
sem, tout court, a transmissibilidade dos bens do de cuius ou que os destinassem, 
preferencialmente, a indivíduos ou coletividades (particulares ou de natureza 
pública), em detrimento dos seus familiares.

Revela-se por isso fundamental ter presente que, à luz dos âmbitos de con-
formação positivo-constituinte e negativo-delimitativa do direito de proprie-
dade e da concreta faculdade da sua transmissão, não obstante a integração 
sistemática do direito de propriedade privada no título dos direitos e deveres 
económicos, tal circunstância não lhe retirou a sua dimensão fundamental de  
liberdade e de garantia, sendo por isso unanimemente reconhecida ao direito  
de propriedade privada natureza análoga à dos direitos, liberdades e garantias.

Consequentemente, o direito de propriedade, na vertente da sua transmis-
sibilidade mortis causa, apenas poderá ser restringido por Lei, nos casos expres-
samente previstos na Constituição, devendo as restrições limitar-se ao necessá-
rio para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos (art.  
18º CRP).

II. Aqui chegados, cumpre determinar se a imposição do dever de OPA ao 
sucessor constitui violação do preceito constitucional de onde decorre ser a to-
dos garantida a possibilidade de transmissão, por morte, da propriedade privada.

A exclusão do direito de transmissão verificar-se-ia, indubitavelmente, se uma 
determinada norma impusesse que, no caso de ações representativas de partici-
pações de controlo em sociedades abertas – ou que, vindo a acrescer a ações já 
detidas pelo sucessor, lhe conferissem uma participação de controlo –, as mes-
mas revertessem, em face da morte do seu titular originário, a favor do Estado 

o legislador ordinário passar a prevê-la para assim repor a conformidade quebrada com a entrada 
em vigor do atual Código dos Valores Mobiliários.
32 Aliás, «…os arts. 63º a 72º e 73º a 79º da Constituição prevêem diversos direitos sociais e culturais, para efe-
tivação dos quais muito contribui a aquisiçãosucessóriafamiliar», podendo, a este propósito, invocar-se 
a existência de um princípio constitucional da sucessão familiar, v. Capêlo de Sousa, Lições de Direito…, 
cit., p. 123.
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ou dos demais acionistas. Com tal destinação afetar-se-ia o núcleo essencial do 
direito de transmissão mortis causa, ínsito naquele preceito constitucional.

Contudo, tal não sucede no caso que tomamos como objeto de análise, à luz 
do nosso direito positivo. O adquirente (sucessor, herdeiro ou legatário, familiar 
ou não do de cuius) torna-se, com a aceitação, efetivo titular dos bens objeto da 
herança ou legado. Tais bens apenas revertem para o Estado, enquanto sucessor 
legítimo último (art. 2133º CCiv), em caso de repúdio dos bens hereditários 
ou inexistência de sucessores do de cuius. A imposição do subsequente dever 
de OPA não determinará, em nenhuma circunstância, a privação da efetiva 
titularidade dos bens objeto da sucessão, como também não a determinará a 
imposição de quaisquer deveres, v.g., de natureza fiscal (imposto de selo). Em ne-
nhum dos referidos casos, portanto, poderá considerar-se que a imposição do 
cumpri mento de deveres jurídicos que têm na transmissão sucessória debens 
ou direitos o seu fundamento, representa a ablaçãodo direito de transmissão 
hereditária.

Note-se, de resto, que um eventual incumprimento do dever de OPA, em 
que assim se tenha constituído o sucessor, não afeta, de per se, a transmissão 
sucessória, que se manterá válida e eficaz. A invocação de qualquer pretensão 
indemnizatória ao abrigo do regime da responsabilidade civil33, ou a reação 
sancionatória que se venha a materializar na aplicação das medidas acessórias 
previstas no art. 192º/1 – entre elas a suspensão, pelo prazo de 5 anos, dos 
direitos de voto e do direito de receber dividendos inerentes às ações que 
excedem o limite a partir do qual o lançamento seria devido – não afetarão o 
negócio transmissivo.

A suspensão dos referidos direitos implica, em primeiro lugar, que eles se 
mantêm plenamente exercitáveis no que respeita às ações que não excedem 
aquele limite, o que se justifica pela intenção de não se permitir que determi-
nado sujeito exerça o domínio sem que se encontre legitimado para tal. Em se-
gundo lugar, significa ainda que, não obstante aquela limitação atingir somente as 
ações que excedam os limites, todas as ações se mantêm na titularidade do sucessor. 
Em terceiro lugar, significa que, para além das limitações a que ficam sujeitas 
algumas ações, não é afetada a faculdade, constitucionalmente tutelada, da sua 
transmissão. Ou seja, o titular de ações assim limitadas pode proceder, a qual-
quer momento, à sua alienação. Uma vez que a limitação se encontra prevista 
em função da pessoa (intuitos personae) que não cumpriu determinado dever, a sua 
transmissão para a esfera jurídica de alguém não relacionado com o sucessor 

33 Sobre este tema v. António Menezes Cordeiro, OPAs obrigatórias: pressupostos e consequências da 
sua não-realização, em RDS, Ano III (2011), nº 4.
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não afeta a reaquisição da plenitude de exercício dos direitos que se encontra-
vam suspensos ou limitados (art. 192º/2/b).

Do exposto resulta que, mesmo perante uma situação de incumprimento 
do dever de OPA, permanece intangível o direito de transmissão da proprie-
dade, seja mortis causa, do de cuius para o sucessor, seja inter vivos, do sucessor para  
um terceiro.

III. Poderia, contudo, entender-se que a imposição daquele dever, por 
implicar uma significativa limitação à transmissibilidade de ações, afetaria, na 
sua essência, o núcleo intangível do direito de transmissão mortis causa das ações. 
O reconhecimento de que a tais transmissões estaria inerente um tão gravoso 
dever poderia constituir um incentivo implícito ao repúdio da herança, sempre 
que o sucessor considere não estar em condições de assumir o seu cumprimento.

Tal conclusão, porém, levar-nos-ia ao excesso de considerar que quaisquer 
efeitos subsequentes, direta ou indiretamente relacionados com a aceitação 
da herança, que, devendo ser tomados em consideração pelos sucessores e 
suscetíveis de contribuir para uma decisão de recusa seriam, afinal, ilegítimos 
modos condicionantes do direito de transmissão da propriedade, por morte.

Ainda que a existência de ónus, custos, encargos ou deveres jurídicos, asso-
ciados à transmissão ou ao seu objeto, não deva ser desconsiderada pelo suces-
sor34 – devendo este, ao invés, ponderar se tem capacidade e disponibilidade 
para os assumir –, não podem ser em si mesmos entendidos como circunstân-
cias ilegitimamente limitadoras do direito de transmissão da propriedade, des-
conformes, como tal, com o preceito constitucional que tomamos como objeto 
de análise. Em face do conhecimento ou previsibilidade quanto à existência  
futura de tais ‘encargos’, competirá ao sucessor ajuizar se aceita ou rejeita a  
herança ou legado35.

Conclui-se, portanto, que a imposição do dever não exclui nem limita des-
proporcionalmente o direito de transmissão da propriedade das ações de socie-
dade aberta. E ainda que esta conclusão resulte de um tratamento indiferen-
ciado das ações face a quaisquer outras “res”, não deveremos desconsiderar a 

34 Pense-se, por exemplo, na transmissão sucessória de um imóvel relativamente ao qual hajam de 
ser feitas avultadas despesas de conservação, e inerente ao qual se encontrem despesas que não 
possam deixar de ser realizadas (v.g., despesas de condomínio).
35 Nada obsta, de resto, a que procure antecipadamente aferir da disponibilidade dos principais 
acionistas para permanecer na sociedade, deles procurando obter vinculações quanto à não-aceitação 
de OPA (assim delimitando o universo potencial de ações a adquirir). Sobre a natureza e termos 
de tais vinculações, v. Manuel Requicha Ferreira, Acordos de Aceitação e de Não-Aceitação de OPA, 
Almedina, 2015.
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natureza específica do direito de propriedade quando o seu objeto são ações – a 
propriedade corporativa36.

A problemática aqui abordada tem, de resto, pontos de contacto com pro-
núncia prévia do Tribunal Constitucional, que indelevelmente conforma a natu-
reza jurídica do direito de propriedade sobre ações. Referimo-nos ao Acórdão 
nº 491/02, que especificamente concluiu pela constitucionalidade do instituto 
da aquisição potestativa (art. 490º CSC)37.

Da referida decisão judicial emanam importantes contributos, desde logoa 
conformidade constitucional de normas que, à primeira vista, poderiam ser 
entendidas como limitações externas ao direito de propriedade sobre ações, mas 
que deverão antes ser percebidas como modo simultaneamente conformador e 
caracterizador da mesma enquanto propriedade corporativa38, assim conformando 
o modo pelo qual se hão de realizar as relações entre os sócios e a sociedade. 
Assim sucede com as limitações à transmissibilidade de participações sociais39, com 
a amortização de participações sociais, com a exclusão ou a exoneração de sócios, com a 
dissolução da sociedade e, segundo cremos, com o dever de OPA.

Entender diversamente implicaria desconsiderar o concreto modo de ser 
da sociedade aberta, afastando injustificadamente uma das notas que vincada-
mente caracteriza o seu regime jurídico, a saber, a tutela dos acionistas minori-

36 Como se refere no Acórdão do Tribunal Constitucional nº 491/02, «…as “partes sociais” são abrangidas 
pela tutela constitucional da propriedade privada. Mas esta circunstância não significa (…) que o correspondente 
direito, ou os correspondentes direitos, sejam vistos à imagem e semelhança da proprietas rerum, para avaliar do 
significado dos “condicionamentos” ou “restrições” de que sejam objecto. Esta avaliação tem de ser feita tendo 
em conta a especificidade da titularidade desse tipo de direitos, e a partir da sua natureza própria, considerando, 
designadamente, a específica natureza de direitos corporativos, isto é, de direitos incindivelmente ligados (desde 
a sua génese até à sua extinção, passando por diversas vicissitudes que os podem atingir) a uma organização ou 
ente social» (sublinhado nosso).
37 Embora ali fosse tratada a questão da alienação forçada, e aqui a da aquisição forçada, o problema 
jurídico não deixa de ser o da constitucionalidade da restrição do direito de propriedade, na sua 
vertente de direito a não transmitir um objeto cuja titularidade se pretende manter. Assim, e para 
este efeito, estarão em idêntica circunstância os sócios livres (titulares de menos de 10% do capital 
de determinada sociedade) e o sucessor que adquire o bloco de controlo: os primeiros poderão pre-
tender manter a titularidade das suas ações perante o direito de a sociedade dominante as adquirir, 
enquanto o segundo poderá pretender manter a titularidade das ações, mesmo não cumprindo o 
dever de OPA (sem que se veja forçado a alienar as suas ações, nos termos do art. 190º/2).
38 Como tão impressivamente se refere naquele Acórdão, «[n]ão sendo o sentido em que a participação 
social pode ser considerada como propriedade, à luz do texto constitucional, o mesmo de uma “propriedade real”, 
cuja conformação está confiada, em primeira mão, à vontade do respectivo titular, mas o de uma “propriedade 
corporativa”, cujos conteúdo e exercício se encontram necessariamente balizados pelas regras legais e estatutárias 
próprias da organização corporativa, cumpre notar que é da própria essência ou natureza daquela propriedade 
um congénito estado de vulnerabilidade face a vicissitudes do funcionamento da sociedade (…)».
39 Sobre o tema, v. Alexandre de Soveral Martins, Cláusulas do contrato de sociedade que limitam 
a transmissibilidade das acções, Almedina, 2006.
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tários perante o surgimento de novas posições de controlo, cujo exercício não 
se encontre legitimado por qualquer modo admissível, independentemente do 
motivo e do facto em concreto que a tenha originado. Entendemos, pois, que, 
à semelhança do que aquele Tribunal entendeu em relação ao art. 490º CSC, 
também o regime da OPA obrigatória constitui «…um elemento conformador do  
alcance da titularidade sobre participações sociais – um elemento definidor dos limites  
dessa titularidade…».

IV. Se o sucessor não reunir condições para suportar o dever de OPA, 
a lei concede-lhe alternativas40, podendo avançar para a suspensão do dever.  
O modo mais evidente para alcançar tal resultado será o de promover a venda 
das ações que excedam o limite constitutivo do dever. Daí resulta nada obstar 
a que o sucessor adquira mortis causa as ações, desde que de seguida aliene o 
número suficiente para não controlar a sociedade.

Prevendo-se no art. 190º/2 que o interessado na suspensão deve «…alienar 
a pessoas que, em relação a ele, não estejam em alguma das situações previstas no nº 1 
do artigo 20º os valores mobiliários bastantes para que os seus direitos de voto se situem 
abaixo dos limites a que se refere o artigo 187º», poderíamos ser levados a pensar que a 
alienação das ações seria indispensável para aquele fim. O direito de transmissão 
sucessória seria apenas temporário, pois o sucessor haveria de, a breve trecho, 
alienar pelo menos parte das ações recebidas.

Cremos, porém, não ser necessariamente esse o sentido do preceito nem 
aquela a única forma de por termo a relação de domínio.

O que se visa ali acautelar é que, caso o interessado na suspensão venha a  
optar pela venda de ações, da mesma resulta efetivamente o termo da situação 
que originou a constituição do dever, o que resultaria prejudicado se os trans-
missários fossem pessoas relativamente às quais o alienante estivesse em posi-
ção de exercer de influência sobre os direitos de voto.

Haverá contudo situações em que a alienação de ações não se revela o único 
modo de pôr termo a uma posição de domínio, e outras em que, pelo facto de 
o domínio não se consubstanciar na detenção jurídico-formal de ações, essa 
alienação nem sequer constituir via possível41 para obter aquele resultado.

40 O que não sucede no caso dos sócios livres, no âmbito da aquisição potestativa prevista no art. 
490º CSC. Enquanto na esfera do sucessor se encontrarão as hipóteses teoricamente possíveis de 
lançar OPA ou por termo à relação de domínio, ainda que por via diversa da venda das ações que 
se situem para além das fasquias a partir da qual o lançamento seria devido, os sócios livres não 
poderão, no âmbito daquele instituto jurídico, obstar ao resultado de desapossamento das ações 
de que fossem legítimos titulares.
41 Quando, v.g., o poder de exercer influência dominante assente no direito de dar instruções quanto 
ao sentido em que podem ser exercidos os direitos de voto (art. 20º/1/c, in fine) por pessoa que 
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Do art. 190º/1 decorre claramente que o dever de OPA pode ser suspenso 
se o interessado se obrigar a por termo à situação, leia-se, se fizer cessar a relação 
de domínio que originou a constituição do dever, independentemente do facto 
jurídico que a originou42. Revelar-se-á por isso necessário fazer diminuir o 
poder de influência na sociedade, para o que será necessário e suficiente reduzir 
o poder de voto do participante, ao ponto de já não fazer valer uma influência 
dominante sobre a sociedade.

Nestes termos, se após a constituição de relação de domínio (originada pela 
transmissão mortis causa) vier, v.g., a ser promovido aumento de capitalde onde 
resulte a emissão de novas ações, assim se diluindo a participação do acionista 
maioritário aquém das fasquias legais constitutivas do dever – em virtude da 
sua não participação –, ter-se-á feito cessar a relação de domínio, não cobrando 
qualquer sentido exigir o cumprimento do dever de OPA.

No mesmo sentido, se vierem a ser introduzidas limitações estatutárias 
ao número de votos que podem ser exercidos por um acionista, diminuir- 
-se-á o poder de voto do controlador, cerceando-o da possibilidade de exercer 
influência dominante43. 

Nada obstará, portanto, a que o sucessor que adquire uma posição de controlo 
através de transmissões sucessórias e que não pretenda ou não tenha condições 
para dar cumprimento ao dever de OPA, ao invés de promover a venda de 
ações, recorra a mecanismos que lhe permitam cessar a relação de domínio, por 
diminuição do seu concreto poder de voto.

Nessa medida, salvaguardada – como sempre estaria – a validade e eficácia 
do negócio transmissivo, encontrar-se-á espaço para que o sucessor, no âm-
bito da suspensão do dever, não se veja inapelavelmente privado do objeto da 
transmissão sucessória, sem que tal implique a efetiva satisfação do dever de  
lançar OPA.

nem sequer é acionista, a venda de ações pelo obrigado ao lançamento de OPA não constituirá via 
possível para pôr termo à relação de domínio (pelo simples facto de ele não ser titular de ações).
E o mesmo se diga, mutatis mutandis, para o critério de imputação do art. 20º/1/a, no que respeita à 
pessoa por conta de quem são detidas as ações, quando ela própria não seja acionista.
42 Assim, se a posição de domínio resultar da celebração de acordo parassocial (arts. 20º/1/c e 21º/2/b), 
em virtude do qual duas ou mais pessoas passam a atuar concertadamente em relação à sociedade, 
a cessação de tal acordo permitirá também pôr termo à relação de domínio e suspender o dever de 
OPA. Necessário é que a posição de controlo não tenha ainda sido exercida ou materializada em 
atos concretos, caso em que não será já possível suspender o dever de OPA.
43 Foi, de resto, o que sucedeu no caso relatado supra, nota de rodapé 48). Tenha-se presente, porém, 
que a introdução de uma tal cláusula não vale irrestritamente como mecanismo que, em qualquer 
circunstância, permite afastar o dever de OPA, porquanto o efetivo poder de voto pode ainda assim 
vir a ser revelador de uma posição de domínio. Alertando para esta circunstância, Pedro Pais de 
Vasconcelos, Concertação de Accionistas…, cit., pp. 30 a 40.
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V. As considerações com que concluímos o ponto precedente deixam em 
evidência os vícios em que pode incorrer quem confundir a transmissão de 
ações com a transmissão de uma posição de controlo, perspetivadas aquelas como 
se de um qualquer outro objeto de transmissão sucessória se tratasse.

Quando nos referimos a negócios jurídicos de onde resulta a constituição de 
relações de domínio, o que verdadeiramente releva para efeitos jus-mobiliários 
não é a vertente patrimonial da titularidade da ação objeto, mas o poder que 
resulta da possibilidade de controlar direitos de voto.

A transmissão de participação de controlo transcende, por isso, a mera trans-
ferência do conjunto unitário de direitos e deveres em que se consubstancia a 
ação, por dela decorrer a emergência na esfera jurídica do sucessor de um poder 
que não é intrínseco à ação, antes resultando do controlo de um certo número de 
direitos de voto, os suficientes para exercer sobre a sociedade influência dominante.

Em causa estará não a transmissão de ações mas a transferência de uma ver-
dadeira posição de determinação exclusiva da vontade da sociedade, rectius, uma 
posição de controlo. E porque assim é, deveremos ultrapassar o plano primário da 
transmissibilidade do direito de propriedade sobre ações, para nos centrarmos 
nos efeitos da transmissibilidade daquela que é uma verdadeira faculdade ima-
terial, a possibilidade de exercício de influência dominante.

Esta faculdade imaterial, presente na relação entre controlador e sociedade 
controlada e dependente de uma específica legitimação44, não poderá senão ser 
entendida como faculdade existente intuitus personae. É determinada pessoa, 
e não outra que, pela disposição da maioria de direitos de voto, pode exercer 
domínio sobre a sociedade participada. É essa pessoa, e não outra, que se 
encontrará devidamente legitimada para o fazer, independentemente da via pela 
qual obteve essa legitimação.

Verifica-se assim que, se o conjunto das ações-objeto a que corresponde uma 
posição de controlo pode (e deve) ser objeto de transmissão sucessória – por se 
tratar de um objeto perfeitamente apropriável –, o mesmo não sucede necessa-
riamente com a legitimação para o seu exercício que, existindo intuitus personae, 
será insuscetível de transmissão voluntária (inter vivos ou mortis causa).

A legitimação para o exercício de controlo sobre determinada sociedade, 
assim entendida, existe em função de quem a obteve e enquadra-se no âmbito 

44 Que resultará do conhecimento e aceitação da pessoa que tem a possibilidade de exercer influên-
cia dominante sobre a sociedade. Assim sucederá quando os investidores aceitam assumir a posição 
de acionista minoritário no momento em que entram em sociedade que se abre ao público o seu 
capital, quando adquirem ações em mercado (conhecendo a existência de um sujeito controlador) 
ou até mesmo quando, sendo lançada OPA obrigatória para legitimar a posteriori posição de controlo 
adquirida, o acionista opte por não vender as suas ações, mantendo-se na sociedade. Decisão esta, de 
resto, que será necessariamente tomada em face do conhecimento da identidade do novo controlador.



MUDANÇA DE CONTROLO E DEVER DE OPA NO ÂMBITO DE GRUPOS SOCIETÁRIOS...

327

de intransmissibilidade sucessória de certas relações jurídicas do autor da 
sucessão, à semelhança do que sucede, v.g., com certos direitos, poderes e 
deveres jurídicos pessoais (v.g. poder paternal), os direitos em que na intenção 
das partes foi predominante o intuitus personae e os direitos de carácter pessoal, 
no caso em que, por se encontrarem de tal forma estruturalmente ligados ao 
particular modo de ser do de cuius ou visam tão primacial e exclusivamente as 
específicas necessidades deste que se deverão extinguir por sua morte45.

Assim, aquele que vier a adquirir, ex novo, por negócio jurídico mortis causa, 
ações de determinada sociedade aberta que, agregadas, formem uma partici-
pação de onde aquele extrai um poder de exercer influência dominante, que não 
descarta, deverá lançar OPA, independentemente de o alienante se encontrar 
já previamente legitimado para o seu exercício. Qualquer exceção a esta regra 
deverá encontrar fundamento, justificação e apoio em norma legal expressa.

Parte II – Transmissão Intergeracional do Controlo no âmbito de 
Grupos Societários de Natureza Familiar

1. Enquadramento

I. Verificada a essencialidade da ocorrência de uma efetiva alteração de controlo 
como pressuposto sem o qual não se constitui o dever de OPA (Parte I), e con-
cluído que os processos sucessórios implicam, pela sua própria natureza, uma 
alteração subjetiva na titularidade do conjunto de relações jurídicas integrantes da 
herança jacente – a qual não constitui, hoje e entre nós, fundamento que afaste a 
constituição ou que excecione a exigibilidade de cumprimento do referido dever 
quando, em resultado da transmissão sucessória, o sucessor se constitua com a 
sociedade em relação de domínio (Parte II) –, resta determinar as consequências 
jurídicas da implementação de mecanismos que, pretendendo embora alcançar 
resultados idênticos aos inerentes às transmissões sucessórias, sejam configurados 
de forma a procurarobstar à aplicação daquela consequência jurídica. Em algumas 
circunstâncias, tal poderá implicar a dissimulação da ocorrência de alterações de 
controlo mediante apelo a uma interpretação estritamente formal daquele con-
ceito, pretendendo que o mesmo signifique, tão-só, que adquire controlo quem 
veja passar a ser-lhe imputável, ex novo, mais de um terço ou metade dos direitos 
de voto, independentemente de tal circunstância lhe facultar ou não o poder de 
exercer influência dominante sobre a sociedade. O que valeria por dizer – para 
o que agora nos interessa – que não fica obrigado ao lançamento de OPA aquele 

45 Nesse sentido, Capêlo de sousa, Lições de Direito…, cit., p. 118. Adiantando como exemplo de 
direito inereditável o direito de alimentos e a obrigação de os prestar, Pereira Coelho, Direito das 
Sucessões, Lições ao Curso de 1973-1974, p. 53.
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que, tendo passado a dispor do poder de exercer influência dominante sobre 
determinada sociedade aberta, visse já ser-lhe imputável mais de um terço ou 
metade dos direitos de voto, em momento anterior. 

Perante este cenário, é necessário dar a conhecer o fenómeno e clarificar a 
complexidade das teias relacionais em que se concretiza, de forma a aferir a exis-
tência de uma efetiva alteração de controlo, perante a qual se afirma a necessidade 
de proteção dos acionistas minoritários através da imposição do dever de OPA.

II. Em mente temos os casos em que determinado conjunto de sociedades, 
erigido sob a forma de um grupo piramidal de natureza familiar46 – e contro-
lado, na sua cúpula, por uma pessoa singular –, é inicialmente estruturado,  
e/ou posteriormente reestruturado, com intuito de perpetuar na esfera familiar 
os mecanismos indispensáveis ao exercício de posição de controlo sobre deter-
minada sociedade aberta, procurando assim promover a sua transmissão inter-
geracional sem que algum dever de OPA haja de ser cumprido.

Perante a prévia existência de um domínio originário, exercido por pessoa 
singular sobre determinada sociedade aberta que, posteriormente, vem a ser 
estruturalmente reconfigurado mediante a interposição de sociedade na cadeia de 
controlo, duas são as questões que sucessivamente se colocam.

Em primeiro lugar, resultando a imputação a essa sociedade (interposta) de 
participação qualificada em medida superior a um terço ou metade dos direitos 
de voto, deverá considerar-se constituído o dever de OPA na sua esfera jurídica?

Em segundo lugar, e antecipando resposta negativa à primeira questão – 
porquanto a referida interposição mantenha inalterada a posição de controlo, 
anteriormente existente – pergunta-se quais os efeitos da supressão da posição 
de controlo originariamente exercida por pessoa singular na esfera jurídica da 
sociedade, até então interposta, que passe assim a situar-se na cúpula da cadeia 
de controlo que já antes integrava.

III. Nos pontos seguintes propomo-nos ilustrar e problematizar, mediante 
recurso a diversos cenários hipotéticos – e tomando como paradigmático o 
caso em que a referida supressão decorra da morte do titular do controlo –, o 
quadro relacional subjacente àquela realidade (ponto 2), para, a partir daí, aferir 
as consequências jurídicas das situações sucintamente descritas em sede da 
constituição do dever de OPA (ponto 3).

46 Sobre os instrumentos em que tal controlo se concretiza e sobre a feição de tais estruturas de 
controlo no mercado italiano dos anos ’90, marcado por uma significativa concentração acionista, v. 
Marcello Bianchi, Magda Bianco e Luca Enriques, Pyramidal Groups and the Separation Between 
Ownership and Control in Italy, atualizado em janeiro de 2010 e disponível em SSRN: http://ssrn.com/
abstract=293882 ou http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.293882.
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2. A piramidalização dos grupos societários de natureza familiar como 
antecâmara da transmissão de controlo

2.1. O pressuposto da preexistência de participação de controlo já legi-
timada

I. A questão sobre que agora nos debruçamos apenas se coloca na medida em 
que determinada pessoa singular, legitimada para o exercício de domínio sobre 
sociedade aberta, venha a transmitir, por via sucessória, um número de ações tal 
que origine, na esfera jurídica do sucessor, a constituição de uma nova relação 
de domínio com a mesma sociedade, por passar este a dispor da possibilidade de 
exercer sobre ela influência dominante.
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2.2. O intuito de destinação postmortem do controlo da sociedade interposta
I. As estruturas evidenciadas no ponto anterior correspondem, como se percebe, 
a uma simplificação das relações de domínio, usualmente assentes em estruturas 
significativamente mais complexas, marcadas por participações recíprocas ou 
cruzadas, que tornam menos percetível o modo como o controlo é exercido.

Decompondo, do modo mais simples possível, essas estruturas, verifica-
remos que elas assentarão na interposição de sociedades, que tenderão a pro-
mover um maior ou menor afastamento entre o controlador final – o ultimate 
beneficial owner – e a sociedade aberta, objeto desse controlo.

Se a simples interposição de uma sociedade entre o controlador e a sociedade 
aberta pode não introduzir alteração relevante no que diz respeito ao sujeito 
que, em última análise, exerce tal poder – um controlo diretamente exercido 
substituir-se-á por um controlo a exercer indiretamente –, ela pode já afirmar-se 
como fundamental no que diz respeito ao modo como o controlo pode vir a ser 
posteriormente transmitido a terceiros.
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II. A interposição de pessoa coletiva tem como efeito imediato a introdução de um elona 
cadeia de domínio, podendo contudodeixar inalterada a relação de forças até então 
existente. 
Oque da (re)organização da cadeia de controlo resultará é uma objetiva dissociação entre o 
titular das açõesrepresentativas do capital da sociedade aberta – que passará a ser a 
sociedade interposta – e o titular da faculdade imaterial que vimos constituir o poder de 
exercer influência dominante sobre a sociedade aberta – que continua a ser a pessoa 
singular

2
. 

Poderia entender-se que a transmissão sucessória, a ocorrer após a referida reestruturação 
e a ter como objeto imediato não as ações da sociedade aberta mas as ações da sociedade 
interposta seria insuscetível de originar o dever de OPA, na medida em que o sucessor 
receberia ações de sociedade fechada. 

 
 
Não recebendo embora, no esquema apresentado, a titularidade jurídica das ações 
representativas da maioria do capital social da sociedade aberta, a verdade é que,na 
sequência de negócio jurídico mortis causa, o sucessor fica investido na faculdade de 
exercer sobre aquela, ainda que por via indireta, influência dominante. 
Uma vez que o dever de OPA assenta, nos termos do art. 187.º, na aquisição, por 
determinada pessoa, de participação superior a um terço ou metade dos direitos de voto, 
diretamente «ou nos termos do n.º 1 do artigo 20.º», e que a al. b) do n.º 1 daquele artigo 
considera atribuíveis, a quem exerça o domínio sobre determinada sociedade, os direitos de 
voto inerentes às ações de que esta seja titular, conclui-se necessariamente que,não 
obstante nenhuma transmissão tenha tido por objeto as ações da sociedade aberta, ainda 
assim se operou uma transmissão do controlo desta. 

                                                           
2 Aos efeitos desta reestruturação voltaremos adiante, ponto 3.2. (“Imputação de participação maioritária sem aquisição de 
domínio”). 

II. A interposição de pessoa coletiva tem como efeito imediato a introdução 
de um elo na cadeia de domínio, podendo contudo deixar inalterada a relação de 
forças até então existente.

O que da (re)organização da cadeia de controlo resultará é uma objetiva 
dissociação entre o titular das ações representativas do capital da sociedade aberta 
– que passará a ser a sociedade interposta – e o titular da faculdade imaterial que 
vimos constituir o poder de exercer influência dominante sobre a sociedade aberta – que 
continua a ser a pessoa singular47.

47 Aos efeitos desta reestruturação voltaremos adiante, ponto 3.2. (“Imputação de participação 
maioritária sem aquisição de domínio”).
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Poderia entender-se que a transmissão sucessória, a ocorrer após a referida 
reestruturação e a ter como objeto imediato não as ações da sociedade aberta 
mas as ações da sociedade interposta seria insuscetível de originar o dever de OPA, 
na medida em que o sucessor receberia ações de sociedade fechada.
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diretamente «ou nos termos do n.º 1 do artigo 20.º», e que a al. b) do n.º 1 daquele artigo 
considera atribuíveis, a quem exerça o domínio sobre determinada sociedade, os direitos de 
voto inerentes às ações de que esta seja titular, conclui-se necessariamente que,não 
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2 Aos efeitos desta reestruturação voltaremos adiante, ponto 3.2. (“Imputação de participação maioritária sem aquisição de 
domínio”). 

Não recebendo embora, no esquema apresentado, a titularidade jurídica das 
ações representativas da maioria do capital social da sociedade aberta, a verdade 
é que, na sequência de negócio jurídico mortis causa, o sucessor fica investido na 
faculdade de exercer sobre aquela, ainda que por via indireta, influência dominante.

Uma vez que o dever de OPA assenta, nos termos do art. 187º, na aquisição, 
por determinada pessoa, de participação superior a um terço ou metade dos 
direitos de voto, diretamente «ou nos termos do nº 1 do artigo 20º», e que a al. b) do 
nº 1 daquele artigo considera atribuíveis, a quem exerça o domínio sobre deter-
minada sociedade, os direitos de voto inerentes às ações de que esta seja titular, 
conclui-se necessariamente que, não obstante nenhuma transmissão tenha tido 
por objeto as ações da sociedade aberta, ainda assim se operou uma transmissão 
do controlo desta.

No cenário acabado de descrever, os efeitos de uma tal transmissão (indireta) 
de controlo na esfera jurídica do sucessor não diferem daqueles que resultam da 
hipótese precedentemente descrita (supra, ponto 2.1 § II). E, de resto, ambas as 
hipóteses(transmissão direta ou indireta) não diferem significativamente do caso 
em que o titular originário do controlo aliena, em vida, a um terceiro (sucessor 
ou não) ações representativas da maioria do capital social da sociedade aberta (no 
primeiro caso) ou da sociedade interposta (no segundo caso). Em comum a todas 
as hipóteses está a transmissão para terceiro do poder de, em última análise, 
exercer influência dominante sobre a sociedade aberta.
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III. Os exemplos anteriormente descritos assentam na situação base e mais 
linear, onde a transmissão sucessória resulta na transferência de ações para 
apenas um sucessor (v.g. um descendente), caso em que a um domínio singular, 
originariamente exercido e já legitimado, se substituía um diferente domínio 
singular, carecido de legitimação por via do lançamento de OPA.

Sendo vários os sucessores haverá que verificar se, também nessa hipótese, 
existirá alguma diferença entre a transmissibilidade direta e a transmissibilidade 
indireta a que acabámos de aludir.

A transmissibilidade de ações que formam uma participação de controlo 
para vários sucessores enfrenta – quando perspetivada com intuito de perpe-
tuação familiar ou intergeracional do domínio de determinada empresa –, a 
dificuldade específica de, quando repartidas por uma multiplicidade de desti-
natários, poder redundar na sua desagregação, com a inerente perda do poder 
de controlo.

Em tal hipótese, nenhum dever de OPA haverá de se impor, pois nenhum 
acionista disporá de posição de supremacia perante os demais, não podendo 
ninguém arrogar-se a qualidade de minoritário para clamar proteção da sua 
posição jurídica.

 

 

 

No cenário acabado de descrever, os efeitos de uma tal transmissão (indireta) de controlona 
esfera jurídica do sucessor não diferem daqueles que resultam da hipótese 
precedentemente descrita (supra, ponto 2.1 § II).E, de resto,ambas as 
hipóteses(transmissão direta ou indireta) não diferem significativamente do caso em que o 
titular originário do controlo aliena, em vida, a um terceiro (sucessor ou não) ações 
representativas da maioria do capital social da sociedade aberta(no primeiro caso) ou da 
sociedade interposta(no segundo caso). Em comum a todas as hipóteses está a 
transmissão para terceiro do poder de, em última análise, exercer influência dominante 
sobre a sociedade aberta. 
 
III.Os exemplos anteriormente descritosassentam na situação base e mais linear, onde a 
transmissão sucessória resulta na transferência de ações para apenasum sucessor (v.g. um 
descendente), caso em que a um domínio singular, originariamente exercido e já legitimado, 
se substituía um diferente domínio singular, carecido de legitimação por via do lançamento 
de OPA. 
Sendo váriosos sucessoreshaverá que verificar se, também nessa hipótese, existirá alguma 
diferença entre a transmissibilidade direta e a transmissibilidade indireta a que acabámos de 
aludir. 
A transmissibilidade de ações que formam uma participação de controlo para vários 
sucessores enfrenta – quando perspetivada com intuito de perpetuação familiar ou 
intergeracional do domínio de determinada empresa –, a dificuldade específica de, quando 
repartidas por uma multiplicidade de destinatários, poder redundar na sua desagregação, 
com a inerente perda do poder de controlo. 
Em tal hipótese, nenhum dever de OPA haverá de se impor, pois nenhum acionista disporá 
de posição de supremacia perante os demais, não podendo ninguém arrogar-se a qualidade 
de minoritário para clamar proteção da sua posição jurídica. 

 
 

IV.Sucederá que,as mais das vezes, a intenção dode cuiusserá garantir que, não obstante a 
multiplicidade de sucessores, a participação de controlo objetivamente existente não se 
dissolva após a sua morte,cuidando ainda em vida da continuidade da empresa no seio do 
núcleo familiar. 
Para o efeito, é possível o recurso a variados mecanismos que, estabelecendo um conjunto 
de vínculos e relações de interdependência, habilitam as partes, normalmente membros de 
uma mesma família, a impedir o acesso de terceiros ao núcleo de controlo. Tais 
mecanismos, que podem passar, entre outros, por protocolos familiares

3
, acordos 

parassociais ou, simplesmente, pelos estatutos das sociedades familiares, poderão 

                                                           
3 Para uma aproximação à temática, ainda que tomando como objeto de análise a sociedade por quotas, ALEXANDRE DE 

SOVERAL MARTINS, «Pais, filhos, primos e etc., Lda»: as sociedades por quotas familiares (uma introdução), in DSR, ano 5, 
vol. 10, Almedina, outubro 2013 e, mais recentemente, Governação das empresas familiares em Portugal. Algumas notas 
sobre as sociedades por quotas, in DSR, ano 8, vol. 15, Almedina, março de 2016. 

IV. Sucederá que, as mais das vezes, a intenção do de cuius será garantir que, 
não obstante a multiplicidade de sucessores, a participação de controlo objetiva-
mente existente não se dissolva após a sua morte, cuidando ainda em vida da 
continuidade da empresa no seio do núcleo familiar.

Para o efeito, é possível o recurso a variados mecanismos que, estabelecendo 
um conjunto de vínculos e relações de interdependência, habilitam as partes, 
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normalmente membros de uma mesma família, a impedir o acesso de terceiros 
ao núcleo de controlo. Tais mecanismos, que podem passar, entre outros, por 
protocolos familiares48, acordos parassociais ou, simplesmente, pelos estatutos 
das sociedades familiares, poderão abranger o de cuius, os sucessores existentes 
ou futuros e todos aqueles que com estes mantenham ou venham a instituir 
relações de parentesco ou afinidade.

 

  27 

abranger o de cuius, os sucessores existentes ou futuros e todos aqueles que com estes 
mantenham ou venham a instituir relações de parentesco ou afinidade. 

 

 
 

Verificar-se-ia assim que a um domínio singular originário, de exercício já 
legitimado,suprimido por morte, sobreviria um domínio conjunto (firmado, v.g., num acordo 
parassocial) carecido de legitimação, assim se constituindo o dever de OPA na esfera dos 
membros integrantes do núcleo abrangido pelo acordo. 

 
V.Haverá seguidamente que verificar se idêntica conclusão valerá também para os casos 
em que as ações transmitidas por morte respeitem já ao capital de sociedade interposta 
que, por sua vez, se encontra em relação de domínio com a sociedade aberta

4
. 

 

 
A superveniência de uma pluralidade de sujeitos a um único titular da participação de 
controlo, como descrito no esquema supra, permitir-nos-á concluir que o domínio sobre a 
sociedade abertaé transferido para os sucessores que, ex novo, passam a poder exercê-lo, 
de forma conjunta, emboraindireta(através da sociedade interposta), operando-se, em 
consequência, uma alteração subjetiva de controlo. 

 

                                                           
4 Referindo-se à constituição de sociedade interposta como forma de evitar que o controlo de determinada empresa saia 
do núcleo familiar, FERREIRA LIMA – citado em A sucessão na empresa familiar: a estrutura de governo e o controlo do 
capital,JOÃO CARVALHO DAS NEVES, disponível em https://www.academia.edu/, sugere que «…o sócio fundador poderá 
constituir uma SGPS à qual afecte 51% do capital da sociedade operativa, distribuindo seguidamente o seu património de 
modo a que o herdeiro que está interessado na continuidade da exploração, detenha a maioria do capital da SGPS. Isto é, 
o sócio fundador destinará 65% do capital da SGPS ao herdeiro interessado e 17,5% do capital desta sociedade a cada 
um dos outros dois herdeiros, aos quais caberão ainda os restantes 49% da sociedade operativa (24,5% a cada um)». 

Verificar-se-ia assim que a um domínio singular originário, de exercício já legi-
timado, suprimido por morte, sobreviria um domínio conjunto (firmado, v.g., 
num acordo parassocial) carecido de legitimação, assim se constituindo o dever 
de OPA na esfera dos membros integrantes do núcleo abrangido pelo acordo.

V. Haverá seguidamente que verificar se idêntica conclusão valerá também 
para os casos em que as ações transmitidas por morte respeitem já ao capital de 
sociedade interposta que, por sua vez, se encontra em relação de domínio com 
a sociedade aberta49.

48 Para uma aproximação à temática, ainda que tomando como objeto de análise a sociedade por 
quotas, Alexandre de Soveral Martins, «Pais, filhos, primos e etc., Lda»: as sociedades por quotas 
familiares (uma introdução), in DSR, ano 5, vol. 10, Almedina, outubro 2013 e, mais recentemente, 
Governação das empresas familiares em Portugal. Algumas notas sobre as sociedades por quotas, in DSR, ano 
8, vol. 15, Almedina, março de 2016.
49 Referindo-se à constituição de sociedade interposta como forma de evitar que o controlo de deter-
minada empresa saia do núcleo familiar, Ferreira Lima – citado em A sucessão na empresa familiar: 
a estrutura de governo e o controlo do capital, João Carvalho das Neves, disponível em https://www.
academia.edu/, sugere que «…o sócio fundador poderá constituir uma SGPS à qual afecte 51% do capital da 
sociedade operativa, distribuindo seguidamente o seu património de modo a que o herdeiro que está interessado
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  27 

abranger o de cuius, os sucessores existentes ou futuros e todos aqueles que com estes 
mantenham ou venham a instituir relações de parentesco ou afinidade. 

 

 
 

Verificar-se-ia assim que a um domínio singular originário, de exercício já 
legitimado,suprimido por morte, sobreviria um domínio conjunto (firmado, v.g., num acordo 
parassocial) carecido de legitimação, assim se constituindo o dever de OPA na esfera dos 
membros integrantes do núcleo abrangido pelo acordo. 

 
V.Haverá seguidamente que verificar se idêntica conclusão valerá também para os casos 
em que as ações transmitidas por morte respeitem já ao capital de sociedade interposta 
que, por sua vez, se encontra em relação de domínio com a sociedade aberta

4
. 

 

 
A superveniência de uma pluralidade de sujeitos a um único titular da participação de 
controlo, como descrito no esquema supra, permitir-nos-á concluir que o domínio sobre a 
sociedade abertaé transferido para os sucessores que, ex novo, passam a poder exercê-lo, 
de forma conjunta, emboraindireta(através da sociedade interposta), operando-se, em 
consequência, uma alteração subjetiva de controlo. 

 

                                                           
4 Referindo-se à constituição de sociedade interposta como forma de evitar que o controlo de determinada empresa saia 
do núcleo familiar, FERREIRA LIMA – citado em A sucessão na empresa familiar: a estrutura de governo e o controlo do 
capital,JOÃO CARVALHO DAS NEVES, disponível em https://www.academia.edu/, sugere que «…o sócio fundador poderá 
constituir uma SGPS à qual afecte 51% do capital da sociedade operativa, distribuindo seguidamente o seu património de 
modo a que o herdeiro que está interessado na continuidade da exploração, detenha a maioria do capital da SGPS. Isto é, 
o sócio fundador destinará 65% do capital da SGPS ao herdeiro interessado e 17,5% do capital desta sociedade a cada 
um dos outros dois herdeiros, aos quais caberão ainda os restantes 49% da sociedade operativa (24,5% a cada um)». 

A superveniência de uma pluralidade de sujeitos a um único titular da par-
ticipação de controlo, como descrito no esquema supra, permitir-nos-á concluir 
que o domínio sobre a sociedade aberta é transferido para os sucessores que,  
ex novo, passam a poder exercê-lo, de forma conjunta, embora indireta (através  
da sociedade interposta), operando-se, em consequência, uma alteração subje-
tiva de controlo.

VI. Poderá contudo suceder que, preexistindo na cadeia de controlo uma 
sociedade que designámos de interposta, nenhum dos sucessores adquira, indi-
vidual ou conjuntamente, o controlo da sociedade aberta, por via da sociedade 
interposta.

na continuidade da exploração, detenha a maioria do capital da SGPS. Isto é, o sócio fundador destinará 65% do 
capital da SGPS ao herdeiro interessado e 17,5% do capital desta sociedade a cada um dos outros dois herdeiros, 
aos quais caberão ainda os restantes 49% da sociedade operativa (24,5% a cada um)».
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VI.Poderá contudo suceder que,preexistindo na cadeia de controlo uma sociedade que 
designámos de interposta, nenhum dos sucessores adquira,individual ou conjuntamente,o 
controlo da sociedade aberta, por via da sociedade interposta. 
 

 
 

Neste último cenário, em que o controlo não pode ser atribuído a nenhum dos sucessores, 
poderíamos ser levados a concluir não ter ocorrido qualquer alteração de controlo, não 
havendo a quem imputar o dever de OPA. 
Porém, cremos que esta não pode ser entendida como uma situação de desagregação da 
posição de controlo, como sucederia se, ao invés de se encontrarem aglomeradas numa só 
sociedade (interposta), as ações representativas do capital social da sociedade aberta 
fossem diretamente repartidas, em termos proporcionais, pelos vários sucessores (como 
vimos suceder supra, em 2.2. § III). 
Na hipótese que agora analisamos, ao invés do que naqueloutra sucedia, verifica-se que a 
transmissão sucessória não dissolve a posição de controlo, promovendo a reconfiguração 
da posição jurídica dos acionistas minoritários da sociedade aberta, que passam assim a 
estar sujeitos a um novo controlo, aquele que venha agora a ser formado, pela primeira vez, 
no seio da sociedadeque anteriormente se encontrava interposta na cadeia de controlo. 
Sendo, até então, irrelevante a vontade desta quando em confronto com a vontade do 
ultimate beneficial owner, que a dominava, o mesmo não sucederá com a supressão da 
posição deste, operada por morte e desacompanhada da sua substituição por outrem que 
assuma esse lugar. 
Importa por isso determinar se esta concreta reconfiguração, constituindo uma efetiva 
alteração subjetiva de controlo(pois que habilita que passe a controlar quem antes o não 
podia fazer), conduz ou não (e, em caso afirmativo, em que momento) à imposição do dever 
de OPA ao novo controlador, protegendo-se a posição jurídica dos acionistas minoritários 
mediante a atribuição da possibilidade de reponderar a manutenção do seu investimento. É 
o que analisaremos no ponto seguinte. 
  

Neste último cenário, em que o controlo não pode ser atribuído a nenhum 
dos sucessores, poderíamos ser levados a concluir não ter ocorrido qualquer 
alteração de controlo, não havendo a quem imputar o dever de OPA.

Porém, cremos que esta não pode ser entendida como uma situação de desa-
gregação da posição de controlo, como sucederia se, ao invés de se encontra-
rem aglomeradas numa só sociedade (interposta), as ações representativas do  
capital social da sociedade aberta fossem diretamente repartidas, em termos 
proporcionais, pelos vários sucessores (como vimos suceder supra, em 2.2. § III).

Na hipótese que agora analisamos, ao invés do que naqueloutra sucedia, 
verifica-se que a transmissão sucessória não dissolve a posição de controlo, pro-
movendo a reconfiguração da posição jurídica dos acionistas minoritários da 
sociedade aberta, que passam assim a estar sujeitos a um novo controlo, aquele 
que venha agora a ser formado, pela primeira vez, no seio da sociedadeque ante-
riormente se encontrava interposta na cadeia de controlo. Sendo, até então, irre-
levante a vontade desta quando em confronto com a vontade do ultimate benefi-
cial owner, que a dominava, o mesmo não sucederá com a supressão da posição 
deste, operada por morte e desacompanhada da sua substituição por outrem 
que assuma esse lugar.

Importa por isso determinar se esta concreta reconfiguração, constituindo 
uma efetiva alteração subjetiva de controlo (pois que habilita que passe a controlar 
quem antes o não podia fazer), conduz ou não (e, em caso afirmativo, em que 
momento) à imposição do dever de OPA ao novo controlador, protegendo-se a 
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posição jurídica dos acionistas minoritários mediante a atribuição da possibili-
dade de reponderar a manutenção do seu investimento. É o que analisaremos 
no ponto seguinte.

3. A interposição de sociedade como modo de dissociação temporal entre 
imputação de direitos de voto e aquisição de controlo: os seus efeitos

3.1. Enquadramento

I. Descritos que estão vários cenários possíveis de reorganização societária, e 
antevendo que, entre as suas causas, não será despiciendo encontrar o intuito de 
promover a transição entre uma situação de controlo instituída, preexistente, e 
uma situação de controlo a instituir, uma vez suprimida a originária posição de 
domínio, cumpre aferir a relevância e efeitos jurídicos da interposição de socie-
dade numa dada cadeia de imputação.

Tomamos assim como objeto de análise a transição entre o cenário descrito 
supra, em 2.1. § I, e o cenário descrito em 2.2. § VI, por via da qual, na sequência 
de um fenómeno sucessório, o controlo sobre determinada sociedade aberta 
deixa de estar na esfera de pessoa singular para se passar a situar na esfera de 
uma sociedade fechada, em cuja estrutura acionista se encontrará uma multipli-
cidade de pessoas a quem não é imputável, individual ou conjuntamente, uma 
posição de controlo.

Se, no primeiro momento, haverá que determinaras consequências jurídicas 
decorrentes da interposição de sociedade, na segunda etapa revelar-se-á neces-
sário aferir os efeitos decorrentes da circunstância de a sociedade anteriormente  
interposta passar a assumir, ela própria e em substituição de pessoa singular, a 
posição cimeira de uma cadeia de controlo.

Haverá, pois, que compreender o fenómeno da interposição de sociedade 
comercial na cadeia de controlo, sendo neste âmbito particularmente relevante 
apreender o momento em que se constitui, perceber os motivos subjacentes a 
essa constituição e extrair as necessárias consequências jurídicas da supressão do 
ultimate beneficial owner originário, identificando, para cada momento relevante, 
onde se situa o centro de imputação da vontade juridicamente relevante a que esteja 
associado o poder de exercer influência dominante sobre a sociedade. Essencial 
será que o intérprete não se deixe obnubilar pelo desfasamento temporal em 
que se poderão dar por preenchidos os requisitos de que depende a constituição 
do dever de OPA, não devendo perder-se de vista o método instituído para 
identificar alterações de controlo.
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II. Em confronto com o método proposto (supra, Parte I, 2.3.) colocaremos 
uma perspetiva exclusivamente assente em critérios formais ou quantitativos, 
assim evidenciando os motivos que nos levam a sustentar uma perspetiva que 
considere igualmente elementos qualitativos e de substância.

De acordo com uma perspetiva formal, constituir-se-á no dever de OPA 
quem, independentemente de ter ou não adquirido efetivamente a possibilidade de exercer 
controlo sobre a sociedade aberta em questão, vê ser-lhe imputável participação 
qualificada superior a um terço (sem lograr fazer prova negativa de domínio) ou 
metade dos direitos de voto (sem que ao caso seja aplicável alguma derrogação). 
O que então relevaria seria, tão só, a ultrapassagem das fasquias, independen-
temente da fonte da imputação de direitos de voto e do nexo mais ou menos 
intenso que a mesma revelaria quanto à suscetibilidade de o participante efeti-
vamente controlar o sentido de certo número de votos.

Partindo da decomposição dos vários momentos relevantes, vejamos quais 
os resultados que entendemos decorrer da aplicação de ambos os critérios, sem 
contudo esquecer que uma compreensão integral apenas se almejará mediante 
um relativo distanciamento em relação a cada um dos específicos estádios de 
desenvolvimento, perspetivada a questão em termos amplos e abrangentes.

3.2. Imputação de participação maioritária sem aquisição de domínio

I. A constituição de sociedade comercial, para a qual determinada pessoa singular 
venha a transmitir ações correspondentes à maioria do capital social de sociedade 
aberta, por si direta ou indiretamente detidas, constitui o cenário de interposição 
de pessoa coletiva entre o titular originário do controlo e a sociedade aberta que 
dele é objeto (cenário descrito em 2.2. § I). 

A sociedade interposta adquire, por aquela via, a titularidade jurídica das 
ações, tornando-se proprietária das ações-objeto e, em consequência, acionista da 
sociedade aberta, ficando habilitada, em termos jurídico-formais, a exercer os 
direitos e a cumprir os deveres inerentes àquela qualidade.

Em sede de imputação de direitos de voto, e porque a (aquisição da) titula-
ridade de ações constitui o primeiro dos critérios de imputação, previsto no art. 
20º/1, constituir-se-á o dever de a sociedade interposta comunicar ao mercado, 
para efeitos de transparência (art. 16º), que lhe é imputável participação qualifi-
cada em medida superior a metade dos direitos de voto no capital de sociedade aberta.

Não sendo admissível recorrer ao art. 187º/2 para demonstrar não ter a  
sociedade interposta o domínio da sociedade visada, nem com ela se encontrar 
em relação de grupo – pois que de tal faculdade dispõe apenas quem ultrapas-
sasse a fasquia de um terço –, uma de duas conclusões seriam de retirar, con-
soante adotemos uma ou outra das perspetivas em confronto.
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II. Adotando uma perspetiva exclusivamente formal, concluiríamos que 
a sociedade interposta fica constituída no dever de OPA por mero efeito da 
imputação de direitos de voto, independentemente de não ter adquirido efetivamente a 
possibilidade de exercer controlo sobre a sociedade aberta em questão.

O fundamento desta teoria, que Paula Costa e Silva adianta como hipó-
tese interpretativa – mas a que nos parece não aderir necessariamente –, assenta 
no juízo de que pode muito bem ter sido intenção inconfessada do legislador  
«a de impedir que em torno da imputação surjam litígios, cuja apreciação careceria de prova 
e de resolução por meio de decisão fundamentada». A invocação de um critério de con-
trolo, formal, rígido e inflexível, assente na mera verificação prévia de imputação 
a determinado participante de direitos de voto em medida superior às fasquias 
de um terço ou metade permitiria, porventura, «impedir a discussão», facilitando 
a decisão a tomar pela CMVM, que assim se furtaria a uma «ponderação casuística 
da existência de controlo efectivo dos direitos de voto a imputar e da demonstração positiva 
desse controlo»50. Nestes termos, existiria controlo não apenas quando alguém, 
a quem sendo imputáveis direitos de voto em medida superior às referidas 
fasquias, esteja em condições de exercer sobre determinada sociedade aberta  
influência dominante (art. 21º/1), mas quandoa essa pessoa sejam, tão só, impu-
táveis direitos de voto que determinem uma participação qualificada superior a 
um terço ou metade dos direitos de voto.

A adoção desta perspetiva formal, respeitando embora exigências de segu-
rança jurídica, poderá afinal revelar-se em perfeita contradição com o funda-
mento originário da imposição do dever de OPA, porquanto pode conduzir à 
imposição do referido dever a quem não tenha ainda adquirido o controlo – leia-se, a 
quem, não obstante os resultados da imputação, não se encontre em situação de 
poder exercer influência dominante sobre determinada sociedade aberta (art. 21º) – e, 
ao mesmo tempo permitir a eventual desoneração do dever por parte de quem 
tenha efetivamente ficado investido naquela posição. Teríamos, nestas circuns-
tâncias, um critério para identificação de posições de controlo formalmente ina-
tacável, mas conducente a soluções jurídicas que se quedariam fora do âmbito 
teleológico do regime da OPA obrigatória e que, por implicarem um pesado 
“encargo” sobre quem não beneficia de qualquer posição de privilégio, se assu-
mem como evidentemente contrárias à ordem jurídica portuguesa, padecendo 
de vício de inconstitucionalidade51.

Aceitar esteresultado como bom significaria, adicionalmente, tomar como 
aceitável um determinado grau de esquizofrenia do regime português da OPA 
obrigatória, porquanto em convívio com um critério formal e quantitativo tería-

50 Paula Costa e Silva, A imputação de direitos de voto…, cit., p. 280.
51 Como bem evidencia Vítor Pereira das Neves, Delimitação dos votos relevantes…, cit., pp. 748 a 753.
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mos um mecanismo que inegavelmente dele se afasta, para considerar afinal a 
suscetibilidade de exercer influência dominante sobre a sociedade como critério autó-
nomo para imposição do dever de OPA (art. 187º/2 e 3/b). O critério de iden-
tificação de posições de controlo, assente na alegada segurança jurídica, seria 
apenas aplicável acima de determinada fasquia de imputação de direitos de voto 
(metade), conduzindo à conclusão de que, podendo embora encontrar-se em 
idêntica circunstância de não dispor do poder de exercer controlo sobre deter-
minada sociedade aberta aquele a quem são imputáveis mais de um terço e aquele  
a quem são imputáveis mais de metade dos direitos de voto, este último teria  
necessariamente de cumprir o dever de OPA, por não lhe ser admissível provar 
perante a CMVM não ter o domínio da sociedade visada nem estar com esta em 
relação de grupo.

Segundo cremos, o absurdo desta conclusão não deve tomar-se como um 
mal necessário, pois que ela representa, afinal, a prova da falência da perspe-
tiva exclusivamente formal como critério para identificação de i) alterações de 
controlo e ii) do(s) respetivo(s) obrigado(s) ao cumprimento do dever de OPA. 
A sua adoção conduziria a tratar de modo diferenciado quem estaria em idên-
tica situação perante o domínio sobre determinada sociedade aberta, da sua 
aplicação resultando a imposição de um mecanismo de proteção dos acionistas 
minoritários (que afinal não o eram), sobre quem nenhum benefício potencial 
recolheria de uma posição de supremacia de que afinal não dispunha.

De acordo com esta perspetiva, o dever de OPA haveria de se afirmar na 
esfera da sociedade interposta no momento em que lhe passaram pela primeira 
vez a ser imputáveis mais de metade dos direitos de voto.

Em virtude das fragilidades expostas, cremos que apenas a correta perceção 
da perspetiva material de controlo permitirá afirmar o dever de OPA como ver-
dadeiro mecanismo de proteção dos acionistas minoritários, ao mesmo tempo 
evitando a sua imposição a pessoa que, não obstante a imputação de direitos de 
voto que haja de se lhe ser feita para os mais variados propósitos, não se encon-
tra em posição de exercer domínio sobre a sociedade.

III. Na verdade, a sociedade interposta entre o controlador e a sociedade 
aberta controlada, sendo embora titular de ações que, objetivamente, represen-
tam mais de metade dos direitos de voto desta, não disporá, ela própria, do poder 
de exercer influência dominante sobre a sociedade aberta.

E isto será assim porque a sociedade interposta tenderá a manifestar, 
mediante exercício dos direitos de voto, a vontade do acionista que sobre ela 
exerce controlo, enquanto verdadeiro beneficiário da participação.

Em coerência com o que se iniciou por sustentar ser o método de identifica-
ção de posições de controlo (supra, Parte I, ponto 2.3.), diga-se agora, perante 
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a situação concreta, que a adoção de uma perspetiva material há de conduzir à 
conclusão de que, na medida em que a sociedade interposta é, afinal, controlada 
pelo acionista que já antes dispunha das ações na sociedade aberta, mantém-se na  
esfera deste, e não daquela, o poder de determinar o sentido em que são exer-
cidos os direitos de voto inerentes à participação de controlo.

Em tal cenário, o referido poder haverá de continuar a atribuir-se a quem 
(já) não é acionista, em virtude de manter na sua esfera a possibilidade de sobre 
ela exercer, indiretamente, influência dominante (art. 21º).

No caso representado, e contanto que a vontade da sociedade interposta se 
encontre subjugada à vontade do seu acionista maioritário (ou exclusivo), não 
lhe poderá em princípio ser atribuída, para efeitos de constituição do dever de 
OPA, (co)responsabilidade pelo exercício da referida influência dominante.

Não obstante o reconhecimento da relevância de situações de domínio con-
junto, para que o mesmo se afirme há de reconhecer-se autonomia da vontade 
de cada uma das partes que integram o núcleo de controlo, resultando que a 
posição de domínio é formada pela concorrência das respetivas vontades52.

Neste particular, haverá que ter em consideração que a relação de domínio, 
relevante para efeitos do Código dos Valores Mobiliários e, como tal, relevante 
para efeitos de OPA, assenta na indispensabilidade da existência de alguém que 
«disponha da maioria dos direitos de voto» (art. 21º/2/a53), não bastando – como em 

52 Assim, não deverão qualificar-se como domínio conjunto as situações «daquelas empresas cujo capi-
tal está paritariamente distribuído por apenas dois sócios mas em que apenas um deles dispõe nela de um poder 
maioritário de voto – situações em que este último sócio, e apenas ele, se poderá considerar como sendo titular de 
uma influência dominante na empresa comum» – o que sucederá «quando existam divergências entre capital 
e voto no seio da empresa comum, originadas em virtude de limitações ou privilégios de voto de natureza legal ou 
estatutária» –, ou quando, «em virtude de acordo parassocial concluído entre aqueles sócios, um deles se tenha 
vinculado a exercer o respetivo direito de voto de acordo com as orientações fixadas pelo outro», Engrácia 
Antunes, Participações qualificadas e domínio conjunto, Porto, 2000, Pub. Univ. Católica, pp. 78 e 79.
53 Ao contrário do que sustenta Manuel Requicha Ferreira, Acordos de aceitação…, cit., p. 362 
– em particular quando refere que «[o] facto da OPA obrigatória pressupor a existência de uma cessão de 
controlo não significa que a técnica da imputação de direitos de voto, à qual aquele instituto recorre, se convole 
num mecanismo que pressuponha o exercício material e efectivo daquele controlo através, nomeadamente, do 
controlo do exercício do direito de voto e que, para aferir desse controlo, se lance mão do art. 21º do Cód.VM» –, 
o art. 21º não pode ser desconsiderado quando em causa esteja a aplicação das regras que discipli-
nam o regime da OPA obrigatória. De resto, mal se compreenderia que, assentando o dito regime 
no pressuposto da transmissão ou cessão do controlo, o mesmo fosse afinal alheio à única norma 
jurídica que prevê, para efeitos do atual Código, o que se deve entender por relação de domínio.  
E ainda que a referência à existência de uma situação de aquisição ou transmissão de controlo não 
resulte expressa no art. 187º/1 – ficando-se o legislador pela menção às fasquias percentuais de 
onde procura extrair a existência de tal situação –, a verdade é que o nº 2 daquele artigo se refere, 
de forma inequívoca, às relações de domínio ou de grupo, cuja concretização se há de precisamente 
extrair do art. 21º, no que constitui um contributo interpretativo inestimável quando procuramos 
afinal a teleologia da imposição do dever de OPA.
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princípio sucederá no caso da sociedade interposta –, que a esta seja imputável 
uma participação que, vista exclusivamente em termos abstratos e objetivos, se 
pode dizer (formalmente) de domínio, sem que contudo lhe atribua aquele poder.

E porque assim é, casos haverá em que, não obstante a existência inequívoca 
de imputação de direitos de voto em medida superior a 50% do capital social 
de sociedade aberta, não se poderá ainda concluir que a mesma atribui ao seu 
titular o efetivo poder de disposição dos correspondentes direitos de voto, dela não 
resultando, por isso, a possibilidade de exercício da influência dominante a que se 
refere o art. 21º. Em tais casos, a imputação de 50% dos direitos de voto origina 
o dever de comunicar ao mercado participação qualificada – de cujo comunicado 
deverá constar informação que permita concluir que os direitos de voto em 
causa não são efetiva e atualmente controlados pelo participante54 – mas não o 
dever de lançamento de OPA.

IV. E tanto assim é que a prática se encarregou, à saciedade, de nos apre-
sentar hipóteses em que a ultrapassagem da fasquia dos 50% não determinou a 
constituição do dever de OPA, em virtude de se concluir pela inalterabilidade 
da situação de controlo preexistente.

Tal sucedeu em casos de reorganização societária intra-grupo, no âmbito das 
quais – por motivos de fiscalidade, promoção de eficiência ou eliminação de 
redundâncias –, se promoveram transmissões de ações entre sociedades sujei-
tas a um domínio comum, assim se redefinindo internamente o titular jurídico-
-formal das ações representativas de participação de controlo.

Apesar de a participação de controlo passar a estar num novo sujeito, tal 
não implica qualquer alteração no que respeita à posição e ao poder de que 
dispunha antes, e continua a dispor depois, o ultimate beneficial owner, a quem 
compete, pela determinação do sentido dos direitos de voto, exercer influência 
dominante sobre a sociedade.

Nesta circunstância encontram-se, entre outras, as sociedades abertas Sonae 
SGPS, S.A., Sonaecom SGPS, S.A., Impresa, SGPS, S.A., Jerónimo Martins 
SGPS, S.A., Mota-Engil Engenharia e Construção, S.A. e Sociedade Comercial 
Orey Antunes, S.A.55. Partilham a circunstância de, a determinado momento, 
as respetivas cadeias de imputação daparticipação de controlo terem sido 
reconfiguradas, mediante inclusão de uma sociedade a quem antes não era 

54 Para o que contribuirá o rigoroso cumprimento dos deveres de identificar a cadeia de imputação 
(16º/4) – conquanto da mesma resulte evidente que o titular das ações se encontra sujeito, ele 
próprio, a um domínio sobre si exercido por outrem – e de identificar o «facto jurídico em concreto 
que motiva a imputação» (art. 2º/1 do Regulamento da CMVM nº 5/2008).
55 Tal como o demonstram os respetivos comunicados de alteração de participação qualificada, 
divulgados exclusivamente para efeitos de transparência, em www.cmvm.pt.
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imputável, nos termos do art. 20º, participação de controlo (em alguns casos, a 
sociedade interposta foi criada para o efeito), e a quem passa, pela primeira vez, 
a ser imputável participação em medida superior, na generalidade dos casos, a 
metade dos direitos de voto.

A não imputação do dever de OPA, sem que tal tenha merecido oposição da 
CMVM, permite-nos concluir que, entre nós, o apuramento das circunstâncias 
em que aquele dever se deve ter por constituído não desconsidera uma perspe-
tiva material, no âmbito da qual necessariamente se atende, com base na ultra-
passagem das fasquias a que se refere o art. 187º/1, ao facto de o participante 
poder ou não exercer sobre a sociedade aberta «directa ou indirectamente, uma 
influência dominante» (art. 21º).

A imputação de mais de metade dos direitos de voto é, como não poderia 
deixar de ser, condição necessária mas não suficiente para fundamentar a imposição 
do dever de OPA, cedendo perante a evidência de à mesma não estar inerente 
uma efetiva alteração de controlo.

V. Constatada a possibilidade de a imputação de participação maioritária se 
afirmar sem que à mesma corresponda, necessariamente, uma alteração de con-
trolo, cumpre aferir as consequências jurídicas decorrentes da situação diame-
tralmente oposta, em que o participante, a quem já era imputável participação 
qualificada em medida superior a metade dos direitos de voto – sem que se tenha 
constituído no dever de lançar OPA, nos termos expostos – vem posteriormente 
a recair numa situação em que passa a poder exercer influência dominante sobre 
a sociedade visada.

A análise desta questão, que abordaremos no próximo e último ponto, 
constituirá um derradeiro teste ao critério proposto para identificação de 
situações de mudança de controloe de onde procuramos retirar a conclusão de 
que apenas uma conceção material ou substantiva permitirá alcançar soluções 
consistentes com a razão de ser do regime da OPA obrigatória e compatíveis 
com a Diretiva das OPAs.

3.3. Aquisição de domínio sem imputação de participação adicional

I. O caso paradigmático de aquisição de domínio é aquele em que determi-
nado sujeito, pessoa singular ou coletiva, na sequência de um comportamento 
ativo, orientado para a obtenção de um resultado desejado, adquire ações ou 
celebra acordo que lhe permite determinar (ou codeterminar) o sentido em 
que poderão ser exercidos os respetivos direitos de voto, em medida superior 
a um terço ou metade.
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A imputação de direitos de voto será, em tais circunstâncias, contemporânea do 
surgimento, na esfera jurídica do adquirente da participação em causa, do poder 
de exercer influência dominante sobre a sociedade, nenhumas dúvidas havendo 
quanto ao momento em que se constitui o dever de OPA.

No entanto, e porque nem sempre haverá simultaneidade entre imputação e 
possibilidade de exercer influência dominante, afigura-se necessário determinar o 
momento relevante – se algum –, para dar por constituído aquele dever.

Vimos já que, se adotássemos uma lógica puramente formal, haveríamos de 
concluir que, porque a mera interposição de sociedade comercial geraria para 
esta, ex novo, a imputação de mais de metade dos direitos de voto, constituir- 
-se-ia na sua esfera jurídica o dever de OPA56.

Porém, e porque tal representaria impor um tão significativo dever a quem 
não dispõe (ainda) do controlo, essa solução afirmar-se-ia contrária a regras 
e princípios de direito Constitucional, contraditória com a Diretiva e não 
coerente com o regime legal constante dos arts. 187º/2 e 357. Deve, como tal, ser 
liminarmente recusada.

56 Era de resto essa a solução apresentada por Carlos Osório de Castro, Imputação…, cit.,  
pp. 184 e 185, partidário de uma noção exclusivamente formal de domínio. Ciente de que o  
problema da interposição de sociedade se agudiza «na situação em que a sociedade detentora da parti-
cipação na sociedade-alvo vem posteriormente a libertar-se da dependência face ao anterior accionista de  
controlo, sem incorrer simultaneamente numa situação idêntica face a outro sócio ou grupo de sócios», sus-
tentava que a solução, à luz do atual regime, passa por «…impor o lançamento da OPA no momento 
inicial da passagem da participação», assim obviando a resultados indesejados e tornando o regime 
mais eficaz.
57 Continuando a sustentar uma noção exclusivamente formal de domínio, Carlos Osório de 
Castro veio recentemente, em O dever de OPA no quadro das transmissões intra-grupo, 2016, inédito, 
no prelo, rever a posição por si anteriormente assumida quanto à problemática das transmissões 
intra-grupo (e resumida na nota anterior). Motivado pelo caso que toma como mote deste mais 
recente escrito, vem advogar que a transmissão intra-grupo não deve afinal gerar o dever de OPA para 
a sociedade transmissária, porquanto da mesma resulta apenas uma alteração do título de imputação.
Para chegar a este resultado, ainda dentro da referida conceção exclusivamente formal, sustenta 
que, no âmbito das relações de domínio (art. 20º/1/b), a imputação gera-se da dominada para a domi-
nante (num sentido ascendente), mas também da dominante para toda e qualquer dominada (i.e., 
num sentido descendente). De tal sorte que a transferência de ações entre sociedades irmãs geraria 
alteração do título de imputação, mas nunca OPA.
Esta teoria, assente embora em sólidos alicerces jurídico-formais, encerra em si uma contradição (que 
julgamos insanável), posta de resto em evidência pelo próprio Autor. É que, a entender-se que a 
imputação de direitos de voto se direciona também em sentido descendente, teria de se concluir 
estar obrigada a lançar OPA qualquer pequena sociedade que venha, na sequência de uma aquisição, 
a ser integrada no grupo. Tal situação era de resto descrita pelo referido Autor, em A imputação…, 
cit., p. 185, onde afirmava que, sendo o controlo de uma pequena sociedade adquirido por uma 
holding de um vasto “grupo” empresarial, aquela se teria de «…considerar obrigada a lançar uma OPA 
sobre as inúmeras sociedades abertas relativamente às quais a holding disponha de mais de metade dos votos».
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II. Perante a referida dissociação temporal entre imputação de direitos de 
voto e a constituição de uma nova relação de domínio poderíamos ser levados 
a concluir pela pura irrelevância da mesma para efeitos de OPA: se a ultra-
passagem de alguma das fasquias relevantes é desacompanhada do poder de 
exercer influência dominante, não se terão por preenchidos os pressupostos de 
que depende a constituição do dever, pelo que, mesmo que à prévia imputação  
de direitos de voto venha mais tarde a acrescer a aquisição daquele poder, não 
será já possível afirmar a sua constituição, por não ter então, neste segundo  
momento, ocorrido concomitantemente a ultrapassagem de qualquer fasquia a 
que se refere o art. 187º/1.

Será fácil concluir que, a admitir-se tal interpretação, o regime da OPA 
obrigatória seria facilmente contornado pela implementação de mecanismos e 
esquemas orientados pela dissociação temporal a que começámos por aludir.  
Os inconvenientes desta solução seriam ainda mais graves do que aqueles que 
vimos estarem associados ao procedimento formal ou quantitativo, antes des-
crito, pois que tornariam o regime da OPA obrigatória letra morta: ao titular ori-
ginário do controlo bastaria então, quando pretendesse promover a sua transfe-
rência para terceiro sem espoletar o regime da OPA obrigatória, transferir para 
aquele as ações a que estivessem inerentes direitos de voto acima das fasquias 
a que alude o art. 187º/1, comprometendo-se o transmissário a, durante um 
determinado período, exercer os direitos de voto em obediência às ins truções 
do primeiro. Com isso, gerar-se-ia imputação de direitos de voto na esfera de 
ambos, sendo que ao transmissário não assistiria, desde logo, o poder de exer-
cer influência dominante, que apenas sobreviria à sua esfera de disponibilidade 
com o termo do prazo do referido acordo. Nesse momento, porém, nenhuma 

Perante a ausência de norma que preveja «…não haver dever de OPA no caso em que os votos de uma pessoa 
passam a ser imputados pela primeira vez a uma sociedade dela dependente, coisa que ocorre no momento em que 
a relação de domínio entre ambas se constitui …», vem agora Carlos Osório de Castroa concluir, neste 
mais recente escrito, ser ainda assim de afastar o dever de OPA pelo simples facto de «…ao longo de 
mais de 20 anos nunca a ninguém ocorreu clamar por OPAs em cada ocasião em que uma socie dade passou a ser 
depen dente, directa ou indirectamente, de pessoa que detivesse mais de 50% dos votos em sociedade aberta…».
Tal afirmação, em si mesma incontestável, vem a ser percecionada por aquele Autor como uma 
incoerência na tese da imputação descendente, tolerada pelos agentes do mercado. Segundo julga-
mos, porém, o facto de os agentes do mercado não clamarem por OPA nas referidas circunstâncias 
deve-se não a um qualquer efeito de tolerância, mas à pura e simples rejeição da tese da imputação 
descendente de direitos de voto, a que está inerente uma efetiva mudança de paradigma assente 
na rejeição de um modelo exclusivamente formal, quantitativo e mecanicista de identificação de 
relações de domínio para efeitos de OPA. Tal significa afinal que a não imposição do dever de OPA 
à sociedade que recebe de sociedade irmã participação superior a metade dos direitos de voto não 
se deve à existência de uma mera alteração do título de imputação – pois que não há imputação 
em sentido descendente nas relações de domínio –, mas à circunstância de não se ter verificado 
alteração material de controlo, enquanto na cúpula do grupo se mantiver o mesmo controlador.
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fasquia percentual seria ultrapassada pelo transmissário, embora o controlo se 
verificasse efetivamente transmitido para quem dele antes não dispunha, e para 
quem não se encontrava legitimado para o seu exercício.

III. Verificada a falência de duas teses possíveis, cremos restar apenas uma 
hipótese de atribuir sentido e coerência ao regime da OPA obrigatória, perante 
a interposição de sociedade e atendendo à dissociação temporal que a mesma 
promove entre a imputação de direitos de voto e a efetiva aquisição do poder de 
exercer influência dominante.

A supressão da pessoa titular do domínio originário (v.g., por morte) faz com que 
a anterior distinção entre o titular das ações (sociedade interposta e acionista) e o 
titular da posição de domínio (de cuius) deixe de subsistir58. 

É apenas com a morte do titular do domínio – desacompanhada da sua subs-
tituição por outra pessoa que assuma idêntica posição –, que aquela passa a  
poder exercerplenamente e de acordo com os mecanismos de formação e mani-
festação da sua própria vontade, os direitos inerentes às ações por si detidas, 
sem sujeição à vontade exógena de um seu acionista de controlo. Só então  
passará, pois, a dispor da maioria dos direitos de voto (art. 21º/2/a), constituindo-se 
então – e para efeitos do Código dos Valores Mobiliários – em relação de domí-
nio com a sociedade aberta59.

E embora aquela sociedade houvesse já informado o mercado – por mero 
efeito da interposição – sobre a imputação a si mesma de direitos de voto, não 
determinando qualquer alteração na medida da sua participação qualificada60, 
verificar-se-á uma inequívoca alteração de controlo.

A sociedade antes interposta passa a assumir a posição cimeira de uma 
cadeia de controlo61, surgindo ela própria como o ultimate beneficial owner de 

58 Recorde-se que era esta distinção que determinava a impossibilidade de impor à sociedade 
interposta o dever de OPA, por não residir na sua esfera a possibilidade de exercício de influência 
dominante.
59 Note-se que a relação de domínio, tal como definida pelo art. 21º, não se constituíra antes, pois 
à imputação de mais de metade dos direitos de voto não correspondia o poder de exercer influên-
cia dominante a que se refere o nº 1, não se preenchendo igualmente qualquer das previsões do  
nº 2 (incluindo a inscrita na al. a, por não corresponder àquela participação o necessário poder de 
disposição).
60 Nem sequer uma alteração do título de imputação, pois a titularidade continuaria a ser o título 
pelo qual tais direitos de voto lhe são imputados.
61 Ainda que tal decorra de um non facere, de uma situação de total passividade, porquanto aquela 
não compra nem vende ações, não celebra qualquer tipo de acordo nem se coloca em qualquer tipo 
de relação de onde decorra uma diminuição ou reforço da medida da sua participação qualificada. 
Trata-se, portanto, de aquisição involuntária de controlo, mas que por esse motivo não obsta à 
constituição do dever.
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tal posição62. Em sequência, o poder de exercício de influência dominante sobre a 
sociedade participada, assim adquirido, vem somar-se à prévia titularidade das 
ações e inerente imputação dos correspondentes direitos de voto, verificando- 
-se integralmente preenchidos os requisitos de que depende a constituição do 
dever de OPA.

É então que se cumula, numa mesma pessoa, imputação de direitos de voto 
(pressuposto formal) e poder de exercício de influência dominante sobre sociedade 
aberta (pressuposto material), o que determinará, perante a inexistência de 
legitimação prévia e em face da inaplicabilidade de qualquer exceção legal, a 
constituição do referido dever.

Note-se, aliás, ser o próprio legislador que manda desatender à imputação de 
direitos de voto e relevar exclusivamente a aquisição de posição que permita ao par-
ticipante exercer influência dominante sobre a sociedade visada, independente mente 
da medida concreta da sua participação qualificada e mesmo perante o facto de 
tal poder vir a ser adquirido já depois da primeva imputação de direitos de voto. 
Assim sucede quando alguém que, tendo ultrapassado a fasquia de um terço dos 
direitos de voto e provado «perante a CMVM não ter o domínio da sociedade visada 
nem estar com esta em relação de grupo» (art. 187º, nº 2), vier posteriormente a recair 
numa situação que lhe permita exercer influência dominante sobre a sociedade 
visada, caso em que o dever de OPA se afigura como exigível63.

Tal é o que resulta, sem mais, do art. 187º/3/b, de onde decorre que  
«[q]uem fizer a prova a que se refere o número anterior fica obrigado (…) a lançar oferta 
pública de aquisição geral logo que adquira uma posição que lhe permita exercer influência 
dominante sobre a sociedade visada»64.

62 O que conduzia Carlos Osório de Castro, A imputação…, cit., pp. 184 e 185, a afirmar que  
«[n]a vigência do CodMVM, não havia aqui lugar a obrigatoriedade de OPA, fosse no momento em que tal 
sociedade adquiria a participação (mercê da derrogação introduzida pelo art. 528º-A, nº 1, al. e)), fosse na ocasião 
ulterior em que se tornasse “independente” – não obstante existir, a final, uma modificação do titular do domínio 
que já não podia qualificar-se como meramente aparente ou formal, a pretexto de que, em última instância, o 
controlo se mantinha nas mesmas mãos». 
À luz do Código dos Valores Mobiliários não poderá deixar de se afirmar essa consequência, pois a 
autonomização da sociedade interposta faz identificar nela a titular de posição de domínio, sem que 
seja agora aplicável exceção legal que afaste a exigibilidade de cumprimento do dever.
63 Assim sucederá, v.g., com o titular de 35% dos direitos de voto que, tendo feito aquela prova 
mediante demonstração de existir acionista consigo não relacionado, titular de 51% dos direitos de 
voto, passa a ser o maior acionista na sequência de alienação e dispersão por aquele da participação 
de 51%.
64 Cremos que a coerência do nosso sistema jurídico e, em particular, do regime da OPA obrigatória, 
não admitirá interpretação que não a de idêntico procedimento valer em circunstâncias em que, inde-
pendentemente da fasquia ultrapassada, não chegar o participante a realizar sequer prova negativa 
de domínio, pelo facto de a mesma não lhe ser exigida (em virtude de não haver dúvidas de que 
não dispõe, num primeiro momento, do poder de exercer influência dominante sobre a sociedade).  
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Verifica-se assim ser a própria lei, de forma expressa e inequívoca, a atribuir 
relevância jurídica à realização não contemporânea dos dois pressupostos de veri-
ficação cumulativa de que depende a constituição e exigibilidade do dever de 
OPA, afirmando-o mesmo perante a inexistência de qualquer incremento da 
participação do sujeito que adquire o controlo65.

A constituição de uma relação de domínio, relevante para efeitos de OPA, 
ocorrerá, pois, sem necessária alteração na medida da participação qualificada im-
putável ao sujeito controlador, sem que nisso se encontre qualquer contradição 
lógica ou impedimento jurídico: a imputação dos direitos de voto e a comuni-
cação ao mercado da medida da participação qualificada cumpre, num primeiro 
momento, o propósito teleológico de promoção da transparência quanto à es-
trutura acionista de sociedade aberta, informando sobre situação já constituída 
com potencial impacto futuro naquela estrutura, relevante para o posicionamento  
dos demais acionistas no que respeita à manutenção do seu investimento.  
Com a supressão da posição originária de controlo (e só com essa supressão)  
introduz-se uma efetiva alteração nas forças internas de poder de influência 
sobre a sociedade, emergindo nesse momento um novo sujeito investido num 
poder de que antes não dispunha, de exercer influência dominante sobre a  
sociedade. É essa circunstância que determinará, para efeitos de proteção dos 
acionistas minoritários, que o novo controlador legitime a sua posição mediante 
a apresentação de proposta de aquisição das ações detidas pelos demais, a um 
preço justificado e equitativo.

Conclusões
1º Os fenómenos sucessórios que promovam a transmissão de ações em 

número tal que facultem ao sucessor o poder de, mediante o controlo 
dos inerentes direitos de voto, exercer influência dominante sobre so-
ciedade aberta, são suscetíveis de conduzir a alterações de controlo.

2º Tanto assim é que no anterior Código do Mercado de Valores Mobi-
liários se previa expressamente uma exceção ao dever de OPA, para os 
casos de transmissão de ações por herança ou legado.

3º Hoje, a aquisição de controlo em sequência de processos sucessórios, 
originando igualmente a constituição do referido dever, não encontra 
porém exceção legal que obste à exigibilidade do seu cumprimento.

Para efeitos de constituição do dever de OPA, relevante será que, em qualquer circunstância, a 
aquisição de posição que permita exercer influência dominante sobre a sociedade visada se afirme perante a 
imputação (prévia ou contemporânea) de direitos de voto em medida superior a alguma das fasquias 
a que se refere o art. 187º/1.
65 Como bem refere João Calvão da Silva, Ofertas Públicas de Aquisição…, cit., p. 987, tal dever  
«pode resultar, quer do aumento da sua participação, quer da diminuição da participação de outro acionista (…), 
em termos de este deixar de dispor do controlo da sociedade».
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4º Como resultado, o sucessor que adquire o controlo terá de lançar 
OPA, ou, em alternativa, recorrer ao mecanismo da suspensão do dever 
(190º), comprometendo-se a por termo à relação de domínio.

5º Esta conclusão é a única compatível com a Diretiva das OPAs, de onde 
decorre que quaisquer exceções ao dever quando tenha ocorrido uma 
alteração de controlo deverão ser expressamente previstas e especialmente 
fundamentadas, assim permitindo aos investidores conhecer previamente 
o quadro legal em que, ocorrendo alterações de controlo, não lhes será 
garantida a oportunidade de venda das ações ao novo controlador.

6º E, segundo cremos, tal resultado também não se afigurará discor dante 
com quaisquer preceitos constitucionais, pois não só não constitui 
qualquer forma de supressão do direito de transmissão mortis causa da 
titularidade de ações, como não encerra em si mesmo uma qualquer 
limitação desproporcionada do referido direito de transmissão.

7º De resto, o direito de propriedade que tenha ações como objeto não 
pode ser entendido nos mesmos termos em que o é um direito de pro-
priedade incidente sobre qualquer outro objeto, antes devendo ser  
enquadrado no concreto modo de conformação da propriedade corpora-
tiva. Nesse âmbito, o dever de OPA não pode ser entendido como uma 
circunscrição externa e alheia, hétero-imposta, que limita os direitos do 
acionista, mas antes como elemento integrante do modo de realização 
do próprio direito de propriedade corporativa.

8º Mas ainda que assim não se devesse entender, cremos que em tais 
negócios transmissivos o que verdadeiramente releva não é a transmissão 
de ações em si mesma, mas a transferência de uma faculdade imaterial 
que, não integrando o conjunto unitário de direitos e deveres inerentes 
a cada ação, está antes associado ao controlo de um certo número de 
direitos de voto que, em concreto, permitem influenciar decisivamente 
o sentido das deliberações sociais.

9º Tal faculdade existirá, portanto, não objetivada num determinado con-
junto de ações a que seja inerente, mas em função da(s) pessoa(s) que, a 
cada momento, detenha(m) o número de ações de onde resulte o poder 
de influência dominante sobre a sociedade, e da concreta legitimidade 
que tenham pessoalmente obtido para o seu exercício.

 Como tal, tratar-se-á de uma faculdade imaterial, existente em função 
do seu titular (intuitus personae), não integrante do objeto ação, e que, 
não as acompanhando com a transmissão, será em si mesmo insuscetí-
vel de transmissão sucessória.

10º Perante esta conclusão, e cientes de que as transmissões sucessórias 
de controlo não afastam a constituição nem a exigibilidade de cumpri-
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mento do dever de OPA, temos assistido a um fenómeno de piramida-
lização de grupos societários de natureza familiar, como antecâmara da 
transmissão intergeracional de controlo.

11º O intuito de destinação postmortem do controlo da sociedade aberta 
começa por se identificar na interposição de sociedade na cadeia de 
controlo, que ficará dotada dos mecanismos jurídico-formais para, com 
a supressão do controlador originário (que sobre ela exerce também 
domínio), assumir ela o poder de exercer influência dominante sobre a 
sociedade aberta.

 Porque a sua introdução na cadeia de controlo tende a deixar, num 
primeiro momento, inalterada a posição e os poderes de quem já antes 
dominava a sociedade aberta, a imputação de direitos de voto que 
para aquela decorra (art. 20º/1/b) – mesmo que em medida superior 
a metade dos direito de voto na sociedade aberta –, não corresponderá 
(ainda) à sua identificação como novo sujeito ativo de uma nova relação 
de domínio.

12º É no momento em que a posição originária de controlo se suprime (v.g., 
por morte) que se verificará emergir na esfera desta – exceto se algum 
dos seus acionistas vier a assumir sobre ela idêntica posição – o poder 
de exercer influência dominante sobre a sociedade aberta, de que antes  
não dispunha.

13º A interposição de sociedade promoverá a dissociação temporal entre 
o momento em que ocorre a imputação de direitos de voto – aquando da 
interposição propriamente dita –, e o momento em que se dá a efetiva 
aquisição de controlo – resultado da referida supressão do controlador 
originário. Tal não deve, porém, obstar à conclusão de ter ocorrido 
entre os dois momentos uma alteração de controlo, devendo ter-se por 
constituído o dever de OPA em sequência da verificação cumulativados 
dois pressupostos, quantitativo e qualitativo, de que aquele depende.

14º Subjacente a estas asserções está a adoção de um procedimento de 
identificação de posições de controlo, relevantes para efeitos de OPA, 
que, ultrapassando um paradigma exclusivamente formal e quantita-
tivo, parte da ultrapassagem de fasquias percentuais, por recurso aos 
critérios legais de imputação de direitos de voto, para a partir deles  
depurar as situações de verdadeira disposição dos direitos de voto, sus-
cetíveis de fundamentar alterações de controlo.

15º É à luz de um tal procedimento que, perante a aludida dissociação tem-
poral, analisamos os efeitos da imputação de participação maioritária sem 
aquisição de domínio e da subsequente aquisição de domínio sem imputação 
de participação adicional para concluirmos que no primeiro momento não 
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haverá que impor o dever de OPA à sociedade interposta, em virtude 
de estar ausente qualquer alteração de controlo; e devendo necessaria-
mente afirmá-lo quando aquela deixe de estar interposta e assuma ela 
o lugar e os poderes de ultimate beneficial owner. E isto será assim mesmo 
que tenha ocorrido primeiro a imputação de direitos de voto, e depois a 
aquisição de posição que permita exercer influência dominante sobre a 
sociedade visada.

16º A solução proposta – imposição do dever de OPA à sociedade que 
venha a somar à prévia imputação de mais de um terço ou metade 
dos direitos de voto o poder de exercer influência dominante sobre 
sociedade aberta, e que não pretenda abdicar, via suspensão (art. 
190º), do exercício efetivo do controlo – afigura-se-nos como a única 
que permite uma aplicação coerente do método de identificação de 
posições de controlo, com a feição substantiva que julgamos dever ter, 
em obediência ao postulado na letra dos preceitos e ao espírito que 
atribui sentido ao regime da OPA obrigatória. Em causa estará proteger 
os acionistas minoritários não contra hipotéticas, futuras ou potenciais 
situações de alteração de controlo, mas em função de concretizações 
específicas da emergência de tal poder (e dos riscos a ele associados) na 
esfera jurídica de determinada pessoa.

17º Sob o pretenso manto da segurança jurídica, a adoção de critérios 
exclusivamente formais para identificar posições de controlo tenderá 
a afastar-se da razão de ser do regime da OPA obrigatória, para servir 
os propósitos de quem pretenda afinal garantir um modo seguro de 
implementar mecanismos jurídico-formais para contornar a aplicação 
dos deveres em causa, com isso desprotegendo quem passe a estar 
substancialmente sujeito a uma nova relação de domínio e a um novo 
controlador.
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A liquidez dos títulos que integram o mercado 
regulamentado e a aplicação do Artigo 188º 

do Código dos Valores Mobiliários

Paulo Pereira da Silva1

I. Introdução
A liquidez de um valor mobiliário está relacionada com a capacidade de comprar 
e vender quantidades significativas desse instrumento de uma forma rápida, 
anónima e com reduzido impacto nos preços. Em geral, um valor mobiliário é 
considerado líquido se for possível transacionar grandes quantidades desse valor 
mobiliário sem influenciar significativamente o seu preço. Ao contrário do que 
sucede com outras variáveis económicas ou financeiras, não existe um indicador 
não ambíguo, teoricamente correto e universalmente aceite de liquidez uma 
vez que o conceito de liquidez compreende diferentes dimensões que não são 
mutuamente exclusivas ou exaustivas.2

1 Economista, CMVM. As opiniões expressas neste artigo são as do autor, não vinculando a CMVM.
2 Kyle (1985) descreve um mercado líquido com base em três atributos: estreiteza, profundidade 
e elasticidade. A estreiteza consiste nos custos de comprar ou vender uma posição; a profundi-
dade é medida com base na dimensão da transação necessária para alterar o preço; por último, a 
elasticidade mede a velocidade com que o preço converge para o valor fundamental do título após 
grandes transações (admitindo a inexistência de nova informação no mercado). Utilizando estes 
atributos, a comparação da liquidez dos diferentes ativos é problemática porque um ativo pode ser 
mais líquido numa dimensão de liquidez enquanto que outro ativo pode ser mais líquido noutra 
dimensão. (Kyle, Albert S. “Continuous auctions and insider trading.” Econometrica: Journal of the 
Econometric Society (1985): 1315-1335).
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A liquidez dos instrumentos financeiros é um dos critérios usados pelos inves-
tidores aquando da constituição das suas carteiras de investimento. Títulos que 
denotam menor liquidez (ou risco de liquidez) são vendidos com maior des-
conto relativamente a outros investimentos similares. Não menos importante, 
a liquidez é um fator preponderante para uma eficiente formação dos preços 
de mercado. Em circunstâncias normais, maior liquidez está relacionada com 
menores desvios entre o valor “justo” e o preço de mercado.

Do ponto de vista do regulador/supervisor, é crucial a capacidade de afe-
rição da liquidez de valores mobiliários porquanto existem alguns pontos de 
interseção entre o conceito de liquidez e a legislação vigente. Um desses pontos 
de interseção encontra-se na alínea b) do nº 3 do artigo 188º do Código dos 
Valores Mobiliários (CVM), a qual refere, no âmbito de ofertas públicas de aqui-
sição (OPA) obrigatórias, que a contrapartida proposta pelo oferente se pre-
sume não equitativa se os valores mobiliários em causa apresentarem liquidez 
reduzida por referência ao mercado regulamentado em que estejam admitidos 
à negociação.

A aplicação do CVM encontra-se, assim, dependente da avaliação da liqui-
dez relativa dos títulos que integram o mercado regulamentado, a qual é com-
plexa devido à natureza do conceito. Como já foi referido, os ativos líquidos 
caracterizam-se pela existência de custos de transação reduzidos, facilidade e 
rapidez das transações, e pelo facto de os grandes negócios afetarem apenas 
marginalmente os preços. Em virtude da ausência de um único indicador que 
capture todos os seus atributos, a aferição da liquidez para efeitos da alínea b) 
do nº 3 do artigo 188º do CVM é realizada com base num conjunto de indicado-
res que pretendem quantificar a estreiteza, a profundidade e a elasticidade do 
mercado. Esses indicadores são: indicador de frequência, bid-ask spread, valor 
negociado, número de negócios, indicador de iliquidez de Amihud, indicador 
LHH, variance ratio e rácio de rotação do capital. De acordo com o nº 1 do ar-
tigo 188º do CVM, a liquidez do título deve ser aferida para o período de seis  
meses imediatamente anteriores à data de publicação do anúncio preliminar 
da oferta, pelo que os indicadores referidos são calculados para o período de 
referência em causa. A categorização dos vários valores mobiliários transa-
cionados no mercado regulamentado como (não) tendo liquidez reduzida é 
posteriormente efetuada com recurso a uma técnica estatística designada de 
análise de clusters.

Este documento descreve os procedimentos seguidos na aferição de liqui-
dez à luz da alínea b) do nº 3 do artigo 188º do CVM. O resto do documento está 
estruturado da seguinte forma. Na secção II são descritas as variáveis usadas e 
na seção III é apresentada a metodologia de classificação. A secção IV apresenta 
um caso de estudo e na secção V são apresentados os principais resultados.
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II. Definições
Os indicadores usados enquadram-se em diferentes dimensões do conceito de 
liquidez:
•	 custos	de	transação:	bid-ask spread
•	 impacto	no	preço:	indicador	de	iliquidez	de	Amihud	e	indicador	LHH
•	 imediatez	 e	 profundidade:	 indicador	 de	 frequência,	 valor	 negociado,	

número de negócios e rácio de rotação do capital
•	 elasticidade:	variance ratio 

Os custos de transação podem ser medidos pelo bid-ask spread, o qual pode 
refletir custos de processamento de ordens, custos/risco de inventário, custos 
de seleção adversa e custos derivados de uma estrutura de mercado oligopo-
lística. Os custos de processamento consistem essencialmente em custos ope-
racionais de trading e de manutenção dos registos de todas as transações, ao 
passo que os custos/risco de inventário derivam da acumulação de ativos finan-
ceiros com risco que não eram desejáveis à partida (e.g., desequilíbrio entre as 
quantidades compradas e as quantidades vendidas diariamente). Estes custos 
serão tanto maiores quanto maior for a exposição dos dealers ao mercado, isto é,  
quanto mais posições ficarem por fechar. 

Os custos de seleção adversa emergem quando fornecedores de liquidez 
percecionam estar a negociar com investidores mais informados e, para se pro-
tegerem dessa eventualidade, alargam a sua margem de lucro. Os custos de 
transação afetam a participação no mercado e, por conseguinte, outras dimen-
sões da liquidez (como a largura e a elasticidade). 

O impacto no preço é medido pelos indicadores de Amihud e LHH. O im-
pacto das transações nos preços deve ser mínimo em mercados considerados 
líquidos. A imediatez e a profundidade são medidas através de indicadores  
associados à atividade de negociação, designadamente o indicador de frequên-
cia (percentagem de sessões em que o título foi negociado), valor das transações, 
número de negócios e rotação de capital. Estas medidas capturam a existência 
de participação, ordens e de transações, as quais estão associadas à rapidez de 
execução das transações e à profundidade do livro de ordens. 

Por fim, a elasticidade dos preços é medida através do variance ratio. Este indi-
cador explora o facto de os movimentos de preços serem mais contínuos em 
mercados líquidos, mesmo quando surge nova informação que afeta os preços 
de equilíbrio; para uma alteração permanente nos preços, as alterações transi-
tórias deverão ser mínimas em mercados elásticos. Assim, o indicador tende a 
estar próximo de zero nos mercados mais líquidos. 

Na Tabela 1 encontra-se a definição exata de cada um dos indicadores usados 
na aferição de liquidez de um título.
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Tabela 1 – Indicadores representativos da liquidez de um título
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III. Metodologia de Classificação 

A classificação dos títulos é efetuada através de uma análise de clusters. Esta 

metodologia permite classificar observações a partir de um conjunto de variáveis, criando para o 

efeito diferentes grupos de observações (ou clusters). As observações de um determinado 

cluster apresentam um elevado grau de homogeneidade ou similitude entre si e um elevado grau 

de heterogeneidade ou dissemelhança com as observações dos outros clusters.  

A análise de clusters é efetuada com recurso ao método TwoSteps Cluster Analysis,um 

método que funciona bem em grandes amostras e permite tratar simultaneamente variáveis 

categóricas e contínuas. O seu algoritmo é baseado numa medida de distância que permite obter 

os melhores resultados se as variáveis contínuas tiverem uma distribuição normal e as variáveis 

categóricas tiverem uma distribuição multinomial. Tal raramente ocorre na prática, mas o 

algoritmo também funciona bastante bem quando estes pressupostos não se verificam.3 

                                                           
3Ver manual IBM SPSS Statistics Base 20 (páginas 161-177). 
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III. Metodologia de Classificação
A classificação dos títulos é efetuada através de uma análise de clusters.  
Esta metodologia permite classificar observações a partir de um conjunto de 
variáveis, criando para o efeito diferentes grupos de observações (ou clusters).  
As observações de um determinado cluster apresentam um elevado grau de homo-
geneidade ou similitude entre si e um elevado grau de heterogeneidade ou dis-
semelhança com as observações dos outros clusters. 

A análise de clusters é efetuada com recurso ao método TwoSteps Cluster 
Analysis, um método que funciona bem em grandes amostras e permite tratar 
simultaneamente variáveis categóricas e contínuas. O seu algoritmo é baseado 
numa medida de distância que permite obter os melhores resultados se as 
variáveis contínuas tiverem uma distribuição normal e as variáveis categóricas 
tiverem uma distribuição multinomial. Tal raramente ocorre na prática, mas 
o algoritmo também funciona bastante bem quando estes pressupostos não  
se verificam.3

A classificação assenta em dois passos. O primeiro consiste na formação 
de pré-clusters (obtidos sobre as variáveis estandardizadas) com o objetivo de 
reduzir o tamanho da matriz que contém as distâncias entre as observações.  
Estes pré-clusters são clusters das observações originais. Quando uma observação 
é lida, o algoritmo decide se essa observação deve ser incluída num cluster pre-
viamente formado ou se deve originar um novo cluster. Após a conclusão deste 
procedimento, todas as observações do mesmo pré-cluster são tratadas como se 
fossem uma única observação. A nova matriz de distâncias irá conter as distân-
cias entre cada um dos pré-clusters e não a distância entre as observações origi-
nais. No segundo passo, o algoritmo usa o mesmo procedimento do algoritmo 
standard de hierarchical clustering sobre os pré-clusters. 

A solução final poderá depender da forma como estão ordenadas as observa-
ções. No sentido de aferir a robustez dos resultados são usualmente realizados 
os seguintes exercícios: 
•	 alterações	na	ordenação	das	observações
•	 controlo	de	outliers
•	 uso	de	subconjuntos	de	 indicadores	de	 liquidez	de	modo	a	averiguar	se	

uma ou mais variáveis têm um peso desajustado na formação dos grupos 
(e.g., a obtenção de clusters quando se excluem à vez cada uma das oito 
variáveis usadas) 
•	 réplica	dos	resultados	através	do	método	k-mean clustering
•	 aplicação	do	método	TwoSteps Cluster Analysis sobre rankings percentuais 

das variáveis, ao invés de sobre variáveis padronizadas

3 Ver manual IBM SPSS Statistics Base 20 (páginas 161-177).
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•	 para	o	título	em	análise,	medição	da	distância	face	ao	centroid do cluster em 
que foi classificado e face ao centroid dos outros clusters.4 Este exercício 
afigura-se bastante útil quando existem divergências de resultados entre 
as técnicas k-mean clustering e TwoSteps Cluster Analysis.

IV. Estudo de um caso
Nesta seção apresenta-se o caso de uma análise de liquidez sobre um título 
cotado na Euronex Lisbon sobre o qual recaiu uma oferta pública de aquisição 
(OPA) potestativa. Com efeito, os principais acionistas da entidade emitente 
em causa aprovaram em Assembleia-Geral a perda da qualidade de sociedade 
aberta e comunicaram de seguida o lançamento de uma OPA sobre o capital 
disperso. Uma vez que a sociedade em causa dispunha de um nível de free float 
muito baixo antes do lançamento da referida OPA, foi necessário enquadrar o 
nível de liquidez dessa sociedade na liquidez global do mercado regulamentado  
para aferir a necessidade de fixação da contrapartida da OPA através de uma 
auditoria independente.

A primeira etapa da análise de liquidez consiste na recolha de dados. À exce-
ção do bid-ask spread, todas as variáveis são geradas usando dados internos da 
CMVM. Estas variáveis incluem os registos de transações realizadas na Euronext 
Lisbon para o período de negociação de seis meses que precede o anúncio de 
OPA (ou seja, o período que vai servir de referência para o cálculo do preço 
médio ponderado pelo volume de transações e que constitui o preço mínimo 
ao qual a oferta terá que ser realizada se o título for considerado líquido). Já os 
melhores preços de compra (bid) e de venda (ask) subjacentes ao bid-ask spread 
são obtidos a partir da Bloomberg. 

A Tabela 2 apresenta valores agregados para os indicadores de liquidez no 
período de seis meses que precede o lançamento da OPA. O valor das transações,  

4 Um critério que poderá ser utilizado para comparar a qualidade de cada uma das análises realizadas 
é a medição do somatório do quadrado da distância euclidiana entre cada uma das observações e os 
centroids. Numa primeira fase, para cada uma das variáveis estandardizadas, calcula-se o quadrado 
da distância euclidiana entre a observação i e o centroid do cluster onde essa observação está incluída. 
Para a observação i, o quadrado da distância euclidiana em relação ao centroid do cluster em que está 
inserida pelos critérios de classificação 
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A classificação assenta em dois passos.O primeiro consiste na formação de pré-clusters 

(obtidos sobre as variáveis estandardizadas) com o objetivo de reduzir o tamanho da matriz que 

contém as distâncias entre as observações. Estes pré-clusters são clusters das observações 

originais. Quando uma observação é lida, o algoritmo decide se essa observação deve ser 

incluída num cluster previamente formado ou se deve originar um novo cluster. Após a conclusão 

deste procedimento, todas as observações do mesmo pré-cluster são tratadas como se fossem 

uma única observação. A nova matriz de distâncias irá conter as distâncias entre cada um dos 

pré-clusters e não a distância entre as observações originais. No segundo passo, o algoritmo usa 

o mesmo procedimento do algoritmo standard de hierarchical clustering sobre os pré-clusters.  

A solução final poderá depender da forma como estão ordenadas as observações. No 

sentido de aferir a robustez dos resultados sãousualmente realizados os seguintes exercícios:  

 alterações na ordenação das observações 

 controlo de outliers 

 uso de subconjuntos de indicadores de liquidez de modo a averiguar seuma ou mais 

variáveis têm um peso desajustado na formação dos grupos (e.g., a obtenção 

declustersquando se excluem à vez cada uma das oito variáveis usadas)  

 réplica dos resultados através do método k-mean clustering 

 aplicação do método TwoSteps Cluster Analysissobre rankings percentuais das 

variáveis, ao invés de sobre variáveis padronizadas 

 para o título em análise, medição da distância face ao centroid do cluster em que foi 

classificado e face ao centroid dos outros clusters.4 Este exercício afigura-se bastante 

                                                           
4Um critério que poderá ser utilizado para comparar a qualidade de cada uma das análises realizadas é a 
medição do somatório do quadrado da distância euclidiana entre cada uma das observações e os 
centroids. Numa primeira fase, para cada uma das variáveis estandardizadas, calcula-se o quadrado da 
distância euclidiana entre a observação i  e o centroid do cluster onde essa observação está incluída. 
Para a observação i , o quadrado da distância euclidiana em relação ao centroid do cluster em que está 

inserida pelos critérios de classificação ( 2
i,cd ) é dado por:   
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número de negócios, e medidas de iliquidez de Amihud e LHH são previamente 
logaritmizadas, seguindo-se a estandardização de todas as variáveis. O foco da 
análise incide sobre o título A18, uma ação cujo valor das transações totaliza 
15 266 Euro durante o período em apreço (29 transações) e apenas transacio-
nou em 35% das sessões realizadas.

A análise de cluster é realizada através do método TwoSteps Cluster Analysis, 
restringindo-se o número máximo de grupos a três, de modo a representarem 
liquidez elevada (LE), liquidez intermédia (LI) e liquidez reduzida (LR).  
Os resultados obtidos encontram-se na Tabela 3. A ação A18 foi classificada 
no grupo de liquidez reduzida (isto é, o grupo de títulos que apresentam mais 
baixos níveis de liquidez) quando considerados todos os indicadores. Em para-
lelo, mostra-se o teste de robustez que consiste na análise de sete dos oitos 
indicadores, isto é, excluindo-se um a um cada um dos indicadores usados, 
constatando-se que a classificação da ação A18 não é alterada em nenhuma das 
iterações. Finalmente, a Tabela 4 mostra a posição relativa (ranking percentual) 
de cada título face aos demais (1% (100%) denota o título com menor (maior) 
liquidez). A ação A18 encontra-se entre as dez ações menos líquidas, qualquer 
que seja o indicador usado.

Tabela 2 – Indicadores de liquidez

 
Valor 

Negociado Nº Neg.
Rotação 
Capital

Spread 
bid-ask IF Amihud |1-VR| LHH

A1 287801869 126852 7,8% 0,4% 100,0% 6,7 64% 72,3

A2 71553898 5031 16,9% 1,2% 99,2% 76,3 264% 232,7

A3 1022 0 0,0% 65,8% 4,7% 1268215,4 696% 128810,0

A4 18623789 9536 7,7% 1,1% 100,0% 180,3 38% 133,5

A5 1580412294 247400 150,3% 0,7% 100,0% 2,8 31% 11,0

A6 870038743 246731 47,7% 0,4% 100,0% 4,3 31% 31,7

A7 10187471 8169 5,4% 1,3% 98,4% 634,7 31% 453,3

A8 69061761 35671 13,1% 0,8% 100,0% 60,9 47% 112,3

A9 317154524 129407 21,6% 0,4% 100,0% 8,6 63% 43,8

A10 3729678 991 7,5% 3,9% 85,3% 43634,2 39% 8675,3

A11 5023 9 1,1% 13,2% 17,8% 5733470,3 65% 7299,5

A12 1335543 476 0,8% 2,2% 83,7% 8476,5 52% 9537,5

A13 144524526 57194 4,2% 0,4% 100,0% 10,6 13% 117,9

A14 1618344119 317009 24,2% 0,2% 100,0% 1,1 63% 23,0

A15 2270 11 0,0% 56,2% 20,2% 2110815,3 40% 53862,7

A16 23382 167 0,3% 6,2% 68,2% 870020,6 37% 9139,4
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A17 571388 275 3,2% 7,6% 69,0% 514573,6 23% 17079,9

A18 15266 29 0,1% 8,3% 34,9% 3347092,4 106% 95505,2

A19 2059762450 357120 20,6% 0,2% 100,0% 1,1 22% 35,7

A20 1281 5 0,0% 16,8% 15,5% 4090994,9 90% 3230628,8

A21 29 0 0,0% 18,1% 4,7% 593070,5 55% 48740,1

A22 581331 149 0,8% 3,4% 55,0% 65521,1 35% 15379,6

A23 1481705 1245 6,6% 7,3% 94,6% 13963,6 64% 1212,7

A24 1321249 1417 1,6% 4,1% 95,3% 23614,0 44% 8271,1

A25 1018623879 209519 12,8% 0,3% 98,4% 1,8 63% 42,2

A26 23358 162 0,4% 38,4% 66,7% 261752457,0 62% 2350894,7

A27 18276302 10556 7,8% 0,9% 100,0% 127,6 100% 194,9

A28 2280882 2196 2,1% 2,0% 93,0% 2574,9 68% 673,1

A29 2849662 1272 4,3% 2,2% 97,7% 1846,6 55% 545,6

A30 15548 19 0,1% 6,8% 26,4% 229398,0 66% 7340,4

A31 1287049 1331 10,9% 8,0% 96,1% 52564,0 75% 3337,9

A32 1363870091 339737 33,7% 0,2% 100,0% 1,3 52% 17,4

A33 51822034 24901 3,7% 0,6% 99,2% 35,2 54% 167,6

A34 46571 231 0,1% 23,8% 38,0% 426045,0 33% 44256,4

A35 91991768 15876 16,0% 0,6% 100,0% 42,2 28% 80,5

A36 11407379 9279 12,1% 1,3% 100,0% 286,5 33% 88,1

A37 522909 567 0,7% 4,4% 79,1% 285129,1 40% 45706,2

A38 1963091 974 3,5% 3,6% 89,9% 8340,3 66% 319892,8

A39 16291 190 0,1% 8,2% 67,4% 797610,8 32% 39374,7

A40 2830 2 0,0% 8,8% 7,8% 33390,2 32% 29563,0

A41 45367162 20506 7,1% 0,8% 99,2% 55,5 55% 103,4

A42 268110 1326 2,0% 8,1% 96,1% 76790,0 173% 3798,5

A43 858489 285 0,7% 6,5% 64,3% 11378,6 28% 4959,4

A44 32119867 19031 7,1% 0,7% 100,0% 72,4 44% 114,0

A45 3871191 2026 6,6% 4,5% 98,4% 3329,4 70% 1200,0

A46 93800717 39431 9,9% 0,5% 99,2% 22,5 70% 67,4

A47 3843667 2044 4,0% 5,3% 99,2% 7360,3 62% 7276,5

A48 23877 61 0,0% 17,1% 45,0% 3784665,4 69% 538859,1

A49 33681 76 0,9% 21,7% 44,2% 144612,6 84% 117385,6

A50 124207380 47436 17,3% 0,5% 100,0% 34,7 29% 79,9
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Tabela 3 – Resultados da Análise de Clusters

  Total
Excluíndo:

Rotação 
Capital

Spread 
bid-ask IF |1-VR|

Nº 
Neg.

Valor 
Negociado Amihud LHH

A1 LE LE LE LE LE LE LE LE LE

A2 LE LI LE LE LE LE LI LE LE

A4 LE LE LE LE LE LE LE LE LE

A5 LE LE LE LE LE LE LE LE LE

A6 LE LE LE LE LE LE LE LE LE

A7 LE LE LI LE LE LI LI LE LE

A8 LE LE LE LE LE LE LE LE LE

A9 LE LE LE LE LE LE LE LE LE

A13 LE LE LE LE LE LE LE LE LE

A14 LE LE LE LE LE LE LE LE LE

A19 LE LE LE LE LE LE LE LE LE

A25 LE LE LE LE LE LE LE LE LE

A27 LE LE LE LE LE LE LE LE LE

A32 LE LE LE LE LE LE LE LE LE

A33 LE LE LE LE LE LE LE LE LE

A35 LE LE LE LE LE LE LE LE LE

A36 LE LE LE LE LE LE LE LE LE

A41 LE LE LE LE LE LE LE LE LE

A44 LE LE LE LE LE LE LE LE LE

A46 LE LE LE LE LE LE LE LE LE

A50 LE LE LE LE LE LE LE LE LE

A10 LI LI LI LI LI LI LI LI LI

A12 LI LI LI LI LI LI LI LI LI

A16 LI LI LR LI LI LI LI LI LI

A17 LI LI LI LI LI LI LI LI LI

A22 LI LI LI LI LI LI LI LI LI

A23 LI LI LI LI LI LI LI LI LI

A24 LI LI LI LI LI LI LI LI LI

A28 LI LI LI LI LI LI LI LI LI

A29 LI LI LI LI LI LI LI LI LI

A31 LI LI LI LI LI LI LI LI LI
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A37 LI LI LI LI LI LI LI LI LI

A38 LI LI LI LI LI LI LI LI LI

A39 LI LI LR LI LI LI LI LI LI

A42 LI LI LI LI LI LI LI LI LI

A43 LI LI LI LI LI LI LI LI LI

A45 LI LI LI LI LI LI LI LI LI

A47 LI LI LI LI LI LI LI LI LI

A3 LR LR LR LR LR LR LR LR LR

A11 LR LR LR LI LR LR LR LR LR

A15 LR LR LR LR LR LR LR LR LR

A18 LR LR LR LR LR LR LR LR LR

A20 LR LR LR LI LR LR LR LR LR

A21 LR LR LR LI LR LR LR LR LR

A26 LR LR LR LR LR LR LR LR LR

A30 LR LR LR LI LR LR LR LR LR

A34 LR LR LR LI LR LR LR LR LR

A40 LR LR LR LI LR LR LR LR LR

A48 LR LR LR LI LR LR LR LR LR

A49 LR LR LR LI LR LR LR LR LR
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Tabela 4 – Análise não-paramétrica

 
Valor 

Negociado
Nº 

Neg.
Rotação 
Capital

Spread 
bid-ask IF Amihud |1-VR| Lhh5

A1 84% 84% 71% 84% 71% 86% 30% 82%

A2 75% 59% 84% 63% 61% 67% 4% 61%

A3 4% 4% 4% 2% 2% 14% 2% 10%

A4 65% 65% 67% 65% 71% 63% 67% 67%

A5 94% 92% 98% 73% 71% 90% 80% 98%

A6 88% 90% 96% 86% 71% 88% 84% 92%

A7 59% 61% 55% 61% 55% 59% 82% 59%

A8 73% 76% 80% 69% 71% 71% 55% 73%

A9 86% 86% 90% 90% 71% 84% 33% 86%

A10 53% 41% 65% 47% 39% 37% 65% 35%

A11 12% 10% 35% 18% 10% 4% 28% 41%

A12 43% 35% 29% 53% 37% 47% 53% 31%

A13 82% 82% 51% 88% 71% 82% 96% 69%

A14 96% 94% 92% 98% 71% 98% 37% 94%

A15 8% 12% 10% 4% 12% 12% 61% 16%

A16 22% 25% 22% 37% 31% 16% 69% 33%

A17 33% 31% 43% 30% 33% 22% 92% 28%

A18 14% 16% 14% 20% 16% 10% 7% 14%

A19 98% 98% 88% 94% 71% 96% 94% 90%

A20 6% 8% 6% 16% 8% 6% 10% 2%

A21 2% 2% 2% 12% 2% 20% 43% 18%

A22 35% 22% 31% 51% 24% 33% 71% 30%

A23 45% 43% 59% 31% 45% 43% 31% 51%

A24 41% 51% 37% 45% 47% 41% 59% 37%

A25 90% 88% 78% 92% 55% 92% 35% 88%

A26 20% 24% 24% 6% 27% 2% 41% 4%

A27 63% 67% 69% 67% 71% 65% 8% 63%

A28 49% 57% 41% 57% 43% 55% 22% 55%

A29 51% 45% 53% 55% 53% 57% 47% 57%

A30 16% 14% 20% 33% 14% 28% 24% 39%

A31 39% 49% 75% 28% 49% 35% 14% 49%
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A32 92% 96% 94% 96% 71% 94% 51% 96%

A33 71% 75% 47% 79% 61% 77% 49% 65%

A34 27% 29% 18% 8% 18% 24% 75% 22%

A35 76% 69% 82% 77% 71% 75% 90% 79%

A36 61% 63% 76% 59% 71% 61% 73% 77%

A37 31% 37% 25% 43% 35% 26% 63% 20%

A38 47% 39% 45% 49% 41% 49% 26% 8%

A39 18% 27% 16% 24% 29% 18% 79% 24%

A40 10% 6% 8% 19% 6% 39% 77% 26%

A41 69% 73% 61% 71% 61% 73% 45% 75%

A42 29% 47% 39% 26% 49% 31% 6% 47%

A43 37% 33% 27% 35% 25% 45% 88% 45%

A44 67% 71% 63% 75% 71% 69% 57% 71%

A45 57% 53% 57% 41% 55% 53% 16% 53%

A46 78% 78% 73% 82% 61% 80% 18% 84%

A47 55% 55% 49% 39% 61% 51% 39% 43%

A48 24% 18% 12% 14% 22% 8% 20% 6%

A49 25% 20% 33% 10% 20% 30% 12% 12%

A50 80% 80% 86% 80% 71% 79% 86% 80%

V. Síntese Conclusiva
Este documento descreve o conjunto de procedimentos seguidos para analisar a 
liquidez de ações à luz da alínea b) do nº 3 do artigo 188º do CVM. Esses procedi-
mentos assentam em três vetores: (i) recolha de dados de atividade de negociação 
(séries de preços, volumes, número de negócios realizados e melhores ofertas 
de compra e de venda); (ii) cálculo de um conjunto de indicadores usados na 
literatura académica para medir a liquidez das ações; (iii) agrupamento das várias 
ações negociadas em mercado regulamentado em três categorias de liquidez 
usando metodologias de análise de clusters. 

O documento descreve ainda um conjunto de exercícios efetuados para afe-
rir a robustez dos resultados, de modo a testar se os resultados são sensíveis à 
alteração dos pressupostos usados. É ainda apresentada a aplicação da meto-
dologia ao estudo de um caso. Nesta aplicação conclui-se que a ação em causa 
teve liquidez reduzida por referência ao mercado regulamentado em que esteve 
admitida à negociação. 



1.3 Negociação
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20 anos na dinâmica da negociação em valores 
mobiliários

5Catarina Ferraz*

1. Enquadramento
A negociação na esfera financeira de 1999, data a que se reporta o Código dos 
Valores Mobiliários (CdVM), apresentava desafios à supervisão e regulação 
financeira substancialmente distintos daqueles que enfrentamos hoje em dia.  
Nestes 20 anos operou-se uma transfiguração da realidade não só por via do 
desenvolvimento tecnológico profundo, mas também pela capacidade inova-
dora dos intermediários financeiros que integram o nosso mercado. O esforço 
adaptativo da CMVM foi, durante estes anos, continuado e sobretudo baseado na 
consciência da necessidade de uma capacitação, para além de legislativa, também 
humana e tecnológica que permitisse cumprir a sua missão com excelência.

Para assinalar a mudança dos tempos, transcreve-se uma citação de Fernando 
Teixeira dos Santos, no parágrafo final do Editorial do Caderno de Valores 
Mobiliários nº 9 (2000), dedicado à temática da internet:

“(…) Neste número dos Cadernos, dedicado essencialmente, como afirmei, à temática 
da internet, são abordadas questões de grande actualidade e pertinência para os agentes 
do mercado. Destaco, de entre os temas tratados, o papel da corretagem nos serviços de 
investimento em valores mobiliários via internet, a abordagem às técnicas de avaliação 
das internet stocks, a descrição sobre comércio e plataformas electrónicas, o tema da 
internet relacionado com a protecção dos investidores e ainda as recomendações da 
CMVM sobre a utilização da internet. A CMVM continuará a apoiar os investidores, 

* Economista, CMVM. As opiniões expressas neste artigo são as da autora, não vinculando a CMVM.
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particularmente os não institucionais. É que sem investidores protegidos não há 
confiança que permita a formação e aplicação das poupanças em valores mobiliários, 
nem verdadeiros mercados.”

2. Tecnologia, negociação algorítmica e de alta frequência
A negociação de valores mobiliários, na sua génese, era realizada com recurso a 
brokers que inseriam no mercado ofertas de compra e venda em nome dos seus 
clientes, na sequência das ordens recebidas, ou os próprios clientes inseriam 
as suas ordens nos sistemas dos intermediários financeiros via acesso online.  
Hoje, esta modalidade encontra-se acompanhada de uma fatia não despiciente 
de negociação automatizada, em que a intervenção humana está minimizada à 
criação / atualização dos algoritmos que substituem a função do broker, tipica-
mente para investidores institucionais. Neste caso os próprios algoritmos decidem 
quando uma oferta deve ser inserida no mercado, bem como a quantidade e preço 
subjacentes à mesma, ou seja, estipulam os elementos caracterizadores das ordens 
e ofertas por leitura e interpretação dos sinais existentes no mercado. Em regra, 
neste tipo de negociação as estratégias são exploradas em títulos líquidos, com 
tick sizes baixos e spreads reduzidos. A automatização da negociação conduziu a 
uma necessidade de alteração de sistemas que permitiu acompanhar um rápido 
processamento de um elevado volume de dados, tornando assim o mercado menos 
compreensível a “olho nu” para o investidor tradicional.

A negociação de alta frequência é um subconjunto da negociação algorít-
mica, caracterizada sobretudo por se tratar de negociação por conta própria, a 
utilização de serviços que permitam minimizar a latência (p.ex. computadores 
colocados fisicamente próximos das plataformas de negociação), a inserção de 
um número muito elevado de ofertas e o seu rápido cancelamento, ou seja, exis-
tência de muitas ofertas sem execução (rácio order-to-trade elevado), a realiza-
ção de pequenos ganhos por negócio mas negócios frequentes, e tipicamente a 
apresentação de reduzidas posições em aberto em final de dia.

O relatório da ESMA de 20141 estimava uma percentagem de atividade de 
alta frequência em ações por número de negócios, no mercado europeu, de  
cerca de 30%. No mercado norte-americano este tipo de negociação represen-
tará perto de 50% da negociação no mercado de ações2.

1 ESMA Economic Report, High-frequency trading activity in EU equity markets. Amostra de 100 ações 
dos seguintes países: Bélgica, Alemanha, Espanha, França, Irlanda, Itália, Países Baixos, Portugal e 
Reino Unido (referência a 2012). 
2 European Central Bank Working Paper Nº 2290, Competition among high-frequency traders, and 
market quality.
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Tanto a negociação algorítmica, como a negociação de alta frequência não 
são per se irregulares, no entanto, como em qualquer outro tipo de negociação é 
importante perceber o seu impacto na integridade do mercado. Importa salien-
tar os impactos significativos na cotação que podem resultar aquando da leitura 
exacerbada dos sinais de mercado por vários algoritmos (herding).

3. Abuso de mercado em negociação de alta frequência
A CMVM procura manter um acompanhamento próximo da atividade dos nego-
ciadores de alta frequência a par do acompanhamento dos demais players do 
mercado, por forma a detetar as estratégias que coloquem em causa a integridade 
do mercado. A negociação de alta frequência, quando ilícita, está por inerência 
das características supra expostas tipicamente associada a casos de manipulação 
de mercado ou violação do dever de defesa de mercado. 

Há estratégias de negociação de alta frequência que são consideradas legíti-
mas, como seja a arbitragem, mas também outras que podem explorar práticas 
irregulares, como seja a estratégia de layering and spoofing3, que podem configu-
rar manipulação de mercado.

Um caso de manipulação de negociação em alta frequência pode envolver 
um volume de dados intra-diário muito significativo, sendo de esperar que a 
mesma estratégia seja utilizada de forma repetida, várias vezes numa sessão e 
em várias sessões. Note-se que quando nos referimos a uma mesma estratégia o 
fazemos em sentido amplo, ou seja, incluindo mutações a um padrão-tipo.

Para melhor compreensão da estratégia irregular internacionalmente reco-
nhecida como manipulação de mercado que pode ser explorada em alta fre-
quência acima mencionada – layering and spoofing –, dá-se um exemplo ilustra-
tivo de atuação num caso em que a finalidade é vender: 

1. Quando se pretende vender, o objetivo é de que seja ao preço mais ele-
vado possível;

2. Se a intenção é influenciar a procura de valores mobiliários, então tenta-
-se fazer subir o preço a que os demais investidores que estão interessa-
dos em comprar, através da inserção de ofertas de compra a preços supe-
riores (em situações normais o preço a que um investidor está disposto 
a comprar um valor mobiliário é inferior ao preço a que está disposto a 
vender);

3. Posteriormente, quando outros investidores já acompanharam essa subida 
de preço, então é inserida a oferta de venda que se pretende executar, e 
realiza-se o negócio de venda a um preço superior ao que anterior mente 
se conseguiria;

3 E, a título de exemplificativo, também o quote stuffing ou momentum igntition.
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4. Por fim, as ofertas de compra inseridas sem intenção de execução (exclu-
sivamente para fazer subir o preço a que os demais investidores estavam 
dispostos a comprar) são canceladas.

Figura 1 – Exemplo ilustrativo da estratégia layering and spoofing 
em que a finalidade é vender

Esta estratégia sem motivos legítimos inerentes é irregular porque reduz 
artificialmente o spread bid-ask4. Note-se que a mesma pode ser explorada do lado 
da compra ou da venda e é normalmente concretizada por recurso a negociação 
automatizada, algorítmica e de alta frequência pois implica atuações rápidas de 
modo a passarem despercebidas por serem tão rápidas. Este tipo de negociação é 
caracterizada por intervenções em mercado em pequenas frações temporais com 
modificações e cancelamentos de ofertas ao nível do micro ou nanossegundo.

Nestes casos não há preocupação do investidor com a evolução do preço do 
título, sendo que durante a mesma sessão a estratégia pode ser explorada quer 
do lado da compra, quer do lado da venda e as mais-valias quando individual-
mente consideradas, são pouco significativas. A sua relevância advém da repeti-
ção em vários títulos e mercados ao longo de um período de tempo.

4. Caso de Layering and Spoofing na Euronext Lisbon5

Num dos casos investigados na CMVM em 2012 concluiu-se que um investidor 
adotou reiteradamente a estratégia ilícita de layering and spoofing acima descrita.  
O gráfico apresentado em seguida permite visualizar intuitivamente os movimen-
tos simétricos ocorridos em menos de um minuto que permitiram a obtenção 
de mais-valia. No lado esquerdo do gráfico encontram-se as ofertas de venda 
(individuais e acumuladas) bem como o negócio de compra, e do lado direito do 
gráfico as ofertas de compra (individuais e acumuladas) bem como o negócio de 

4 O spread bid-ask consiste na diferença entre a melhor oferta de venda e a melhor oferta de compra 
de um instrumento financeiro existente no mercado, em determinado momento.
5 A presente secção baseia-se no Relatório Anual de 2012 sobre a atividade da CMVM e sobre os Mer-
cados de Valores Mobiliários, Manipulação de Mercado: Layering com recurso a negociação automatizada.
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venda. As ofertas são representadas por pequenos quadrados e as quantidades 
acumuladas vivas pelas linhas contínuas.

Comecemos cronologicamente, é visível a inserção de grupos de três ofer-
tas de venda (▪) em pequenas quantidades a preços sequenciais decrescen-
tes, de forma repetida (ofertas sem intenção de executar). Como as ofertas 
não são nesta fase objeto de cancelamento, o movimento gera um aumento 
das ofertas de venda acumuladas vivas (linha contínua inferior), criando uma 
pressão do lado da venda e contribuindo para a redução do spread bid-ask.  
A um outro investidor que pretenda vender, para ganhar prioridade no livro 
de ofertas, não resta alternativa que não seja colocar uma oferta com preço de 
venda inferior face às existentes6. É então que o investidor que prossegue a 
estratégia de layering realiza o negócio do lado da compra (● e *), aquela que 
é a sua finalidade. Imediatamente após executar o negócio do lado da compra 
cancela todas as ofertas de venda que não tinha intenção de executar e inicia 
o movimento simétrico.

Gráfico 1 – Ofertas acumuladas vivas (não canceladas ou executadas)  
relativas a um valor mobiliário, introduzidas pelo investidor ao longo da sessão 

de negociação: dois movimentos, com 18 e 22 seg. de duração (total, 40 seg.)Gráfico 1 

 

 

Gráfico 2 

 

 

 

Nota: tempo em microsegundos.

Mais-valia realizada: €31,26 (em 40 segundos e com investimento nulo)

Gráfico 1 

 

 

Gráfico 2 

 

 

 

6 As ofertas de venda são ordenadas no livro de ofertas por ordem crescente de preço (prioridade 
preço).
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Como se observa no gráfico os movimentos são muito rápidos, sendo que 
o investidor obtém mais-valias não expressivas quando individualmente consi-
deradas. No entanto, estas tornam-se relevantes quando tomamos em conside-
ração: i) os múltiplos movimentos realizados ao longo de uma sessão, ii) o nú-
mero de valores mobiliários / mercados em que atuou e iii) o período temporal 
ao longo do qual o comportamento se prolongou.

Esta estratégia permite o estreitamento artificial do spread bid-ask:
•	 Nos	casos	em	que	a	finalidade	é	comprar,	reduzindo	o	best-ask7, inserindo 

ofertas de venda sem intenção de executar;
•	 Nos	casos	em	que	a	pretensão	é	vender,	aumentando	o	best-bid8, inserindo 

ofertas de compra sem intenção de executar.

Quando as ofertas sem intenção de executar são canceladas, há uma dimi-
nuição da pressão no lado correspondente, provocando de seguida um retorno 
do best-bid e best-ask aos seus níveis normais, ou seja, que resultam da interação 
entre reais interesses de compradores e vendedores.

O gráfico infra espelha o comportamento reiterado do investidor alterna-
damente nas duas pontas do mercado ao longo de toda a sessão de negociação.  
A parte superior do gráfico refere-se à ponta compradora e a parte inferior à 
ponta vendedora.

Gráfico 2 – Ofertas acumuladas vivas (não canceladas ou executadas)  
relativas a um valor mobiliário, introduzidas pelo investidor  

ao longo de uma sessão de negociação

Gráfico 1 

 

 

Gráfico 2 

 

 

 

Nota: tempo em microsegundos.

7 Melhor oferta de venda de um instrumento financeiro no mercado, em determinado momento.
8 Melhor oferta de compra de um instrumento financeiro no mercado, em determinado momento.
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Com o objetivo de fornecer uma caracterização adicional sobre a atuação do 
investidor acima exposta, resumem-se em seguida alguns factos observados nas 
sessões e valores mobiliários analisados:
•	 O	peso	das	ofertas	introduzidas	face	às	globalmente	introduzidas	variou	

entre 20% e 69%;
•	 A	 introdução	das	ofertas	 foi	 realizada	de	 forma	 concentrada	 em	alguns	

momentos do tempo, ao contrário dos restantes intervenientes, em que foi 
dispersa ao longo das sessões;
•	 O	peso	das	ofertas	canceladas	(total	ou	parcialmente)	face	às	introduzidas	

variou entre 75% e 97%;
•	 O	peso	dos	negócios	face	ao	total	dos	negócios	executados	variou	entre	

22% e 88%;
•	 Os	negócios	foram	geralmente	mais	frequentes	por	minuto	e/ou	de	maior	

dimensão, comparativamente aos realizados pelos restantes intervenientes.

5. Eventos Flash-Crash
A existência de negociação algorítmica e de alta frequência, potencia a verificação 
de alguns eventos extremos no mercado. Estes, embora raros, apresentam geral-
mente efeitos acentuados. Na presente secção apresentam-se dois acontecimen-
tos verificados nos Estados Unidos da América, o primeiro em 6 de maio de 2010 
e o segundo em 1 de agosto de 2012, de forma a ilustrar este tipo de situações.

No dia 6 de maio de 20109, dois dos índices de instrumentos financeiros em 
mercados de futuros e ações nos Estados Unidos, E-Mini S&P 500 futures con-
tracts (“E-Mini”) e S&P 500 SPDR exchange traded fund (“SPY”), verificaram 
uma quebra de quase 55% e 20%, respetivamente, face à abertura.

9 A descrição dos acontecimentos e os dados apresentados relativamente ao evento de 6 de maio de 
2010 baseiam-se no documento Findings regarding the market events of May 6, 2010 (SEC).
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Gráfico 310 – Variação do preço e volume dos índices E-Mini e SPY no dia 6 de 
maio de 2010, bem como as respetivas profundidades de mercado

Gráfico 3 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Às 14h32, em face da elevada volatilidade verificada no mercado11 e da liqui-
dez decrescente, um fundo iniciou um programa com a finalidade de vender 
um total 75.000 contratos E-Mini, num valor de cerca de 4,1 mil milhões de 
dólares, para cobertura de risco. A venda desta posição foi realizada através de 
um algoritmo que estava programado para introduzir ofertas no mercado12 com 
o objetivo de atingir uma taxa de execução de 9% do volume de negociação cal-
culado sobre o minuto anterior, mas sem atenção ao preço ou ao período tem-
poral. Assim, a execução deste programa foi realizada num período de apenas 
20 minutos13, quando o mercado já se encontrava sob stress. 

A pressão vendedora foi absorvida inicialmente por negociadores de alta 
frequência e outros intermediários no mercado de futuros, compradores que 
negoceiam com base em análise fundamental no mercado de futuros e interve-
nientes que realizam arbitragem entre mercados14.

10 Figuras 1.1 a 1.4 do documento Findings regarding the market events of May 6, 2010 (SEC).
11 Às 14h30, o S&P 500 volatility index (“VIX”) estava a subir 22,5% desde a abertura.
12 June 2010 E-Mini market.
13 Apenas para referência, mais tarde, um dos intervenientes (negociador com base em análise funda-
mental) demorou mais de 6 horas a desfazer a posição líquida curta que acumulou no dia 6 de maio. 
14 Estes intervenientes transferiram a pressão vendedora para o mercado de ações, comprando 
contratos E-mini e simultaneamente vendendo produtos como SPY, ou ações individuais que cons-
tituem o S&P 500 Index.
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Os negociadores de alta frequência acumularam inicialmente uma posição 
longa, no entanto, entre as 14h41 e 14h44 começaram a vender estes contratos 
(E-Mini) de forma agressiva, para reduzirem temporariamente a sua posição 
longa. Ao mesmo tempo estes intervenientes negociaram cerca de 140.000 
contratos E-Mini, ou seja, 33% do total do volume de negociação.

O algoritmo do fundo vendedor respondeu a este aumento no volume de 
negociação, acrescendo a taxa à qual inseria as ofertas no mercado, mesmo não 
sendo as anteriores totalmente executadas. Note-se que um elevado volume de 
negociação não significa necessariamente um mercado líquido, em momentos 
de alta volatilidade. Neste caso houve de facto redução significativa de liquidez 
à medida que os preços decresceram, mesmo tendo-se verificado um pico de 
volume nessa tarde.

Algumas das lições retiradas do acontecimento em causa foram:
 A interação entre programas de execução automáticos e estratégias de 

negociação algorítmicas podem secar a liquidez do mercado, colocando 
em causa negociação ordenada;

 A forte interconexão entre o mercado de derivados e o mercado de ações, 
em particular em relação a índices;

 A existência de mecanismos, por parte de muitos participantes no mer-
cado, para parar de negociar com base na leitura combinada dos sinais do 
mercado;

 A importância do desenvolvimento de circuit-breakers em relação a ações 
individuais;

 A relevância de dispor de dados robustos, acessíveis e tempestivos numa 
realidade de estratégias de negociação e sistemas totalmente automáticos;

 A necessidade de dispor de centros de processamento de dados de mer-
cado íntegros e fiáveis, em particular aqueles que envolvam a publicação 
de negócios e preços para fontes consolidadas de dados.

No dia 1 de agosto de 201215, a Knight Capital Americas LLC (“Knight  
Capital”) experienciou um erro significativo no seu sistema de reencami-
nhamento automático de ofertas de ações para o mercado, designado SMARS.  
Este sistema transformava parent orders em child orders, baseado na liquidez dis-
ponível nas plataformas de negociação. 

Na data mencionada o sistema converteu, num período de 45 minutos,  
212 pequenas ofertas de retalho em milhões de ofertas para o mercado, tendo 

15 A descrição dos acontecimentos e os dados apresentados relativamente ao evento de 1 de agosto 
de 2012 baseiam-se no documento Administrative Proceeding (File No. 3-15570) In the matter of Knight 
Capital Americas LLC Respondent (SEC).
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executado 4 milhões de negócios em 154 ações. A Knight Capital assumiu assim 
uma posição longa de 3,5 mil milhões de dólares (em 80 ações) e uma posição 
curta líquida de 3,15 mil milhões de dólares (em 74). As perdas associadas a po-
sições não desejadas avolumaram um total de cerca de 460 milhões de dólares.

A situação descrita foi gerada no âmbito da alteração de código no sistema 
SMARS: a função cumulativa que controlava a execução das child orders, de 
forma a sinalizar a execução total da parent order, não terá sido devidamente 
testada. Ou seja, com a entrada em produção do novo código iniciada em 27 
de julho de 2012, em dias sucessivos em vários servidores, um dos técnicos não 
terá copiado o novo código para um dos oito servidores do SMARS. Não tendo 
a Knight Capital designado outro técnico para verificar a tarefa, ninguém se 
apercebeu que o código não tinha sido atualizado na totalidade dos servidores. 
Desta forma, foram enviadas ao mercado uma quantidade imensa de ofertas 
pelo facto de a função cumulativa, que as deveria controlar, não estar ativa.

O facto dos brokers e dealers, nos Estados Unidos, estarem obrigados a dis-
por de controlos e procedimentos de forma a limitar os riscos associados ao seu 
acesso ao mercado, levou a que o caso fosse investigado pela SEC e à aplicação 
de sanções.

Este episódio sublinha a importância das obrigações similares que se apli-
cam na União Europeia aos intervenientes no mercado, quanto à necessidade 
de ter sistemas, procedimentos e controlos de risco eficazes e adequados às  
suas atividades.

Em nenhum dos dois casos enunciados foi considerada a existência de mani-
pulação de mercado.

6. Enquadramento regulatório

DMIF II16

O pacote regulatório da Diretiva relativa aos mercados de instrumentos finan-
ceiros II (Diretiva 2014/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, DMIF 
II), aborda a temática da negociação algorítmica e de alta frequência, com a 
finalidade de assegurar o funcionamento ordenado e eficiente dos mercados de 
instrumentos financeiros atentas estas formas particulares de negociação.

Para melhor integrar os conceitos de que temos vindo a tratar designada-
mente no âmbito daquela que tem sido a evolução da negociação, são parcial-
mente citados abaixo dois considerandos elucidativos da referida diretiva:

16 A primeira parte do enquadramento realizado na presente secção baseia-se em apresentação 
sobre “Negociação algorítmica, negociação de alta frequência e acesso eletrónico direto”, realizada 
em janeiro de 2017, por Cecília Rufino.
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“As tecnologias de negociação evoluíram significativamente na última década, sendo 
atualmente utilizadas amplamente pelos intervenientes no mercado. Muitos inter-
venientes no mercado recorrem atualmente à negociação algorítmica sempre que um 
algoritmo informático determina automaticamente os aspetos de uma ordem com uma 
intervenção humana mínima ou mesmo nula. Os riscos inerentes à negociação algorít-
mica deverão ser regulados. (…)”. (considerando 59)

“Um subconjunto específico de negociação algorítmica consiste na negociação algorít-
mica de alta frequência em que um sistema de negociação analisa os dados ou sinais 
do mercado a alta velocidade e, em seguida, envia ou atualiza um grande número de 
ordens num período de tempo muito curto, em resposta a essa análise. (…)”. (consi-
derando 61)

As definições formais de “negociação algorítmica” e “técnica de negociação 
algorítmica de alta frequência” que se encontram no artigo 4º, nº 1 alíneas 39 e 
40 da DMIF II, respetivamente, são apresentadas infra. Estas alternam aqui com 
as obrigações a que estão associados quem as prossegue.

“Negociação algorítmica: negociação em instrumentos financeiros, em que um 
algoritmo informático determina automaticamente os parâmetros individuais das ordens, 
tais como o eventual início da ordem, o calendário, o preço ou a quantidade da ordem ou 
o modo de gestão após a sua introdução, com pouca ou nenhuma intervenção humana. 
Esta definição não inclui qualquer sistema utilizado apenas para fins de encaminhamento 
de ordens para uma ou mais plataformas de negociação, para o processamento de ordens 
que não envolvam a determinação de parâmetros de negociação ou para a confirmação das 
ordens ou o processamento pós-negociação das transações executadas;”(art.4/1/39)

As empresas de investimento que desenvolvam negociação algorítmica 
têm obrigações tanto ao nível dos sistemas, controlo de risco e manutenção de 
registos, bem como de comunicação e prestação de informação à autoridade 
competente do seu Estado-Membro, pelo disposto nos nos 1 e 2 do artigo 17º da 
DMIF II.

“Técnica de negociação algorítmica de alta frequência: uma técnica de negociação 
algorítmica caracterizada por: 

a) Uma infraestrutura destinada a minimizar a latência de rede e de outro tipo, in-
cluindo pelo menos um dos seguintes sistemas para a entrada de ordens algorít-
micas: partilha de instalações (co-location), alojamento de proximidade ou acesso 
eletrónico direto de alta velocidade;

b) A determinação pelo sistema da abertura, geração, encaminhamento ou execução 
de ordens sem intervenção humana para as transações ou ordens individuais; e 
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c) Elevadas taxas de mensagens intradiárias constituídas por ordens, ofertas de preços 
ou cancelamentos;” (art.4/1/40)

As empresas de investimento que desenvolvam negociação de alta frequên-
cia têm obrigações de conservação de registos e de prestação de informação à 
autoridade competente do seu Estado-Membro se solicitado, pelo disposto no  
§ 5 do nº 2 do artigo 17º da DMIF II.

Também às plataformas de negociação são exigidos requisitos particulares 
designadamente no que concerne à resistência dos sistemas, ou seja, as mesmas 
devem dispor da capacidade de assegurar uma negociação ordenada em con-
dições de forte tensão no mercado (nº 1 do artigo 48º da DMIF II). Ademais, 
devem os mercados regulamentados poder interromper ou restringir tempo-
rariamente a negociação (circuit-breaker) se houver uma variação significativa 
de preços, por vezes associada a negociação algorítmica (flash-crash, EUA, maio 
de 2010), de um instrumento financeiro durante um período curto de forma a  
assegurar o bom funcionamento na negociação (nº 5 do artigo 48º da DMIF II). 
Acresce que também poderá ser requerido aos mercados regulamentados que 
os seus sistemas limitem o rácio de ofertas não executadas face às que podem 
ser introduzidas em sistema por um membro ou participante (nº 6 do artigo 48º 
da DMIF II).

Transposição da DMIF II para o CdVM
A transposição para o Código dos Valores Mobiliários das disposições em causa 
da DMIF II ocorreu com a Lei nº 35/2018 de 20 de julho, através do aditamento 
de alguns artigos (art. 14º da referida Lei). Os mais relevantes no âmbito pre-
sentemente em análise são o 317º – E e 317º – F, aplicáveis a intermediários 
financeiros, que versam sobre a negociação algorítmica e negociação algorítmica 
de alta frequência, respetivamente; bem como o 213º – A, aplicável a mercados 
regulamentados, que se refere à interrupção da negociação.

Outros artigos foram também aditados ao CdVM conexos com esta matéria, 
designadamente os artigos 317º – G, sobre negociação algorítmica com estraté-
gia de criação de mercado, e 317º – H, sobre acesso eletrónico direto (realidade 
que já existia mas a que os negociadores de alta frequência recorrem habitual-
mente pelo que houve necessidade de regular).

MAR
O Regulamento Europeu nº 596/2014 relativo ao abuso de mercado (“MAR”), 
que entrou em vigor 03/07/2016, dispõe sobre a adaptação a novas formas ou 
estratégias suscetíveis de serem consideradas abusivas quanto à manipulação  
de mercado:
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“(…) Para refletir o facto de a negociação dos instrumentos financeiros se basear cada 
vez mais em procedimento automatizados, é aconselhável que a definição de manipu-
lação de mercado apresente exemplos específicos de estratégias abusivas que podem ser 
realizadas por meio de qualquer tipo de negociação disponível, incluindo a negociação 
algorítmica e de alta frequência. Os exemplos apresentados não pretendem ser exaus-
tivos nem dar a entender que as mesmas estratégias executadas de outras formas não 
seriam igualmente abusivas“ (considerando 38).

Assim, o MAR contém uma lista de indicadores e de exemplos sobre mani-
pulação de mercado, incluindo alguns que abrangem a temática da negociação  
de alta frequência e concretamente a estratégia exposta nos capítulos 3 e 4  
anteriores. 

Estes preveem a criação de um efeito abusivo através da inserção de ofertas 
numa plataforma em que as ofertas (alínea c) do nº 2 do artigo 12º do MAR):

a) Perturbem ou atrasem o funcionamento do sistema de negociação da 
plataforma de negociação, ou que seja idónea para o fazer;

b) Dificultem a identificação por outras pessoas de ordens verdadeiras no 
sistema de negociação da plataforma de negociação, ou que seja idónea 
para o fazer;

c) Gerem, ou sejam idóneas para gerar, uma indicação falsa ou enganosa 
sobre a oferta ou a procura, ou o preço de um instrumento financeiro, 
nomeadamente através da introdução, colocação ou execução de ordens 
para iniciar ou exacerbar uma tendência.

O Regulamento Delegado (UE) nº 522/2016 (que complementa o MAR 
quanto a indicadores de manipulação de mercado, entre outros temas), na 
alínea e) do nº 5 do Anexo II prevê explicitamente a tipologia de layering and 
spoofing que descreve como: “a apresentação de ofertas múltiplas ou de grande di-
mensão, frequentemente inatingíveis, num lado do registo de ofertas, a fim de executar 
a negociação no outro lado do registo de ofertas. Assim, que a negociação é efetuada, as 
ordens sem intenção de serem executadas são retiradas.” Esta especificação encon-
tra-se em termos sistemáticos conexa com a alínea a) do nº 1 do artigo 12º 
do MAR17 que integra como manipulação de mercado a atividade de realizar 
operações, colocar ofertas ou outra conduta que “i) dê ou seja idónea para dar 
indicações falsas ou enganosas no que respeita à oferta, à procura ou ao preço de instru-
mentos financeiros (…)”.

17 Por intermédio do disposto no indicador A, alínea e) do Anexo I do Regulamento (UE)  
nº 596/2014.
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Alterações ao CdVM conexas com o MAR
O Código dos Valores Mobiliários foi alterado pela Lei nº 28/2017 de 30 de maio, 
em virtude da entrada em vigor do MAR, nas seguintes disposições:
 Com a introdução da alínea e) do nº 2 do artigo 311º (defesa de mercado) 

que se refere aos “(…) padrões de intervenção negocial algorítmica ou de alta fre-
quência que comportem riscos de perturbação, de alteração artificial ou enganosa da 
negociação ou de atraso no funcionamento do sistema de negociação.”;
 Com a alteração do nº 3 do artigo 379º (manipulação de mercado), na sua 

parte final, relativamente a “Consideram-se idóneos para alterar artificialmente 
o regular funcionamento do mercado, nomeadamente, os atos que sejam suscetíveis 
de modificar as condições de formação dos preços, as condições normais da oferta ou 
da procura de valores mobiliários ou de outros instrumentos financeiros, as condições 
normais de lançamento e de aceitação de uma oferta pública ou os atos suscetíveis de 
perturbar ou atrasar o funcionamento do sistema de negociação.”.

7. Negociação de alta frequência e qualidade do mercado18

A dinâmica do mercado de capitais alterou-se substancialmente com o início da 
negociação de alta frequência, tendo o seu desenvolvimento ocorrido de forma 
relativamente célere. Uma das vantagens que lhe esteve desde cedo associada, foi 
a contribuição para um aumento da liquidez no mercado, que se repercutiria de 
forma positiva para os investidores. Mais recentemente têm sido desenvolvidos 
alguns estudos relativamente ao impacto na qualidade do mercado da competição 
entre estes negociadores de alta frequência, distinguindo designadamente entre 
a prossecução de estratégias de market-making ou especulação. 

Um desses estudos foi desenvolvido pelo Banco Central Europeu e analisa 
empiricamente, na Stockholm Stock Exchange19 para uma amostra20, o impacto 
da competição no comportamento dos negociadores de alta frequência, bem 
como na qualidade do mercado21. Apresentam-se de forma sucinta as duas 
metodologias adotadas no referido estudo, bem como as principais conclusões, 
de forma a caracterizar os desenvolvimentos atuais sobre o tema.

As duas principais metodologias aplicadas e respetivas conclusões foram as 
seguintes:

18 A presente secção baseia-se no European Central Bank Working Paper Nº 2290, Competition 
among high-frequency traders, and market quality.
19 A plataforma de negociação mais significativa dos países nórdicos.
20 NASDAQ/OMS30 Index Stocks, entre junho 2009 e janeiro de 2019.
21 As medidas utilizadas para estimar a qualidade do mercado foram: spread bid-ask, impacto no 
preço, quantidades não executadas, volatilidade intra-diária e volatilidade inter-diária (Tabela 10).
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1. A Metodologia 1 (difference-in-differences22), mostra que, quando há com-
petição entre negociadores de alta frequência, a atividade especulativa 
aumenta face à de market-making, e por esse facto a qualidade de mercado 
deteriora-se (aumento do bid-ask spread, decréscimo de liquidez23 e au-
mento do preço);

2. Na Metodologia 2 (regression setup of triple diferences24), foi utilizado um 
evento exógeno de harmonização de tick sizes na FESE25 em 2009, que 
levou a uma redução dos tick sizes para a maioria das ações que integram 
a amostra. Acresce que mesmo para as ações afetadas pela reforma, a 
redução relativa dos tick sizes face ao preço das ações não foi uniforme. 

 Assim, as ações foram divididas em 3 grupos: 1) não afetado pela reforma, 
2) menor redução no tick size relativo (“above pre-reform minimum”), e 3) 
maior redução no tick size relativo (“below pre-reform minimum”). 

Os resultados mostram que o grupo 1 não foi afetado pela reforma, enquanto 
os grupos 2 e 3 viram a atividade de negociação de alta frequência conexa 
aumentar. Não obstante, enquanto que o grupo 3 verificou a entrada de novos 
negociadores de alta frequência, no grupo 2 não se verificou um aumento  
da competição.

No que respeita aos efeitos de maior atividade de negociação de alta fre-
quência per se (grupo 2), a mesma mantém ou melhora a qualidade do mercado. 
No entanto, a competição entre negociadores de alta frequência (grupo 3) con-
duz a um maior recurso a estratégias especulativas, e por consequência, a uma 
deterioração da liquidez e aumento da volatilidade de curto prazo. Esta meto-
dologia confirma que a via pela qual a qualidade do mercado é negativamente 
afetada é o aumento da negociação especulativa.

Em suma, o estudo conclui genericamente que os mercados deveriam ser 
delineados de molde a promover a negociação de alta frequência, mas eliminar 
a competição entre os intervenientes que prossigam estratégias especulativas.

Paralelamente, alerta para um trabalho de investigação de Brogaard e Garriott 
(2019) que aponta em sentido diferente, ou seja, que a competição na negociação 

22 “(…) [metodologia] em que se utilizam as entradas e saídas de negociadores de alta frequência em ações especi-
ficas de forma a comparar um ambiente com e sem competição a este nível”. European Central Bank Working 
Paper Nº 2290, Competition among high-frequency traders, and market quality (pág. 3).
23 Medida de iliquidez Amihud (2002), o indicador mede o impacto do valor transacionado nos 
preços.
24 “(…) [metodologia] que prevê a separação entre os efeitos do aumento da atividade de alta frequência no 
mercado e da competição em negociação de alta frequência” European Central Bank Working Paper  
Nº 2290, Competition among high-frequency traders, and market quality (pág. 3).
25 Federation of European Securities Exchanges.



380

CADER NOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS SOBRE OS 20 ANOS DO CVM

de alta frequência aumenta a qualidade do mercado. As razões aventadas para 
que tal se verifique são:

a) A base de estudo ser uma plataforma recente estabelecida no Canadá: 
Alpha;

b) O estudo não observar identidades, mas apenas o número de negocia-
dores de alta frequência a operar no mercado;

c) A atividade das ações canadianas estar muito dispersa entre plataformas 
(apenas 7% a 18% na plataforma Alpha);

d) A plataforma ter crescido muito rapidamente e verificado upgrades fre-
quentes que podem afetar os resultados da análise à competição.

8. Plataforma de negociação canadiana Alpha26

A TSX Alpha Exchange é uma plataforma que iniciou a atividade de negociação 
em novembro de 2008, sendo que em janeiro de 2010 representava já 20% do 
volume de negociação de ações no Canadá. Em abril de 2012 passou a estar cotada 
e foi gerida de forma independente até se fundir com o TMX Group (que integra 
a Toronto Stock Exchange) em agosto do mesmo ano.

Esta plataforma dispõe, desde 2015, de três características principais distin-
tivas: i) um processamento que atrasa o período entre o recebimento de uma 
oferta e a sua execução de duração aleatória, entre 1 e 3 milissegundos, e é apli-
cado a todas as ofertas que tenham o potencial de tomar liquidez (compra)27; 
ii) as ofertas apenas estão isentas do mecanismos descrito em i) se tiverem uma 
dimensão mínima; e iii) uma estrutura de comissionamento invertida.

Este mecanismo de atraso assimétrico no processamento, embora imperce-
tível, pretende retirar a vantagem a intervenientes rápidos e sofisticados que 
pretendam prosseguir a estratégias oportunistas de tomada de liquidez, visando 
o reforço da confiança no mercado e procurando reduzir o risco de seleção ad-
versa. O objetivo apresentado pela plataforma para a fixação do volume mínimo 
para isenção do mecanismo, é de que as ofertas mais significativas permitem 
realizar negócios mais volumosos obtendo melhores taxas de execução para 
ofertas ativas.

Da análise realizada pelo Banco do Canadá, afigura-se um impacto neutral 
ou ligeiramente positivo da adoção das características elencadas na liquidez 
do mercado. O processamento do atraso, é apresentado como uma compen-

26 A presente secção baseia-se no Bank of Canada staff working paper 2018-3, Speed Segmentation 
on Exchanges: Competition for slow flow, no documento Overview of TSX Alpha Exchange (TSX) e no 
artigo Brogaard, J. e and Garriott, C. (2019), High Frequency Trading Competition.
27 Um mecanismo subjacente ao mesmo princípio do atraso na execução de 350 microssegundos, 
embora simétrico, foi implementado na Investors Exchange – IEX nos Estados Unidos da América, 
rule 11.510 do Investors Exchange Rule Book (IEX).
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sação aos fornecedores de liquidez, pois cria uma margem que lhes permite 
cancelar as suas ofertas, que de outro modo não teriam, controlando o risco de  
seleção adversa.

Ademais, os compradores que tomam liquidez mais frequentemente veri-
ficam taxas de execução das ofertas superiores, mas também uma deterioração 
dos spreads e do preço face aos que tomam liquidez mais raramente. A interpre-
tação realizada é de que os fornecedores de liquidez (vendedores) conseguem 
discernir maior risco de seleção adversa do lado da compra numa sequência de 
negócios, o que leva a este ajustamento. No entanto, esta alternativa continuará 
a ser favorável aos compradores, atento o trade-off entre os custos marginais da 
execução e a possibilidade de criação de uma posição com base num número 
reduzido de ofertas.

Uma vez sucintamente descrito o funcionamento atual da plataforma a 
que alude a secção anterior, serão apresentados os resultados do citado estudo 
conexo. A análise à competição na negociação de alta frequência foi realizada 
sobre a plataforma considerando uma amostra28 num período de 4 anos (entre 
novembro de 2008 e setembro de 2012). Este constitui um período de transição 
que se iniciou sem negociadores de alta frequência, e terminou com 11 ativos.  
O estudo29 dispôs, designadamente, no seguinte sentido: 
 Os spreads bid-ask desta plataforma só se aproximaram dos verificados na 

Toronto Stock Exchange, após a entrada de 4 membros negociadores em 
alta frequência;

 Os negociadores de alta frequência apenas foram atraídos à plataforma 
pela considerável amplitude dos spreads e baixo nível de competição em 
comparação com outros mercados;

 A evidência não sugere que a sua entrada na plataforma se tenha devido 
a variações nas condições de liquidez;

 A entrada de negociadores de alta frequência passivos representa um im-
pacto positivo na liquidez, enquanto que a entrada de agressivos não a 
prejudicam;

 A competição é positiva para a liquidez no mercado.

28 A amostra contém apenas ações que verifiquem maior volume e capitalização bolsista que as 
menos negociadas e menos capitalizadas no S&P TSX 60 Index, com referência a setembro de 
2012 (279 ações).
29 A metodologia utilizada neste artigo foi difference-in-differences.
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O tick size e a liquidez do mercado

Paulo Horta1

1. Introdução
O tick size refere-se à variação mínima de ofertas de preços, conforme previsto no 
artigo 222º-A do Código dos Valores Mobiliários. Quando um investidor pretende 
efetuar uma transação de um instrumento financeiro num determinado mercado, 
tem de previamente dar uma ordem de compra ou venda ao seu intermediário 
financeiro que, por sua vez, a insere no sistema de negociação (se for membro 
do mercado) sob a forma de uma oferta. Essa oferta é composta, entre outros 
componentes, pela identificação do instrumento financeiro, pela quantidade a 
transacionar, o prazo de validade e também o preço. É à precisão desse preço, 
nomeadamente em termos de número de casas decimais, que está associado 
o tick size. Por exemplo, como o tick size das ações da EDP é 0,001€ (três casas 
decimais), um investidor pode tentar comprar 1000 ações ao preço de 4,563 €. 
Se esse investidor quiser ser um pouco mais agressivo na sua ordem, para ganhar 
prioridade face aos restantes investidores, pode aumentar o preço da ordem 
de compra. O aumento mínimo admissível do preço corresponde exatamente 
ao tick size. E todos os aumentos (ou reduções) de preço terão de ser múltiplos 
do tick size. Assim, acima de 4,563€, é possível ao investidor oferecer um preço 
de 4,564€ ou 4,565€, por exemplo. No entanto, não é possível oferecer preços 
entre 4,564€ e 4,565€. O preço 4,5643€ não seria possível porque não respeita 
a variação mínima admissível. 

1 Diretor do Departamento de Supervisão de Mercados da CMVM. As opiniões expressas neste 
documento são da exclusiva responsabilidade do autor, e não refletem necessariamente a posição 
da CMVM. 
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O tick size parece à partida uma regra banal definida pelas entidades gestoras 
dos mercados, aparentemente sem consequências de maior. No entanto, pode 
não ser exatamente assim. A escolha do tick size pode ser relevante para a atração 
de liquidez (valores transacionados) para um mercado, o que faz com que seja 
um instrumento apetecível para as plataformas de negociação.

Após a perda do monopólio em 2007, as plataformas de negociação redu-
ziram várias vezes os tick sizes para aumentarem as respetivas quotas de mer-
cado. A partir de determinada altura chegaram a um acordo de indústria para a 
determinação dos valores mínimos dos tick sizes, mas esse acordo foi quebrado 
diversas vezes (DFSA, 2020).

No sentido de garantir uma harmonização do regime e evitar que as plata-
formas compitam entre si usando o tick size, a DMIF II (2014), no artigo 49º, 
impõe regras de determinação do mesmo, em função da liquidez e do nível de 
preços do instrumento financeiro. Essas regras encontram-se densificadas no 
Regulamento Delegado (UE) 2017/588 da Comissão, de 14 de julho de 2016 
(RTS 11, 2016) e Regulamento Delegado (UE) 2019/443 da Comissão, de 13 de 
fevereiro de 2019 (RTS 11, 2019).

O objetivo deste artigo é discutir o impacto que o tick size pode ter na liqui-
dez do mercado dos instrumentos financeiros, designadamente das ações.  
As regras do tick size aplicam-se apenas a instrumentos de capital, porque são 
estes os instrumentos mais transacionados em mercado e, portanto, os que 
são objeto de maior preocupação em termos do funcionamento ordenado do 
mesmo (ver considerando 4 do RTS 11, 2016).

O resto do documento está organizado da seguinte forma. Na secção 2 apre-
sentamos o conceito de spread bid/ask, essencial para estabelecer a relação entre 
o tick size e a liquidez; na secção 3 discutimos o efeito propriamente dito do tick 
size na liquidez; na secção 4 abordamos sinteticamente a experiência europeia 
do regime do tick size; finalmente, na secção 5 apresentamos as principais con-
clusões.

2. O spread bid/ask como fonte de custos de transação
Os investidores suportam diversos custos quando transacionam instrumentos 
financeiros em mercado. Regra geral, esses custos são explícitos e são mais ou 
menos estáveis ao longo do tempo. Por exemplo, as comissões de corretagem são 
um custo cobrado pela prestação do serviço do intermediário financeiro, o qual 
é representado muitas vezes por uma proporção do valor da transação (p.ex., 
0,10% do valor transacionado), e é estável, pelo menos enquanto o intermediário 
financeiro não modificar o seu preçário. Outro exemplo de um custo explícito 
é o imposto de selo. O valor destes custos é naturalmente importante para a 
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tomada de decisão dos investidores: quanto maiores forem, menores serão os 
incentivos dos investidores em transacionar, porquanto esses custos deterioram 
o rendimento líquido auferido com as transações.

Mas além destes custos, existe um outro que por vezes é o mais importante 
de todos, e tem a caraterística de não ser explícito: trata-se do spread bid/ask- 
diferença entre o preço da melhor oferta de venda e da melhor oferta de compra. 
Vejamos mais em detalhe.

Vamos supor que no livro central de ofertas, a melhor oferta para a compra 
(best bid) de ações de determinada empresa é uma quantidade de 5000, ao preço 
unitário de 2€. E a melhor oferta de venda (best ask) é uma quantidade de 5000 
ações ao preço de 3€. O spread bid/ask é, assim, 3€ – 2€ = 1€. Se os preços ofe-
recidos pelos investidores apenas puderem ser múltiplos de 1€, então o tick size 
neste exemplo será 1€ (zero casas decimais).

Se um investidor pretender comprar 5000 ações e vendê-las imediatamente 
a seguir à compra, terá um custo de transação por via do spread bid/ask de 5000€, 
correspondente a 1€ por ação. Com efeito, para o investidor comprar as 5000 
ações terá de se sujeitar ao preço da melhor oferta de venda, o que lhe trará um 
custo de aquisição de 5000 X 3€ = 15000€. Depois, para desfazer a operação 
e voltar à sua situação inicial, terá de vender as 5000 ações ao preço da melhor 
oferta de compra, o que lhe proporcionará uma receita de 5000 X 2€ = 10000€. 
Podemos verificar que pelo simples facto de comprar e vender imediatamente 
as ações, o investidor perde 5000€. Este é o custo do spread. Em termos relativos 
essa perda pode ser estimada em 5000€/15000€ = 33%. Se a comissão de cor-
retagem for, por exemplo, 0,10% do valor transacionado, então o valor adicional 
a despender pelo investidor será 25€ (= 0,10% X 15000€ + 0,10% X 10000€), 
valor muito inferior ao custo associado ao spread. Neste exemplo a parcela mais 
relevante dos custos de transação é claramente o spread bid/ask.

Vamos agora refazer o exemplo, considerando um spread/bid ask menor, 
compatível com um tick size menor de, por exemplo, 0,1€ (uma casa decimal).  
Neste caso a melhor oferta de compra poderia ser, por exemplo, 5000 ações ao 
preço unitário de 2,4€, e a melhor oferta de venda 5000 ações ao preço unitário 
de 2,5€. O spread bid/ask é agora 2,5€ – 2,4€ = 0,1€. Isto significa que por cada 
ação transacionada, o investidor perde 0,1€. Se ele comprasse as 5000 ações, 
a perda seria 5000 X 0,1€ = 500€. Em termos relativos, o custo de transação 
associado ao spread seria agora 500€/(5000 X 2,5€) = 4%, valor muito inferior 
aos 33% do exemplo em que o spread bid/ask é superior, mas ainda assim subs-
tancialmente superior à comissão de corretagem.

Assim, facilmente se percebe que o custo de transação para o investidor é 
tanto maior quanto maior for o spread bid/ask.
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3. O efeito do tick size na liquidez
Os exemplos da secção 2 mostram, por um lado, que o custo de transação asso-
ciado ao spread bid/ask é um custo relevante para os investidores e, por outro, que 
esse custo é tanto maior quanto maior for o spread bid/ask. 

Além disso, os exemplos mostram ainda que o spread bid/ask é condicionado 
pelo tick size. Com efeito, no caso em que o tick size é 1€, o spread bid/ask mínimo 
possível é também 1€. Logo, o custo mínimo de transação é 1€ por cada ação. 
Note-se que estamos a referir-nos ao custo mínimo de transação. Natural mente, 
se o spread bid/ask for superior ao tick size (em múltiplos do mesmo), então o 
custo para o investidor será superior.

Se o tick size for 0,1€, então o spread bid/ask mínimo é também 0,1€, e neste 
caso o investidor suportaria um custo mínimo de transação de apenas 0,1€ por 
cada ação.

Conclui-se assim que o tick size tem o potencial de afetar os custos das transa-
ções, por via do efeito que provoca no spread bid/ask mínimo. Isto significa, como 
já referimos, que a definição do valor do tick size é um instrumento importante 
para atrair negócio para as plataformas de negociação.

Se uma determinada ação for transacionada em várias plataformas de nego-
ciação e se essas plataformas tiverem regras de tick size diferentes, então aquelas 
onde o tick size for menor têm vantagem face às demais, porque conseguem di-
minuir os custos de transação para os investidores, e por essa via atrair negócio 
e, portanto, liquidez para os seus mercados.

Para evitar que o tick size possa ser um fator de competição entre as plata-
formas de negociação europeias, o RTS 11 (2016) no seu anexo apresenta uma 
tabela de dupla entrada com a dimensão do tick size que deve ser utilizada pelas 
plataformas de negociação, para instrumentos de capital. A Figura 1 apresenta 
um excerto dessa tabela.

A tabela permite verificar que, de acordo com o RTS 11 (2016), para cada 
instrumento financeiro relevante, a plataforma de negociação deve definir o tick 
size em função do preço da oferta e do nível de liquidez do instrumento finan-
ceiro. A aferição da liquidez tem por base o número médio diário de transações 
ocorrido no mercado mais relevante em termos de liquidez na UE, conforme 
previsto no art. 3º do RTS 11 (2016). Por exemplo, se para uma determinada 
ação, o número médio diário de transações no mercado mais relevante for 70, 
e o preço da oferta dessa ação se situar entre 2€ e 5€, então o tick size a aplicar 
pela plataforma de negociação deverá ser 0,01€ (ver célula destacada na tabela 
da Figura 1).
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Figura 1 – Tick sizes (excerto da tabela do anexo do RTS 11, 2016)

4 
 

que a definição do valor do ticksizeé um instrumento importante para atrair negócio 

para as plataformas de negociação. 

Se uma determinada ação for transacionada em várias plataformas de negociação e se 

essas plataformas tiverem regras de ticksize diferentes, então aquelas onde o 

ticksizefor menor têm vantagem face às demais, porque conseguem diminuir os custos 

de transação para osinvestidores, e por essa via atrair negócio e, portanto, liquidez 

para os seus mercados. 

Para evitar que o ticksize possa ser um fator de competição entre as plataformas de 

negociação europeias, o RTS 11 (2016) no seu anexo apresenta uma tabela de dupla 

entrada com a dimensão do ticksize que deve ser utilizada pelas plataformas de 

negociação, para instrumentos de capital. A Figura 1 apresenta um excerto dessa 

tabela. 

 

Figura 1 –Ticksizes (excerto da tabela do anexo do RTS 11, 2016) 

 

 

A tabela permite verificar que, de acordo com o RTS 11 (2016), para cada instrumento 

financeiro relevante, a plataforma de negociação deve definir o ticksize em função do 

preço da oferta e do nível de liquidez do instrumento financeiro. A aferição da liquidez 

tem por base o número médio diário de transações ocorrido no mercado mais 

relevante em termos de liquidez na UE, conforme previsto no art. 3º do RTS 11 (2016). 

Por exemplo, se para uma determinada ação, o número médio diário de transações no 

mercado mais relevante for 70, e o preço da oferta dessa ação se situar entre 2€ e 5€, 

então o ticksize a aplicar pela plataforma de negociação deverá ser 0,01€ (ver célula 

destacada na tabela da Figura 1). 

Em resumo, dada a relação direta entre o tick size e os custos de transação 
(por via do spread bid/ask mínimo), podemos concluir que quanto maior for o 
tick size, mais elevados são os custos de transação para os investidores em geral e, 
portanto, tick sizes elevados têm potencialmente consequências negativas para a 
liquidez do mercado, porque tendem a afastar os investidores que evitam inves-
tir em instrumentos financeiros com custos de transação elevados.

No entanto, há uma categoria de investidores que beneficia com tick sizes 
e spreads bid/ask elevados: os market makers. Como os market makers são a con-
traparte dos restantes investidores, os custos de transação implícitos no spread 
bid/ask que os investidores típicos suportam, coincidem com os proveitos dos 
market makers. Assim, os market makers têm incentivo em operar em mercados 
com tick sizes elevados porque obtêm uma maior remuneração quando compram 
as ações e as vendem posteriormente. Se os tick size forem demasiado reduzidos 
em mercados com pouca liquidez, a provável ausência dos market markers pode 
prejudicar o processo de formação do preço, tornando o mercado ainda menos 
atrativo. O considerando 1 do RTS 11 (2016) alerta para o risco de uma descida 
contínua do tick size. 

Assim, se por um lado é importante ter tick sizes reduzidos porque reduzem 
os custos de transação para os investidores, por outro lado, tick sizes reduzidos 
em mercados pouco líquidos podem prejudicar o funcionamento ordenado do 
mercado. 

Este equilíbrio entre tick size e liquidez é tido em consideração na tabela da 
Figura 1. Com efeito, verifica-se que o tick size aumenta com a diminuição da 
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liquidez, o que vai de encontro ao que se passa na realidade dos mercados, em 
que se verifica que o spread bid/ask e os custos de transação são menores quanto 
mais elevada for a liquidez do mercado do instrumento financeiro.

Por exemplo, na tabela da Figura 1 podemos verificar que para o intervalo 
de preços entre 2€ e 5€, o tick size é 0,02€ para a banda de liquidez menor  
(nº médio diário de transações inferior a 10), e é 0,0005€ para a banda de 
liquidez maior (nº médio diário de transações superior a 9000). Em termos 
de custos de transação implícitos, verifica-se que a banda de liquidez menor 
tem um custo de 1% = 0,02€/2€, e a banda de liquidez maior tem um custo de 
0,025% = 0,0005€/2€. Ou seja, os custos de transação mínimos implícitos no 
spread bid/ask de um mercado pouco líquido são 40 vezes superiores aos de um 
mercado muito líquido.

Finalmente, importa fazer uma referência aos high frequency traders (HFT)- 
investidores que transacionam em alta frequência. 

Estudos como os de Breckenfelder (2019) ou de Meling e Odegaard (2017) 
mostram que os HFT aumentam a sua atividade (o que contribui para o au-
mento da liquidez do mercado) quando os tick sizes diminuem, o que está em 
linha com atuação esperada de um investidor típico. Segundo a DFSA (2020), 
uma possível explicação para este comportamento relaciona-se com o facto de 
mercados com tick sizes reduzidos proporcionarem mais oportunidades de ar-
bitragem, o que é especialmente vantajoso para os HFT porque conseguem ra-
pidamente tirar partido das diferenças nos preços, designadamente diferenças 
existentes em mercados distintos. Por outro lado, perante tick sizes reduzidos, os 
investidores típicos atualizam com maior frequência os preços das suas ofertas, 
e sendo os HFT mais rápidos a processar a informação, conseguem mais facil-
mente tirar partido dessa situação.

4. A experiência do regime do tick size
O regime do tick size, tal como descrito anteriormente, começou a ser apli-
cado na UE a partir de 3 de janeiro de 2018, conforme estabelecido no RTS 11 
(2016). Mas desde cedo se detetou um problema (em algumas plataformas de 
negociação), de fuga de liquidez para o exterior da UE. E isto aconteceu por-
que existem diversos instrumentos financeiros de emitentes de países terceiros 
que são transacionados simultaneamente em plataformas da UE e fora da UE.  
Como as plataformas de países terceiros não estão sujeitas ao regime do tick 
size, estas podem adotar tick sizes mais competitivos que os da tabela da Figura 1,  
atraindo assim os investidores por via da diminuição dos custos de transação 
relacionados com o spread bid/ask. Esta situação é relevante sobretudo para os 
instrumentos financeiros que têm o principal foco de liquidez em mercados fora 
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da UE, na medida em que a reduzida liquidez na UE implica a consideração de 
um tick size elevado nas plataformas da UE. 

Para lidar com o problema da fuga de liquidez, alguns reguladores europeus 
adotaram medidas de emergência temporárias, que consistiram na aplicação 
de tick sizes alternativos para os instrumentos financeiros visados pela fuga de 
liquidez. E no documento de consulta pública que a ESMA (2018) divulgou 
aquando da preparação da revisão do regime, são apresentados diversos casos 
de instrumentos financeiros suiços, transacionados simultaneamente na Swiss 
Stock Exchange (SIX) e em plataformas da UE, que viram boa parte da sua li-
quidez migrar para o mercado suiço. Isto apesar de na Suiça o regime do tick size 
ser idêntico ao da UE. Mas como a liquidez dos instrumentos financeiros suiços 
nas plataformas da UE é baixa comparativamente com a liquidez dos mesmos 
instrumentos transacionados na SIX, então a aplicação da tabela da Figura 1 
permitiu à SIX obter tick sizes inferiores aos das plataformas da UE, tornando 
assim a plataforma suiça mais competitiva. As células destacadas na tabela da 
Figura 2 mostram as ações que constituem o SMI20 (índice acionista de refe-
rência do mercado suiço) que beneficiaram de tick sizes mais competitivos na 
plataforma suiça.

Figura 2 – Tick sizes na Bolsa da Suiça (SIX) e nas plataformas da UE, para 20 
ações de empresas suíças. Dados de 11 de janeiro de 2018. Fonte: ESMA (2018)
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Pode verificar-se que, no caso da empresa SGS, o valor do tick size nas plata-
formas da UE é 5 vezes superior ao valor do tick size na Bolsa da Suiça, o que sig-
nifica que os custos de transação implícitos no spread são 5 vezes maiores na UE.

O documento de consulta pública da ESMA (2018) refere ainda que nos 
primeiros dias de aplicação do regime, uma plataforma do Reino Unido repor-
tou uma quebra na quota de mercado de 17% para 15%, enquanto outra plata-
forma perdeu uma quota relevante nos instrumentos do SMI20, passando de 
4,73% para 2,32%. Situação idêntica passou-se com plataformas da Alemanha.  
Em contrapartida, a quota de mercado da SIX nos instrumentos do SMI20  
aumentou de 61% para 71%.

Este problema ficou resolvido com uma alteração efetuada ao RTS 11 (2016), 
densificada no RTS 11 (2019). Essa alteração consistiu em considerar a liquidez 
global de um instrumento financeiro (i.e., liquidez agregada em plataformas da 
UE e fora da UE) para determinar as bandas de liquidez para efeitos da aplica-
ção do tick size, em vez de se considerar apenas a liquidez na UE. Deste modo, 
se o mercado mais líquido de um instrumento financeiro se situar fora da UE, 
então a liquidez a considerar para aplicação da tabela da Figura 1 é mais elevada, 
o que faz com que o tick size a aplicar seja menor, e portanto mais competitivo, 
estancando assim a fuga de liquidez para países fora da União. 

5. Conclusões
O tick size é uma regra relevante porque tem o potencial de impactar diretamente 
a liquidez do mercado. Vimos que quanto menor for o valor do tick size maior 
tenderá a ser a liquidez do mercado. A Figura 3 sistematiza o mecanismo de 
transmissão do tick size à liquidez.

Figura 3 – Mecanismo de transmissão do tick size à liquidez
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Uma diminuição do tick size (p.ex., de 0,01€ para 0,005€) leva a uma dimi-
nuição do spread bid/ask mínimo, o que conduz a uma diminuição dos custos de 
transação para os investidores. Com custos de transação menores, os investidores 
conseguem, ceteris paribus, melhorar o rendimento líquido dos seus investimen-
tos, aumentando assim o volume de transações no mercado e, consequente-
mente, a liquidez dos instrumentos financeiros transacionados.

A experiência europeia do regime cedo mostrou esta relação entre o tick 
size e a liquidez, quando se assistiu a uma fuga de liquidez para plataformas de 
negociação fora da UE, que passaram a ter tick sizes mais competitivos compara-
tivamente com os das plataformas da UE.
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Ainda que esta situação tenha sido solucionada através da consideração da 
“liquidez global” do instrumento financeiro, tornou mais evidente a necessi-
dade acrescida dos reguladores locais dos Estados-membros cooperarem entre 
si. O desenvolvimento do mercado de capitais e a atração de liquidez para os 
mercados sob sua supervisão é, regra geral, um objetivo de cada regulador lo-
cal. A prossecução desse objetivo é suscetível de exortar cada regulador local 
a estar atento ao regime adotado nos mercados não sujeitos à sua supervisão. 
Isto porque se houver incumprimento do regime fora da área de jurisdição do 
regulador local, esse incumprimento terá um impacto negativo na liquidez dos 
mercados sujeitos à sua supervisão. É, pois, compreensível que os reguladores 
monitorizem de alguma forma a evolução dos tick sizes nas diversas plataformas 
de negociação dos restantes Estados-membros, e até mesmo de plataformas 
de países terceiros. Essa monitorização pode ser conseguida através da reco-
lha perió dica de informação sobre a fragmentação do mercado e da análise da 
dimensão dos tick sizes nas plataformas que conseguem aumentos relevantes de 
quota de mercado.
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Os contratos de intermediação no  
   Código dos Valores Mobiliários Vinte Anos Depois*2

Rui Pinto Duarte

Sumário: 1. Trata-se de um segundo episódio. 2. Síntese das alterações. 2.1. A base 
eurocomunitária dos principais diplomas de alteração e regras eurocomunitárias 
diretamente aplicáveis. 2.2. Aspeto sistemático. 2.3. Configuração dos tipos.  
2.4. Regras comuns. 2.5. Os deveres de informação em especial. 2.6. Especialidades 
dos contratos com investidores «não qualificados». 2.7. Elenco e regulação dos 
contratos em especial. a) O elenco. b) Notas gerais sobre as alterações. c) O 
caso do contrato de consultoria para investimento. 2.8. Benefícios (Inducements). 
3. Notas sobre a categoria «contratos de intermediação financeira» (e sobre a 
categoria «contratos de intermediação»). 4. Notas sobre o contrato de gestão de 
carteira. 5. A encerrar.

1. Trata-se de um segundo episódio 
Em 2000 participei num seminário acerca do então novo Código dos Valores 
Mobiliários («CVM») – promovido pela Faculdade de Direito da Universidade 
Nova de Lisboa, com a colaboração da Comissão do Mercado de Valores Mobi-
liários (CMVM) – falando sobre os contratos de intermediação regulados no 
diploma. Pouco depois, o texto-base dessa intervenção foi publicado no nº 7 dos 
Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários.

* Este texto beneficiou de comentários de Higina Castelo, Carla Dias Pereira, Nuno Casal, Joana 
Farrajota e Rui Pereira Dias a versões anteriores. 
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Desafiado a contribuir para a comemoração do vigésimo aniversário da 
entrada em vigor do CVM, não pude deixar de me lembrar desse escrito. Uma 
leitura do fim da minha infância impeliu-me a voltar ao tema e manifesta-se no 
título que dou às páginas que se seguem.

2. Síntese das alterações

2.1. A base eurocomunitária dos principais diplomas de alteração e regras 
eurocomunitárias diretamente aplicáveis

Um código de um Estado-Membro da União Europeia destinado a regular valores 
mobiliários é necessariamente muito marcado pelo direito eurocomunitário1. 
Já assim era no momento em que o CVM foi aprovado, como o preâmbulo do 
Dec.-Lei 486/99, de 13 de novembro, exibe (no nº 23) e nos dias que correm 
é-o muito mais. 

No que respeita a serviços de investimento, o principal diploma eurocomu-
nitário que condicionou a versão primitiva do CVM foi a Diretiva 93/22/CEE 
do Conselho, de 10 de maio de 1993, relativa aos serviços de investimento no 
domínio dos valores mobiliários («DSI»)2.

Não causará, pois, estranheza que os principais3 diplomas que introduzi-
ram alterações ao CVM quanto a contratos de intermediação tenham sido os 
que transpuseram as diretivas que sucederam à DSI: o Dec.-Lei 357-A/2007, 
de 31 de outubro (retificado pela Declaração de Retificação 117-A/2007, de 28 
de dezem bro) e a Lei 35/2018, de 20 de julho, que efetuaram o essencial da 
transposição4, respetivamente, da DMIF I5 (e da Diretiva 2006/73/CE de 10 de 
Agosto6) e da DMIF II7 (e Diretiva Delegada (UE) 2017/5938).

1 Tenho usado a palavra «eurocomunitário» para significar «da União Europeia», por entender que 
«europeu» é demasiado amplo e ambíguo. Estou consciente da imperfeição da palavra que forjei, 
mas até encontrar melhor… 
2 Para a localização da DSI no desenvolvimento do direito eurocomunitário, v. European Capital 
Markets Law, edited by Rüdiger Veil, Hart Publishing, 2013 (tradução do original alemão Europaïsches  
Kapital Markt Recht), pp. 1 e ss. (páginas essas da autoria do próprio Rüdiger Veil).
3 Houve outras alterações de menor monta, designadamente as resultantes do Dec.-Lei 144/2019, 
de 23 de setembro.
4 A transposição da DMIF I foi realizada também pelo Dec-Lei 357-B/2007, de 31 de outubro 
(regime jurídico das sociedades de consultoria para investimento em instrumentos financeiros) e 
pelo Dec.-Lei 357-C/2007, de 31 de outubro (regime jurídico das sociedades gestoras de mercado 
regulamentado, das sociedades gestoras de sistemas de negociação multilateral, das sociedades ges-
toras de câmara de compensação, das sociedades gestoras de sistema de liquidação e das sociedades 
gestoras de sistema centralizado de valores mobiliários).
5 Diretiva 2004/39/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 21 de abril de 2004 relativa aos 
mercados de instrumentos financeiros, que altera as Diretivas 85/611/CEE e 93/6/CEE do Conselho 
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6) e da DMIF II7 (e Diretiva Delegada (UE) 2017/5938). 
Tais diretivas destinam-se (como se destinava a DSI) primacialmente à 

regulação dos mercados, mas têm importantes repercussões no campo do 
direito privado9 – ainda que a solução do legislador português consistente na 
criação de um capítulo destinado a agrupar normas sobre aspetos contratuais 
pareça ser original.

Cabe ainda referir, de modo sublinhado, que atualmente o direito da União 
Europeia na matéria também integra regulamentos (de «nível 1» e de nível 2»)10 
– cujos conteúdos se aplicam em simultâneo com o CVM (prevalecendo sobre 
ele) e têm efeitos no campo do direito privado11. Exemplo mais importante é 
o Regulamento Delegado (UE) 2017/565 da Comissão de 25 de abril de 2016 
«que completa a Diretiva 2014/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho 
no que diz respeito aos requisitos em matéria de organização e às condições de 
exercício da atividade das empresas de investimento e aos conceitos definidos 
para efeitos da referida diretiva», desenvolvendo as regras da DMIF II, desig-
nadamente (por ser o que mais interessa para efeitos deste escrito) no tocante 
aos deveres dos intermediários que prestam serviços de tomada firme, de colo-
cação, de consultoria e de gestão de carteiras.

e a Diretiva 2000/12/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e que revoga a Diretiva 93/22/
CEE do Conselho.
6 Diretiva 2006/73/CE da Comissão «de 10 de Agosto de 2006 que aplica a Directiva 2004/39/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito aos requisitos em matéria de organização 
e às condições de exercício da actividade das empresas de investimento e aos conceitos definidos 
para efeitos da referida directiva».
7 Diretiva 2014/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de maio de 2014 relativa aos 
mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92/CE e a Diretiva 2011/61/EU 
[entretanto alterada, nomeadamente pela Diretiva (UE) 2016/1034, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de junho de 2016, que também foi transposta pela Lei 35/2018, de 20 de julho].
8 Diretiva Delegada (UE) 2017/593, da Comissão, de 7 de abril de 2016, «que complementa a 
Diretiva 2014/65/EU do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à proteção dos 
instrumentos financeiros e dos fundos pertencentes a clientes, às obrigações em matéria de gover-
nação dos produtos e às regras aplicáveis ao pagamento ou receção de remunerações, comissões ou 
quaisquer benefícios monetários ou não monetários.»
9 Para uma síntese da evolução do direito eurocomunitário no tocante à proteção dos investidores 
(até à DMIF I) dirigida ao modo como normas destinadas à regulação dos mercados penetram na 
área do direito privado, v. André Figueiredo, O Negócio Fiduciário Perante Terceiros Com Aplicação 
Especial na Gestão de Valores Mobiliários, Almedina, 2012, pp. 473 e ss. Sobre a evolução do direito 
eurocomunitário em matéria de valores mobiliários em geral, v. Paulo Câmara, Manual de Direito dos 
Valores Mobiliários, 4ª ed., Almedina, 2018, pp. 42 e ss., 12 e 13, 382 e ss. Na literatura estrangeira, v., 
por exemplo, Niamh Moloney, EU Securities and Financial Markets Regulation, 3ª ed., Oxford University 
Press, 2014, pp. 327 e ss. 
10 A que há ainda a somar as guidelines e os Q&A da ESMA. 
11 V. Paulo Câmara, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, 4ª ed., cit., pp. 381 e ss.
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A existência dessas regras de aplicação direta representa uma importante 
alteração ao sistema de fontes que existia no momento da publicação do CVM12.

2.2. Aspeto sistemático
Em 2000, comecei por notar que o título VI do CVM se denominava «Interme-
diação» e o seu capítulo II «Contratos de Intermediação». Tais aspetos de índole 
sistemática mantêm-se, mas a Secção I de tal capítulo, intitulada – então como 
agora – «Regras Gerais», foi expandida, dividindo-se agora em duas subsecções: 
«Celebração de Contratos de Intermediação» e «Informação Contratual». A isso  
voltarei, mas adianto que a expansão se centrou na regulação dos deveres  
de informação. 

2.3. Configuração dos tipos
De seguida, apresentei algumas observações sobre a configuração pelo CVM dos 
tipos de contratos sob análise – quer quanto ao modo pelo qual os preceitos legais 
previam os tipos, quer quanto a um elemento subjetivo comum a quase todos os 
tipos: a reserva aos intermediários financeiros do exercício, a título profissional, 
de atividades de intermediação financeira (art. 289, nº 2), que apenas não se 
aplicava à consultoria para investimento (art. 294).

Sobre o segundo aspeto, embora o preceito sobre reserva de atividade 
tenha sofrido muitas alterações e a regulação da consultoria para investimento 
também, nada mudou de essencial. No que toca ao primeiro aspeto, referirei 
adiante as alterações verificadas quanto ao modo de configuração dos tipos (em 
especial no respeitante ao contrato de consultoria para investimento), quando 
me debruçar sobre o elenco e a regulação dos contratos em especial.

2.4. Regras comuns
Passei então a analisar as regras declaradamente comuns dedicadas pelo CVM 
aos vários tipos (constantes da referida Secção I do capítulo objeto de atenção, 
intitulada «Regras Gerais», mas, como referido, então mais breve), que, acom-
panhando a lei, dividi nestes quatro grupos:

– Especialidades dos contratos com investidores não institucionais – cons-
tantes do art. 321;

– Especialidades dos contratos celebrados fora do estabelecimento – cons-
tantes do art. 322;

– Deveres de informação – constantes dos arts. 323 e 312;

12 V. as considerações de Paulo Câmara sobre as fontes de direito eurocomunitário no tocante a 
valores mobiliários no Manual de Direito dos Valores Mobiliários, 4ª ed., cit., pp. 71 e ss.
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– Responsabilidade (regulação contratual e prazo de prescrição) – cons-
tantes do art. 324. 

A versão atual do CVM:
– Mantém sem variações o teor do art. 324 (sobre regulação contratual da 

responsabilidade e prazo de prescrição da mesma);
– Mantém o essencial do teor do art. 322 (sobre contratos celebrados fora 

do estabelecimento), pois as alterações introduzidas limitaram-se à substi-
tuição de «investidor não institucional» por «investidor não qualificado»13 
(nos nºs 1 e 5), à de «valores mobiliários» por «instrumentos financeiros» 
(na alínea c) do nº 3) e à «consultor autónomo» por «consultor para inves-
timento» (no nº 5);

– Apresenta uma alteração substancial do teor do art. 321 e um novo art.  
321-A (sobre as especialidades dos contratos com investidores menos qua-
lificados – na versão primitiva do CVM designados «não institucionais» e 
agora, tendencialmente, «não profissionais»14);

13 A DMIF I remetia a definição de «cliente profissional» para um elenco constante do seu Anexo 
II (art. 4º, item 11) e definia «cliente não profissional» como «um cliente que não é um cliente 
profissional» (art. 4º, item 12) – o que a DMIF II mantém (no art. 4º, item 10 e item 11). Sobre as 
categorias «investidor institucional e «investidor não institucional» no texto primitivo do CVM (e 
lançando já um olhar sobre a sua alteração em resultado dos trabalhos preparatórios do que veio a 
ser a DMIF I), v. Isabel Alexandre, «Investidor Institucional, Não Institucional Equiparado e Inves-
tidor Comum», in AA.VV., Direito dos Valores Mobiliários, vol. V, Coimbra Editora, 2004, pp. 9 e ss.  
Sobre a reforma das categorias de investidores do CVM em 2007, logo após a mesma, v. Rafaela 
Rocha, «Categorização de Investidores no Âmbito da Intermediação Financeira Apontamentos sobre 
o Novo Regime», in Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, nº 27, 2007, pp. 97 e ss.
14 O art. 321 foi primeiro alterado pelo Dec.-Lei 357-A/2007, de 31 de outubro, que também criou 
o art. 321-A. A Lei 35/2018, de 20 de julho, voltou a alterar o art. 321. Para a compreensão dessas 
alterações, há que ter presente que:
– A versão primitiva do CVM dividia os investidores entre institucionais e não institucionais (art. 30);
– O Dec.-Lei 66/2004, de 24 de março, alterou o elenco dos investidores institucionais (dando 
nova redação ao art. 30);
– O Dec.-Lei 52/2006, de 15 de março, substituiu a divisão entre investidores institucionais e não 
institucionais pela divisão entre investidores qualificados e não qualificados (dando nova redação 
ao art. 30 e a muitos outros preceitos, nomeadamente aos arts. 321 e 322, inseridos no capítulo 
«Contratos de Intermediação»);
– O Dec.-Lei 357-A/2007, de 31 de outubro (transposição da DMIF I), criou uma divisão tripartida: 
«investidor não qualificado», «investidor qualificado» e «contraparte elegível» – art. 317, na redação 
de tal diploma;
– A Lei 35/2018, de 20 de julho (transposição da DMIF II), manteve a tripartição, mas substituiu, no 
art. 317 e em vários outros, as expressões «investidores não qualificados» e «investidores qualificados» 
pelas expressões «investidores não profissionais» e «investidores profissionais»;
– No entanto, as expressões «investidores não qualificados» e «investidores qualificados» ainda 
constam de vários preceitos (arts. 31, nº 1, 32, 109, 110, nº 1, 112, nº 3, 321, nºs 3 e 5, 321-A e 322, nº 5). 
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– Multiplica (sobretudo por força do Dec.-Lei 357-A/2007, de 31 de outu-
bro) o que constava dos arts. 323 e 312 sobre deveres de informação –  
sendo certo que na matéria, além do que consta do CVM, há ainda que ter 
em conta o Regulamento Delegado (UE) 2017/565, designadamente os 
seus arts. 44 a 5115. 

2.5. Os deveres de informação em especial
A regulação dos deveres de informação merece ser autonomizada, embora seja 
tão extensa que é inviável expô-la de modo cabal num texto como este. Deixo, 
no entanto, algumas notas (ou grupos de notas) sobre o que creio ser o principal.

A primeira é para lembrar que a regulação da informação é um aspeto central 
da regulação dos valores mobiliários (no plano eurocomunitário e, portanto, no 
português), que transcende em muito a matéria dos contratos de intermedia-
ção. Daí resulta que a aplicação das normas sobre contratos de intermediação 
que respeitam a questões de informação tenha de ser articulada com o conjunto 
das regras sobre a matéria – com destaque para as constantes do Regulamento 
Delegado (UE) 2017/56516.

A segunda (que se desdobra em várias) é a de que são três os lugares do 
CVM que contêm regras sobre informação diretamente relevantes para os con-
tratos de intermediação:

15 Sobre os deveres de informação dos intermediários financeiros, na literatura portuguesa mais 
recente, v., entre outros: José Engrácia Antunes, «Deveres e Responsabilidade do Intermediário 
Financeiro – Alguns Aspetos», in Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, nº 56, abril 2017, pp. 
31 e ss.; Manuel A. Carneiro da Frada, «A Responsabilidade dos Intermediários Financeiros por 
Informação Deficitária ou a Falta de Adequação dos Instrumentos Financeiros», in AA.VV. (coord. 
Paulo Câmara), O Novo Direito dos Valores Mobiliários I Congresso sobre Valores Mobiliários e Mercados 
Financeiros Almedina, 2017, pp. 401 e ss.; Margarida Azevedo de Almeida, «A Responsabilidade Civil 
de Intermediários Financeiros por Informação Deficitária e Falta de Adequação dos Instrumentos 
Financeiros», in AA.VV. (coord. Paulo Câmara), O Novo Direito dos Valores Mobiliários I Congresso sobre 
Valores Mobiliários e Mercados Financeiros Almedina, 2017, pp. 411 e ss., e A Responsabilidade Civil por 
Prospecto no Direito dos Valores Mobiliários O Bem Jurídico Protegido, Almedina, 2018, pp. 36 e ss.; Paulo 
Câmara, «Os Deveres dos Intermediários Financeiros: uma Leitura Luso-Brasileira», in AA.VV. 
(coord. A. Barreto Menezes Cordeiro e Francisco Satiro), Direito dos Valores Mobiliários e dos Mercados 
de Capitais, Almedina, 2019, pp. 291 e ss.; André Alfar Rodrigues, Deveres e Responsabilidade dos Inter-
mediários Financeiros, Almedina, 2020; Luís Bandeira, A Renovada Crise da Dogmática da Autonomia da 
Vontade Os Contratos de Serviços de Investimento em Instrumentos Financeiros, Almedina, 2020, pp. 114 
e ss., em especial pp. 129 e ss.
16 Bem como, é claro, com as regras gerais de direito privado (sobre este aspeto, v. Manuel A. Car-
neiro da Frada, «A Responsabilidade dos Intermediários Financeiros por Informação Deficitária 
ou Falta de Adequação dos Instrumentos Financeiros», in AA.VV. (coord. Paulo Câmara), O Novo 
Direito dos Valores Mobiliários I Congresso sobre Valores Mobiliários e Mercados Financeiros Almedina, 
2017, pp. 401 e ss.
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– O art. 7º, que é o primeiro do Capítulo III («Informação») do Título I do 
CVM («Disposições Gerais»);

– A Subsecção VIII («Informação a Investidores») da Secção III («Organi-
zação e Exercício») do Capítulo I («Disposições Gerais») do Título VI do 
CVM («Intermediação»); 

– A Subsecção II («Informação Contratual») da Secção I («Regras Gerais») 
do Capítulo II («Contratos de Intermediação») do Título VI do CVM 
(«Intermediação»).

Completando esta nota sobre a sistematização do CVM no que ao aspeto em 
causa toca, é ainda de acrescentar que:

– Na versão primitiva do CVM não existiam as referidas subsecções da Secção 
III dos Capítulos I e II do Título VI, embora em tais capítulos surgissem 
regras sobre informação, mormente nos arts. 312 e 323;

– Apesar do que a sistematização poderia levar a entender, algumas das 
regras sobre informação a incluir nos contratos estão fora da subsecção 
intitulada «Informação Contratual». 

A terceira nota é breve: dirige-se a realçar que do art. 7º há a reter a regra 
geral de que a informação respeitante a instrumentos financeiros e às atividades 
de intermediação financeira deve ser completa, verdadeira, atual, clara, obje-
tiva e lícita e que essa regra mantém no essencial o que o preceito consagrava 
de início (a principal diferença está em que, onde hoje aparece «instrumentos 
financeiros», a lei mencionava «valores mobiliários»)17.

A quarta, que também se desdobra em várias, tem por objeto as regras da 
Subsecção VIII («Informação a Investidores») da Secção III («Organização 
e Exercício») do Capítulo I («Disposições Gerais») do Título VI do CVM 
(«Intermediação»), destacando entre elas:

– A de que o intermediário financeiro deve prestar, relativamente aos ser-
viços que ofereça, que lhe sejam solicitados ou que efetivamente preste, 
todas as informações necessárias para uma tomada de decisão esclare-
cida e fundamentada, que incluam, nomeadamente, o referido no nº 1 do  
art. 312;

17 O art. 7º do CVM contém uma proposição normativa incompleta, que se destina a integrar as nor-
mas sobre informação que surgem ao longo do diploma. Na formulação de Paulo Câmara, o preceito 
«[…] não configura uma fonte autónoma de deveres de informação; apenas opera em articulação e 
em complemento com os normativos que estabelecem deveres de informação para, em relação a 
estes, disciplinar o critério de qualidade informativa à luz do qual o cumprimento dos deveres de 
informação é avaliado.» – Manual de Direito dos Valores Mobiliários, 4ª ed., cit., p. 789.
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– A de que tais informações devem ser prestadas por escrito, ou seja, em 
papel salvo nos casos em que possa ser prestada noutro suporte dura-
douro, nos termos previstos em regulamentação e atos delegados da  
Diretiva 2014/65/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de 
maio de 2014 (art. 312, nºs 4 e 5) – ou seja, no Regulamento Delegado 
(UE) 2017/565, designadamente no seu art. 3º;

– A de que as informações sobre o custo do serviço têm de ser prestadas 
periodicamente, pelo menos, anualmente, durante todo o período de 
duração do investimento (art. 312, nºs 8 e 9);

– A existência de regras especiais sobre a informação a prestar no âmbito 
da consultoria para investimento (art. 312-H), diferenciando os investido-
res não profissionais – a que se somam regras do Regulamento Delegado 
(UE) 2017/565, designadamente as dos seus arts. 9º, 52 e 5318;

– A de que o intermediário financeiro deve solicitar ao cliente informação 
relativa aos seus conhecimentos e experiência em matéria de investimento 
no que respeita ao tipo de instrumento financeiro ou ao serviço conside-
rado, que lhe permita avaliar se o cliente compreende os riscos envolvidos, 
nos termos previstos na DMIF II e seus atos delegados (art. 314, nº 1); 

– A de que se, com base na informação solicitada ao cliente, o intermediário 
financeiro julgar que a operação considerada não é adequada ao mesmo, 
deve adverti-lo, por escrito, para esse facto, devendo o cliente confirmar, 
por escrito, que recebeu a advertência em causa (art. 314, nº 2);

– A existência de regras especiais sobre a solicitação de informação ao 
cliente no âmbito da gestão de carteiras e da consultoria para investimento 
(art. 314-A).

A quinta tem por objeto as regras da Subsecção II («Informação Contra-
tual») da Secção I («Regras Gerais») do Capítulo II («Contratos de Interme-
diação») do Título VI do CVM («Intermediação»), havendo destacar nelas:

– A regra de que o intermediário financeiro deve remeter ao cliente, por 
escrito, relatórios adequados sobre o serviço prestado, tendo em conta o 
tipo e a complexidade dos instrumentos financeiros em causa e a natureza 
dos serviços prestados, incluindo os custos das transações e serviços exe-
cutados em nome do cliente (art. 323, nº 1);

– A existência de deveres de informação específicos no âmbito da gestão de 
carteiras e de transações com passivos contingentes (art. 323, nº 2); 

18 Adiante, a propósito da regulação dos contratos em especial, far-se-á referência à projeção de 
tais regras no conteúdo dos contratos.
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– O dever de o intermediário financeiro, no caso do serviço de gestão de 
carteiras a cliente não profissional, efetuar uma avaliação periódica do ca-
ráter adequado da operação ou serviço e entregar ao cliente um relatório 
atualizado sobre o modo como a operação ou o serviço corresponde às 
preferências, objetivos e outras características do cliente (art. 323, nº 9).

2.6. Especialidades dos contratos com investidores «não qualificados»19

Também as especialidades dos contratos com investidores «não qualificados» 
merecem tratamento autónomo.

Somando o que vem de 2000 com o que lhe foi acrescentado (e começando 
pelos acrescentamentos), as especialidades dos contratos com investidores não 
qualificados constantes dos dois artigos do CVM declaradamente dedicados à 
matéria consistem agora em:

– Terem de conter a identificação completa das partes, morada e números 
de telefone de contacto (art. 321-A, nº 1, alínea a)); 

– Terem de conter a indicação de que o intermediário financeiro está autori-
zado para a prestação da atividade de intermediação financeira, bem como 
do respetivo número de registo na autoridade de supervisão (art. 321-A,  
nº 1, alínea b)); 

– Terem de conter a descrição geral dos serviços a prestar, bem como a iden-
tificação dos instrumentos financeiros objeto dos serviços a prestar (art. 
321-A, nº 1, alínea c)); 

– Terem de conter a indicação dos direitos e deveres das partes, nomeada-
mente os de natureza legal e respetiva forma de cumprimento, bem como 
as consequências resultantes do incumprimento contratual imputável a 
qualquer uma das partes (art. 321-A, nº 1, alínea d)); 

– Terem de conter a indicação da lei aplicável ao contrato (art. 321-A, nº 1, 
alínea e)); 

– Terem de conter informação sobre a existência e o modo de funcionamento 
do serviço do intermediário financeiro destinado a receber as reclamações 
dos investidores bem como da possibilidade de reclamação junto da enti-
dade de supervisão (art. 321-A, nº 1, alínea f ))20;

– Terem tendencialmente21 de ser celebrados por escrito, estando, porém, 
vedado aos intermediários financeiros invocar a nulidade resultante 

19 Tenha-se em conta o que consta da nota 14.
20 Todas as regras até agora referidas foram introduzidas pelo Dec.-Lei 357-A/2007, de 31 de outubro.
21 A regra refere «Os contratos de intermediação financeira relativos aos serviços previstos nas 
alíneas a) a d) do nº 1 do artigo 290º e a) e b) do artigo 291º», que abrangem:
– Serviços e atividades de investimento em instrumentos financeiros consistentes em: 

«a) A receção e a transmissão de ordens por conta de outrem; 



404

CADER NOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS SOBRE OS 20 ANOS DO CVM

da inobservância de forma (art. 321, nº 1, cujo conteúdo essencial se 
mantém)22;

– Os investidores serem equiparados a consumidores para efeitos do regime 
das cláusulas contratuais gerais (art. 321, nº 3, cujo conteúdo essencial 
corresponde ao do primitivo nº 2 do artigo em causa);

– Os intermediários financeiros terem o dever de comunicar previamente à 
CMVM o teor das cláusulas gerais relativas aos serviços de gestão de car-
teiras por conta de outrem, concessão de crédito (incluindo o empréstimo 
de valores mobiliários) para a realização de operações sobre instrumentos 
financeiros em que intervém a entidade concedente de crédito e elaboração 
de estudos de investimento, análise financeira ou outras recomendações 
genéricas relacionadas com operações em instrumentos financeiros (art. 
321, nº 4, que alargou o que na versão inicial do CVM constava dos arts. 
335, nº 2, e 344, nº 2, quanto ao contrato de gestão de carteira e aos con-
tratos para registo ou depósito);

– A aplicação de um direito estrangeiro não poder privar o investidor da 
proteção que lhe é dada pelas regras do CVM sobre contratos de inter-
mediação e sobre certos deveres dos intermediários financeiros em maté-
ria de informação, de conflito de interesses e de segregação patrimonial,  
desde que o investidor resida em Portugal e as operações relevantes devam 
ter lugar em Portugal (art. 321, nº 5, cujo conteúdo essencial corresponde 
ao do primitivo nº 3 do artigo em causa).

b) A execução de ordens por conta de outrem; 
c) A gestão de carteiras por conta de outrem; 
d) Os serviços e atividades de: 
i) Tomada firme e colocação com garantia; ou 
ii) Colocação sem garantia;»;

– Serviços auxiliares dos serviços e atividades de investimento consistentes em: 
«a) O registo e o depósito de instrumentos financeiros, bem como os serviços relacionados com a 
sua guarda, como a gestão de tesouraria ou de garantias, com exceção do serviço de administração 
de sistema de registo centralizado de valores mobiliários previsto no ponto 2 da secção A do anexo 
ao Regulamento (UE) nº 909/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de julho de 2014; 
b) A concessão de crédito, incluindo o empréstimo de valores mobiliários, para a realização de 
operações sobre instrumentos financeiros em que intervém a entidade concedente de crédito;».

Ao constante do CVM há que somar o determinado no Regulamento Delegado (UE) 2017/565, 
designadamente no seu art. 58.
22 Sobre a exigência de forma escrita para a celebração de contratos de intermediação financeira 
e o regime da invalidade resultante da sua inobservância, v. Luís Bandeira, A Renovada Crise da 
Dogmática da Autonomia da Vontade Os Contratos de Serviços de Investimento em Instrumentos Financeiros, 
cit., pp. 164 e ss. e 184 e ss.
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A tais regras, porém, somam-se outras, introduzidas pelos diplomas referi-
dos, que, embora dirigidas primacialmente ao exercício das atividades, relevam 
para as especialidades dos contratos com investidores «não qualificados». É o 
caso do nº 1 do art. 306-E23: «O intermediário financeiro não pode celebrar acor-
dos de garantia financeira com transferência de titularidade com investidores 
não profissionais como forma de garantir obrigações desses clientes, incluindo 
obrigações futuras ou potenciais.».

Comentando brevemente as novidades introduzidas em 2007, exprimo as 
seguintes opiniões, provavelmente polémicas:

– A descrição geral dos serviços a prestar parece impor-se independente-
mente de preceito legal que expressamente o exija; 

– A indicação dos direitos e deveres das partes de natureza legal é uma 
exigência insuscetível de ser cumprida nos seus exatos termos, pois tais 
direitos e deveres não formam uma série fechada; 

– A indicação da forma (?) de cumprimento dos direitos e deveres das par-
tes é outra exigência insuscetível de ser cumprida nos seus exatos termos, 
pois os comportamentos por meio dos quais as partes cumprem variam em 
função de inúmeros fatores; 

– A indicação das consequências resultantes do incumprimento contratual 
imputável a qualquer uma das partes parece uma intromissão injustificada 
na liberdade contratual e um convite à estipulação (substancialmente 
falando, pelos intermediários financeiros) de cláusulas penais – que, as 
mais das vezes, contêm incentivos perversos (os contratos equilibrados e 
bem planeados tendem a, quanto a incumprimento, só precisar de regular 
os pressupostos da resolução24).

2.7. Elenco e regulação dos contratos em especial

a) O elenco
Em 2000, tracei o seguinte elenco dos contratos de intermediação regulados em 
tal capítulo do CVM:

– Contrato de gestão de carteira – regulado nos arts. 332 a 336;
– Contrato de assistência – regulado no art. 337;

23 Introduzido pela Lei 35/2018, de 20 de julho, para cumprir o art. 16, nº 10, da DMIF II (justificado 
no seu considerando 52). Não pode passar sem realce que esse art. 16 tem a epígrafe «Requisitos 
em matéria de organização» e que a regra em causa é expressamente qualificada como um requisito 
de tal natureza no nº 1 do artigo. 
24 Dar às questões do incumprimento papel relevante no texto de um contrato é honrar Chicanneau 
... e aumentar as probabilidades de haver incumprimento. A melhor prevenção do incumprimento 
é o desejo bilateral do cumprimento, fomentado pela composição equilibrada dos interesses. 
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– Contrato de colocação, com a submodalidade de colocação com garantia – 
regulado nos arts. 338 e 340;

– Contrato de tomada firme – regulado no art. 339;
– Contrato para registo ou depósito – regulado nos arts. 343 e 344;
– Contrato de consultoria para investimento – regulado no art. 345.

Expliquei, então, que deixava as ordens fora do objeto de atenção, pois, em-
bora possam dar lugar a contratos, são negócios unilaterais. Não expliquei – o 
que agora faço – que, se (o que será raro) as ordens não forem enquadradas por 
um dos contratos tipificados no CVM ou por um «contrato bancário geral» (em 
Portugal, normalmente ancorado num contrato dito «de abertura de conta» ou 
num contrato de depósito à ordem)25, terão de ser enquadradas por um con-
trato não reconduzível aos tipos nominados no CVM.

b) Notas gerais sobre as alterações
O elenco mantém-se, mas o tratamento de três dos seis tipos (contrato de  
gestão de carteira, contrato para registo ou depósito e contrato de consultoria 
para investimento) alterou-se significativamente.

O art. 337, relativo ao contrato de assistência, foi «retocado». O Dec-Lei  
357-A/2007, de 31 de outubro, alterou ligeiramente a alínea b) do seu nº 2: onde 
se lia «Preparação e apresentação do pedido de registo na CMVM», passou a ler-
-se «Preparação e apresentação do pedido de aprovação de prospeto ou de registo 
prévio na CMVM» (foram acrescentadas as palavras em itálico). 

Os arts. 338 e 340, relativos ao contrato de colocação, mantêm a redação  
de origem. 

O art. 339, relativo ao contrato de tomada firme, mantém a redação de 
origem. 

No resto (contrato de gestão de carteira, contrato para registo ou depósito 
e contrato de consultoria para investimento), houve, como adiantei, mudanças 
grandes – introduzidas pelo Dec.-Lei 357-A/2007, de 31 de outubro, pela Lei 
35/2018, de 20 de julho, e (muito menos relevantes) pelo Dec.-Lei 144/2019, 
de 23 de setembro.

Tais mudanças atingiram diretamente os preceitos que versavam os contra-
tos em causa, mas consistiram sobretudo na criação de novos preceitos – que, 
de um modo ou de outro, condicionam a celebração de contratos de tais tipos. 

25 V., entre outros, António Menezes Cordeiro (com a colaboração de A. Barreto Menezes Cordeiro), 
Direito Bancário, 6ª ed., Almedina, 2016 (1ª ed. de 1998), pp. 539 e ss., António Pedro de Azevedo 
Ferreira, A Relação Negocial Bancária Conceito e Estrutura, Quid Juris, 2005, pp. 485 e ss. e 681 e ss., 
e Direito Bancário, 2ª ed. (1ª ed. de 2005), Quid Juris, 2005, pp. 412 e ss. e 623 e ss., Paulo Olavo 
Cunha, Cheque e Convenção de Cheque, Almedina, 2009, pp. 383 e ss., e L. Miguel Pestana de Vascon-
celos, Direito Bancário, 2ª ed., Almedina, 2019 (1ª ed. de 2017), pp. 73 e ss.
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Começo por fazer algumas notas sobre as alterações aos preceitos que versa-
vam os contratos em causa.

Por força do Dec.-Lei 357-A/2007, de 31 de outubro, os arts. 332 e 334 dei-
xaram de ter por objeto o contrato de gestão de carteira. Os arts. 335 e 336 
continuaram a regulá-lo, mas também os seus conteúdos mudaram: 

– O nº 1 do art. 335 (artigo dedicado à definição do âmbito da figura) herdou 
o essencial do primitivo nº 1 do art. 332 (com a expressão «valores mobiliá-
rios» substituída pela expressão «instrumentos financeiros»);

– O art. 336 recebeu o que era o conteúdo do art. 334 (sobre ordens vin-
culativas). 

Quanto ao contrato para registo ou depósito, o Dec.-Lei 357-A/2007, de 31 
de outubro: 

– Revogou os nºs 2, 3 e 4 do art. 343 e os dois números do art. 344;
– Deu nova redação ao único preceito de tais artigos que aparentemente 

resta: o nº 1 do art. 343, que se limita a estabelecer «O contrato deve deter-
minar o regime relativo ao exercício de direitos inerentes aos instrumen-
tos financeiros registados ou depositados.».

c) O caso do contrato de consultoria para investimento
O que se passou com o contrato de consultoria para investimento exige  
mais palavras.

Na sua versão primitiva, o capítulo dedicado pelo CVM aos contratos de inter-
mediação compreendia uma secção intitulada «consultoria para investimento» 
(a VI), composta apenas pelo art. 34526. Em 2000, observei, além do mais, que:

– O CVM não descrevia o tipo contratual «consultoria para investimento»;
– Do nome adotado resultava que prestação caraterística do contrato teria 

de ser um serviço consistente em informações, estudos ou conselhos sobre 
valores mobiliários ou sobre outros aspetos que possam determinar deci-
sões de investimento em valores mobiliários;

– A atividade em causa não estava reservada a intermediários financeiros, 
pois o art. 294 estabelecia que a atividade podia ser exercida quer por 
intermediários financeiros quer por «consultores autónomos»;

– Resultava do art. 301 que o exercício da atividade dos «consultores autó-
nomos» dependia de autorização da CMVM e estava reservada a pessoas 
singulares que demonstrassem aptidão profissional e meios materiais sufi-
cientes. 

26 Sobre a consultoria para investimento no texto primitivo do CVM (embora não centrado na sua 
dimensão contratual), v. Alexandre Lucena e Vale, «Consultoria para Investimento em Valores 
Mobiliários», in AA.VV. Direito dos Valores Mobiliários, vol. V, Coimbra Editora, 2004, pp. 343 e ss.
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O art. 345 foi revogado pelo Dec.-Lei 357-A/2007, de 31 de outubro, mas 
isso não significa que o tipo contratual em causa tenha sido banido27. Há apenas 
um modo diverso de o regular, que agora, ainda mais do que na versão primitiva 
do CVM, resulta de regras dirigidas ao exercício da atividade consultoria. 

Por detrás da evolução do CVM esteve a mudança do modo como a 
consultoria para investimento era regulada no direito eurocomunitário 
ao tempo da publicação do CVM e o modo como o passou a ser na DMIF I; 
enquanto na Diretiva 93/22/CEE do Conselho, de 10 de maio de 1993, relativa 
aos serviços de investimento no domínio dos valores mobiliários («DSI») os 
«conselhos de investimentos» (para usar a expressão da versão portuguesa) 
eram um serviço auxiliar (Anexo, Secção C, item 6), na DMIF I (e na DMIF 
II), tal atividade passou a ser um serviço ou atividade de investimento (Anexo 
I, Secção A, item 5), embora o art. 3º, nº 1, da DMIF I tenha permitido 
(condicionadamente) aos Estados-Membros não aplicar as suas exigências a 
atividades de consultoria para investimento de âmbito restrito (o que o art. 
3º, nº 1, da DMIF II mantém).

O legislador português usou e usa essa permissão dada pelo legislador 
eurocomunitário, conforme resulta do art. 294, agora no nº 4: «A consultoria 
para investimento pode ser exercida: […] b) Por consultores para investimento 
autónomos, relativamente a valores mobiliários.». Do art. 301, nº 2, resulta que 
a qualidade em causa só pode ser reconhecida a pessoas singulares («idóneas 
que demonstrem possuir qualificação e aptidão profissional, de acordo com 
elevados padrões de exigência, adequadas ao exercício da atividade e meios 
materiais suficientes, incluindo um seguro de responsabilidade civil»). 

Em obediência aos condicionamentos da permissão, o CVM contém várias 
outras regras sobre o exercício da atividade por não intermediários financeiros, 
de que há a destacar: 

– A limitação da atividade a valores mobiliários (art. 294, nº 4, e 301, nº 7);
– O dever de registo na CMVM (art. 301, nº 1)28; 
– Estarem-lhes reservadas as designações «consultor para investimento 

independente» e «consultoria para investimento independente» (art. 301, 
nº 7).

27 V. Sofia Leite Borges, «A Consultoria para investimento e o Regime dos Benefícios no Código dos 
Valores Mobiliários e na Segunda Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II)», 
in Revista de Direito das Sociedades, ano VIII (2016), nº 2, pp. 279 e ss., e Ana Perestrelo de Oliveira, 
«DMIF II e Consultoria para Investimento: da Compliance à Revisão de Modelos de Negócio», in 
AA.VV. (coord. Paulo Câmara), O Novo Direito dos Valores Mobiliários I Congresso sobre Valores Mobiliários 
e Mercados Financeiros Almedina, 2017, pp. 217 e ss. (textos anteriores à transposição da DMIF II). 
28 Matéria objeto do Regulamento da CMVM 7/2007 (republicado pelo Regulamento 12/2018).
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O art. 345 do texto primitivo do CVM referia-se à chamada consultoria per-
sonalizada (por contraposição à consultoria genérica, tendencialmente acessória 
de outros serviços de intermediação) – exercível quer por intermediários finan-
ceiros quer por «consultores autónomos», mas talvez mais vulgarmente exer cida 
pelos segundos, por ser um espaço de prestação de serviços de intermediação 
aberto a quem não é intermediário financeiro. A definição de «consultoria para 
investimento» usada na DMIF I e na DMIF II (em ambos os textos, no art. 4º,  
nº 1, item 4), transcrita no art. 294, nº 1, do CVM, tinha e tem outrossim em vista 
esse tipo de consultoria: «prestação de um aconselhamento personalizado a um 
cliente, quer a pedido deste quer por iniciativa da empresa de investimento, rela-
tivamente a uma ou mais transações respeitantes a instrumentos financeiros». 

É essa atividade que é exercida (por intermediários financeiros ou por «con-
sultores autónomos») mediante um contrato de intermediação típico – cujos 
traços resultam de vários preceitos do CVM.

Entre esses preceitos, além dos constantes dos art. 294 e 301, estão segmen-
tos do já referido art. 312-H, que (em transposição do art. 24, nº 4, alínea a) da 
DMIF II) contém regras especiais sobre informação a prestar no âmbito da con-
sultoria para investimento. Na verdade, várias delas projetam-se no con teúdo 
dos contratos, como, por exemplo, as que exigem a clarificação de o serviço ser 
prestado a título de consultoria para investimento independente ou não (nº 1, 
alínea a)) e de se será apresentada ao investidor uma avaliação periódica da ade-
quação dos instrumentos financeiros recomendados (nº 1, alínea c)).

Sobre as variantes da consultoria que se podem repercutir no conteúdo do 
tipo contratual em causa, há a acrescentar que a DMIF II e a Diretiva 2017/593 
preveem regras diferentes para a consultoria para investimento exercida «de 
modo independente» e para a exercida «de modo não independente» [desig-
nadamente no que se refere à licitude de recebimento de benefícios («induce-
ments») de terceiros como se verá no (sub)número seguinte]. Embora a noção 
de independência não apareça definida, parece claro que a mesma se refere 
à ligação da consultoria com outros interesses do prestador, designadamente 
enquanto emitente ou comercializador de instrumentos financeiros ou resul-
tantes de relações de «proximidade» com emitentes ou comercializadores de 
instrumentos financeiros. 

O CVM recebe a diferenciação da consultoria para investimento exercida 
«de modo independente» no nº 7 do art. 294, que estabelece:

«7 – Na prestação de serviços de consultoria para investimento independente, o 
intermediário financeiro: 
a) Avalia uma gama suficientemente diversificada de instrumentos financeiros 
disponíveis no mercado quanto ao tipo e aos emitentes ou distribuidores, de 
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modo a garantir que os objetivos de investimento do cliente são adequadamente 
satisfeitos, nos termos previstos em regulamentação e atos delegados da Diretiva 
2014/65/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014; 
b) Não pode limitar-se a instrumentos financeiros emitidos ou comercializados: 

i) Pelo próprio intermediário ou por entidade com a qual esteja em relação de 
domínio ou de grupo, ou em que uma das entidades detenha, direta ou indi-
retamente, participações no capital da outra correspondentes a pelo menos 
20 % dos direitos de voto ou do capital; 
ii) Por outras entidades com as quais o intermediário financeiro tem estreitas 
relações jurídicas ou económicas, tais como relações contratuais, suscetíveis 
de colocar em risco a independência do serviço de consultoria prestado.»

2.8. Benefícios («Inducements»)
Trata-se de mais um conjunto de normas de índole essencialmente regulatória – 
não existente na versão primitiva do CVM –, que também tem consequências no 
conteúdo dos contratos ou na sua negociação. Daí ser aqui referida. 

Desenvolvendo regras constantes do art. 19 da DMIF I, a Diretiva 2006/73/CE 
da Comissão, de 10 de agosto de 2006, estabeleceu que:

– Os Estados-Membros exigiriam aos intermediários financeiros que dis-
pusessem de mecanismos concebidos para assegurar que as empresas de 
investimento, os analistas financeiros e outras pessoas relevantes envolvi-
das na elaboração de estudos de investimento não aceitassem incentivos 
[também designados «benefícios» – «inducements» na versão inglesa] pro-
porcionados por detentores de interesse significativo na matéria objeto 
dos estudos de investimento (art. 25, nº 2, alínea c));

– Os Estados-Membros assegurariam que as empresas de investimento não 
fossem consideradas como atuando de forma honesta, equitativa e profis-
sional e em função do interesse de um cliente se, relativamente à prestação 
de um serviço ao cliente, recebessem ou pagassem qualquer remuneração 
ou comissão ou proporcionassem ou obtivessem qualquer benefício não 
pecuniário, com exceção dos seguintes: 
a) Uma remuneração, comissão ou benefício não pecuniário pago ou pro-

porcionado ao cliente ou a uma pessoa em seu nome, ou por estes pago 
ou proporcionado;

b) Uma remuneração, comissão ou benefício não pecuniário pago a um 
terceiro ou a uma pessoa em seu nome ou por estes pago ou proporcio-
nado, desde que satisfeitas certas condições:

c) Remunerações adequadas necessárias para a prestação de serviços de 
investimento, tais como custos de custódia, comissões de compensação 
e troca, taxas obrigatórias ou despesas de contencioso, e, devido à 
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sua natureza, insuscetíveis de dar origem a conflitos com o dever da 
empresa de atuar de forma honesta, equitativa e profissional, com vista 
a servir o interesse dos seus clientes. (art. 26)29. 

Tais regras foram transpostas para o CVM pelo Dec.-Lei 357-A/2007, de 31 
de outubro, que, na Secção III do Capítulo I do Título I do CVM, criou uma 
subsecção (a IX, intitulada «Benefícios ilegítimos») dedicada à proibição do pa-
gamento a terceiros e do recebimento de terceiros pelos intermediários finan-
ceiros de certos benefícios («inducements»)30.

A DMIF II manteve e ampliou as regras sobre benefícios (mormente no art. 
24, nº 9)31, que a Diretiva 2017/593 desenvolveu (nos arts. 11 a 13).

29 Os considerandos justificativos das regras tinham o seguinte teor:
«39) Para efeitos das disposições da presente diretiva relativas a incentivos, a obtenção por uma 
empresa de investimento de uma comissão associada a serviços de consultoria de investimento ou 
a recomendações gerais, em circunstâncias em que esses conselhos ou recomendações não são dis-
torcidos em resultado da obtenção de uma comissão, deve ser considerada como estando destinada 
a reforçar a qualidade dos serviços de consultoria de investimento prestados ao cliente.
(40) A presente directiva condiciona a concessão ou o benefício de determinados incentivos por 
parte das empresas de investimento a condições específicas e apenas aos casos em que os mesmos 
sejam divulgados ao cliente, sejam concedidos pelo cliente ou por outra pessoa em nome do cliente 
ou beneficiem o cliente ou outra pessoa em nome do cliente.».
30 Sobre o regime da DMIF I e da Diretiva 2006/73/CE, bem como sobre a sua transposição pelo 
Dec.-Lei 357-A/2007, de 31 de outubro, v. Nuno Casal, «Notas sobre os Benefícios Ilegítimos – 
Inducements», in Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, nº 27, 2007, pp. 90 e ss.
31 Creio que mais interessante do que transcrever aqui os preceitos da Diretiva é transcrever os 
considerandos que os justificam, pela evolução que mostram relativamente aos da DMIF I, repro-
duzidos em nota anterior:
«74) A fim de reforçar a proteção dos investidores e aumentar a clareza para os clientes quanto ao 
serviço que recebem, é igualmente conveniente limitar a possibilidade de as empresas que prestam 
os serviços de consultoria para investimento a título independente e o serviço de gestão de carteiras 
aceitarem e reterem remunerações, comissões ou outros benefícios pecuniários e não pecuniários 
provenientes de terceiros e, em especial, de emitentes ou prestadores de serviços. Tal implica que 
todas as remunerações, comissões e benefícios pecuniários pagos ou prestados por um terceiro 
deverão ser devolvidos integralmente ao cliente logo que possível após receção destes pagamen-
tos pela empresa e que a empresa não deverá ser autorizada a compensar quaisquer pagamentos 
de terceiros no quadro das remunerações devidas pelo cliente à empresa. O cliente deverá ser 
informado de forma precisa e, se for caso disso, periódica, de todas as remunerações, comissões e 
benefícios que a empresa recebeu no contexto do serviço de investimento prestado ao cliente e 
que lhe foram transferidas. As empresas que fornecem aconselhamento independente ou gestão de 
carteiras deverão também, no quadro dos seus requisitos em matéria de organização, instituir uma 
política que garanta que os pagamentos recebidos de terceiros são concedidos ou transferidos aos 
clientes. Apenas deverão ser autorizados benefícios não monetários não significativos, desde que 
sejam claramente comunicados ao cliente, possam melhorar a qualidade do serviço prestado e não 
possam ser considerados suscetíveis de comprometer a capacidade das empresas de investimento 
de agirem nos melhores interesses dos seus clientes.
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A versão atual da subsecção do CVM dedicada aos «benefícios ilegítimos» 
resulta da Lei 35/2018, de 20 de julho, que, em transposição da DMIF II, intro-
duziu alterações ao regime criado em 200732.

São agora quatro artigos dedicados ao problema:
– Os dois primeiros (313 e 313-A) são de índole genérica, definindo que 

benefícios são em geral ilegítimos e legítimos e impondo deveres de 
divulgação;

– O terceiro (313-B) define os benefícios ilegítimos na consultoria para 
investimento independente e na gestão de carteiras;

– O quarto (313-C) define os benefícios legítimos quanto a recomendações 
de investimento.

Entre as projeções no conteúdo dos contratos ou na sua negociação das 
regras que aí surgem estão as seguintes:

– A do nº 2 do art. 313, que permite benefícios na generalidade dos contra-
tos de intermediação se a existência, a natureza e o montante dos mes-
mos (ou, se o montante não puder ser determinado, o seu método de cál-
culo), forem divulgados ao cliente, de modo completo, verdadeiro e claro, 
cumprindo alguns requisitos, incluindo a prestação de certas informações  
durante a execução dos contratos (alínea c));

(75) Quando presta os serviços de consultoria para investimento a título independente e o serviço 
de gestão de carteiras, as remunerações, comissões ou outros benefícios não pecuniários pagos ou 
fornecidos por uma pessoa em nome do cliente só deverão ser autorizados desde que a pessoa estiver 
ciente de que esses pagamentos foram efetuados em seu nome e que o montante e a frequência de 
qualquer pagamento são acordados entre o cliente e a empresa de investimento e não são determi-
nados por um terceiro. Os casos que sejam consentâneos com esta exigência incluem uma situação 
em que um cliente pague diretamente uma fatura da empresa ou em que esta seja paga por um 
terceiro independente que não possui qualquer relação com a empresa de investimento no que 
respeita ao serviço de investimento fornecido ao cliente e que atua unicamente mediante instrução 
do cliente e os casos em que o cliente negoceie a remuneração por um serviço fornecido por uma 
empresa de investimento e pague estas remunerações. Tal é normalmente o caso de contabilistas 
ou de advogados que atuam em conformidade com instruções de pagamento claras do cliente ou 
quando uma pessoa atua como mero intermediário do pagamento.».
32 Sobre o regime dos inducements na DMIF II, v. os comentários de Martin Brenncke aos arts. 23 
e ss. de tal Diretiva, in Matthias Lehmann e Christoph Kumpan (editors), Commentary on MiFID II 
Conduct of Business Rules, Hart Publishing, 2019 (estando o texto de Martin Brenncke disponível em: 
https://ssrn.com/abstract=3014392). Na nossa literatura, sobre o mesmo tema, bem como sobre 
a transposição de tal regime pela Lei 35/2018, de 20 de julho, v. Bernardo Maria Gentil Martins 
Cortes, O Regime dos Inducements à Luz da DMIF II, tese de mestrado apresentada à Universidade 
Católica Portuguesa, 2019, disponível em https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/28423/1/
Tese%20Vers%C3%A3o%20Final.pdf
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– A do nº 2 do art. 313-B, que impõe aos intermediários financeiros que pres-
tem serviços de gestão de carteiras ou de consultoria para investimento 
numa base independente o dever de devolver aos seus clientes quaisquer 
remunerações, comissões ou benefícios monetários pagos ou concedidos 
por qualquer terceiro, ou por uma pessoa que atue em nome de um ter-
ceiro, em relação aos serviços prestados a esse cliente, bem como o dever 
de prestar informação sobre tal matéria (alíneas a) e c));

– A do nº 7 do art. 313-C, que impõe que o intermediário financeiro acorde  
«com o cliente, no contrato com o mesmo ou nas condições gerais, a comis-
são relativa a recomendações de investimento orçamentada e a frequência 
com que a comissão específica relativa a recomendações de investimento 
será deduzida dos recursos do cliente ao longo do ano».

3. Notas sobre a categoria «contratos de intermediação financeira» (e sobre 
a categoria «contratos de intermediação»)

Quando escrevi o meu texto de 2000, não havia (dificilmente poderia haver) 
doutrina sobre os contratos de intermediação regulados no CVM.

Nestes 20 anos muitas páginas se escreveram. Em livros, revistas e disser-
tações universitárias apenas disponíveis nos repositórios das instituições a que 
foram apresentadas. Alguns desses textos traçaram panoramas do regime da  
categoria «contratos de intermediação financeira»33, embora a maior parte te-
nha sido dirigida apenas a um certo aspeto de tal regime ou a um tipo contratual. 

Começo por me deter na categoria «contratos de intermediação financeira».
Em 2000, usei a expressão «Contratos de Intermediação no Código dos  

Valores Mobiliários», sem adjetivar a intermediação. Fi-lo de caso pensado.  
Por um lado, tal adjetivação não aparecia (e não aparece) no nome do Capítulo 
II do Título VI do CVM34 e, por outro lado, julguei que há tipos contratuais não 

33 A título de exemplos, lembro: Fátima Gomes, «Contratos de Intermediação Financeira: Sumário 
Alargado», in Estudos Dedicados ao Prof. Doutor Mário Júlio de Almeida Costa, Universidade Católica 
Editora, 2002, pp. 565 e ss., José Queirós de Almeida, «Contratos de Intermediação Financeira 
enquanto Categoria Jurídica», in Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, nº 24, novembro 2006, 
pp. 291 e ss., e José Engrácia Antunes, «Os Contratos de Intermediação Financeira», in Boletim da 
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, vol. LXXXV, 2009, pp. 277 e ss. (o texto em causa 
integra, na sua substância, o livro do Autor Direito dos Contratos Comerciais, Almedina, 2009, a pp. 573 
e ss.). Também com visões panorâmicas dos tipos contratuais em causa, mas sem usar a expressão 
«contratos de intermediação financeira», v. Paulo Câmara, Manual de Direito dos Valores Mobiliários,  
4ª ed., cit., pp. 503 e ss. (na 1ª ed., de 2009, v. pp. 438 e ss.) e A. Barreto Menezes Cordeiro, Manual  
de Direito dos Valores Mobiliários, 2ª ed., Almedina, 2019, pp. 322 e ss. (na 1ª ed., de 2016, v. pp. 313  
e ss.) 
34 Nem no nº 18 do preâmbulo do CVM, em que o legislador expôs as suas intenções quanto à 
regulação da categoria.
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abrangidos pelo CVM que merecem ser denominados «contratos de interme-
diação financeira».

Apesar de não ter rebuço em acompanhar a terminologia que se foi for-
mando, julgo que vale a pena refletir sobre ela.

Em primeiro lugar, sublinho que o que define a categoria é a expressão 
«intermediação financeira», que não tem significado jurídico preciso. Sobre ela 
se pode escrever o que Carlos Ferreira de Almeida escreveu sobre a expressão 
«intermediação no mercado de valores mobiliários», antes do CVM: «Este 
conceito é de inspiração económico-financeira, não correspondendo a qualquer 
categoria ou agregado conhecido no vocabulário do direito comum»35.

Em segundo lugar, noto que a expressão é rigorosa se for definida como o faz 
José Engrácia Antunes: «negócios celebrados entre um intermediário financeiro 
e um cliente (investidor) relativos à prestação de actividades de intermediação 
financeira»36 – mas apenas se se der a «atividades de intermediação financeira» 
o sentido de atividades como tal qualificadas no CVM. Isso, porém, equivale a 
dar uma definição puramente formal, cujo conteúdo variará em função do que o 
CVM vá qualificando como «atividades de intermediação financeira». 

Numa perspetiva substancial, parece-me claro que há contratos de interme-
diação na área financeira que não são abrangidos pelo CVM. Exemplo disso são 
os contratos de intermediação de crédito regulados no Dec.-Lei 81-C/2017, de 
7 de julho, em transposição (parcial) da Diretiva 2014/17/UE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 4 de fevereiro de 2014, relativa aos contratos de 
crédito aos consumidores para imóveis de habitação37.

No diploma em causa tem papel central o «contrato de intermediação» – que 
o seu art. 3º, alínea e), define como «contrato celebrado entre um consumidor 
e um intermediário de crédito não vinculado, através do qual são estabelecidos 
os termos e condições da prestação de serviços de intermediação de crédito». 
Parece indiscutível que tais contratos são, do ponto de vista substancial, de 
«intermediação financeira» e não estão sujeitos ao CVM.

Quanto aos contratos de intermediação de crédito celebrados com «não con-
sumidores», parece outrossim que também não estão sujeitos às regras do CVM 
sobre contratos de intermediação. Aliás, a prestação de serviços de intermedia-
ção de crédito a «não consumidores» parece uma atividade livre – desde que não 
compreenda serviços qualificados como «serviços e atividades de inves timento 

35 «As Transacções de Conta Alheia no âmbito da Intermediação no Mercado de Valores Mobiliá-
rios», in AA.VV., Direito dos Valores Mobiliários, Lex, 1997, p. 292.
36 V. José Engrácia Antunes, «Os Contratos de Intermediação Financeira», cit. p. 281 (no também 
citado Direito dos Contratos Comerciais, p. 573).
37 O restante – a maior parte – da Diretiva está transposta no Dec.-Lei 74-A/2017, de 23 de junho.
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em instrumentos financeiros» (mormente a consultoria para investimento38) 
ou como «serviços auxiliares dos serviços e atividades de investi mento» (mor-
mente «a elaboração de estudos de investimento, análise financeira ou outras 
recomendações genéricas relacionadas com operações em instrumentos finan-
ceiros» e «a consultoria sobre a estrutura de capital, a estratégia industrial e 
questões conexas, bem como sobre a fusão e a aquisição de empresas»39).

Poder-se-á, pois, usar a expressão «contratos de intermediação financeira» 
para designar os contratos de intermediação regulados no CVM, mas com cons-
ciência de que a expressão, atribuindo às palavras o seu sentido comum, é de-
masiado lata.

Por outro lado, a expressão «contratos de intermediação» levanta a questão 
de saber se os contratos regulados no CVM são reconduzíveis a uma categoria 
mais geral assim designada.

Fora da área financeira, a categoria «contratos de intermediação» é objeto 
de frequentes alusões, mas não tem papel de relevo, pelo menos sob tal nome40.  
Alguns autores consideram que ela tem contornos demasiado vagos. Higina 
Castelo, numa das vezes que abordou o problema, escreveu que «Um conceito 
de intermediário com utilidade do ponto de vista jurídico não deve ser mais  
extenso que aquele que encontramos na Convenção da Haia de 1978, e que 
abrange quem, de forma habitual ou ocasional, pratica atos dirigidos à apro-
ximação de pessoas com necessidades complementares de bens ou serviços e 
à preparação de futuros contratos a celebrar entre elas, podendo incluir a con-
clusão desses contratos pelo intermediário em representação ou por conta de 
uma dessas pessoas»41. No entanto, algum uso é dado à categoria.

Entre os Autores42 que o fazem estão Maria Helena Brito43, António Pinto 
Monteiro44, Carlos Lacerda Barata45 Fernando A. Ferreira Pinto46 e a própria 
Higina Castelo47.

38 Cfr. art. 290, nº 1, alínea f ), do CVM. 
39 Cfr. art. 291, alíneas c) e d), do CVM.
40 Carlos Ferreira de Almeida, ao estudar a categoria «contratos de distribuição», nota que os con-
tratos nela inseridos são às vezes também designados pela expressão «contratos de intermediação» 
– Contratos III Contratos de Liberalidade, de Cooperação e de Risco, 3ª ed., Almedina, 2019, p. 144.
41 «O Intermediário de Crédito – Exercício da Atividade à Luz do Decreto-Lei nº 81-C/2017, de 7 
de Julho», in Revista do Ministério Público nº 156, ano 39, out-dez 2018, p. 64.
42 A seleção recai sobre obras escritas na vigência do atual Código Civil que tenham usado o conceito 
de intermediação para formar uma categoria de contratos. Para o uso da ideia de intermediação no 
plano dos sujeitos, v., por exemplo, Manuel Januário [Costa] Gomes, «Da Qualidade de Comerciante 
do Agente Comercial», in Boletim do Ministério da Justiça nº 313, fevereiro 1982, pp. 17 e ss.
43 No que julgo ter sido o seu primeiro texto em que o fez, escreveu: «O mediador é o intermediário 
cuja função consiste em pôr em contacto duas ou mais partes interessadas em realizar uma operação, 
na maioria das vezes comercial. Desenvolve uma actividade de carácter material e preparatório,
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44, Carlos Lacerda Barata45 Fernando A. Ferreira Pinto46 e a própria Higina Cas-
telo47.

limitando-se a facilitar a conclusão de contratos, em que não intervém. Exerce essa actividade em 
seu nome pessoal, mas no interesse de ambas as partes. Por isso o mediador é neutro e imparcial. 
Esta característica de imparcialidade reflecte-se na forma de remuneração que, frequentemente, 
incumbe a ambas partes. A mediação e a agência apresentam entre si algumas afinidades, porquanto 
ambas implicam uma actividade de intermediação para a conclusão de contratos, que dá direito ao 
pagamento de uma comissão.» («O Contrato de Agência», in AA.VV., Novas Perspectivas do Direito 
Comercial, Almedina, 1988, pp. 123 e 124, itálico acrescentado). Nas suas teses de mestrado e de 
doutoramento, aprofundou a ideia de intermediação: v. O Contrato de Concessão Comercial Descri-
ção, Qualificação e Regime Jurídico de um Contrato Socialmente Típico, Almedina, 1990, nomeadamente  
pp. 118 e ss., e A Representação nos Contratos Internacionais, Almedina, 1998, pp. 392 e ss.
44 Com as seguintes palavras: «23.3 Contrato de mediação Já sabemos que o agente actua de modo 
estável, no âmbito de uma relação duradoura que estabelece com o principal, obrigando-se a promover 
os negócios deste e a defender os seus interesses. Diferentemente se passam as coisas com o mediador, 
pese embora os pontos que apresentam em comum. Com efeito, o contrato de mediação tem de 
comum com o de agência o facto de em ambos alguém actuar como intermediário, pro curando que 
determinado negócio venha a concretizar-se e preparando a sua conclusão.» (Contratos de Distribuição 
Comercial, Almedina, 2001, p. 101, itálico e negrito no original).
45 Sobretudo neste trecho: «Na verdade, no processo de formação do contrato, amiúde, são cha-
mados a intervir, formal ou materialmente, outros sujeitos, para além das próprias partes. De entre 
esses sujeitos, avultam aqueles que desempenham o papel de pôr em contacto os dois futuros e 
eventuais contraentes, aproximando-os, com vista à celebração do(s) contrato(s). São intermediários 
ou mediadores, em sentido amplo: “preparadores” de contratos, em cuja celebração – tipicamente 
– não intervêm. 1.2. O mediador é um intermediário. Mas a categoria ampla dos intermediários 
abrange ainda outras e diversas figuras: o representante, o agente, o mandatário, o comissário, o 
concessionário, o promotor ocasional de negócios, o núncio, etc..» [«Contrato de Mediação», in 
AA.VV., Estudos do Instituto de Direito do Consumo (coord. Luís Menezes Leitão), Almedina, 2002,  
p. 186, itálico no original]. 
46 Contratos de Distribuição Da Tutela do Distribuidor Integrado em Face da Cessação do Vínculo, Univer-
sidade Católica Editora, 2013, pp. 17 e ss.
47 Nomeadamente em vários passos da sua tese de doutoramento, de que são exemplos os seguintes: 
«Mesmo cingindo-nos ao domínio dos contratos, o termo mediação anda associado a várias realidades 
que, por vezes, extravasam o modelo contratual objeto desta dissertação. Deparamo-nos ocasional-
mente com a utilização da expressão contrato de mediação num sentido lasso, de contrato que desem-
penha uma função de intermediação, que aproxima pessoas com necessidades complementares, 
nomeadamente de oferta e de procura de bens ou serviços, independentemente de todas as demais 
características de que se revista. Este sentido frouxo, esbatido, e também abrangente, é propiciado 
pela existência de diplomas legais que regulam atividades que designam por mediação ou intermediação 
e que se desenvolvem através de diferentes modelos contratuais, aos quais correspondem regimes 
jurídicos diferenciados (desenvolvimento no capítulo 2). No curso da História, a corretagem foi uma 
atividade mercantil que podia ter na sua base contratos em que o corretor se limitava à aproximação 
de partes num futuro contrato no qual não intervinha, mas também contratos de comissão e outras 
prestações de serviços (desenvolvimento no capítulo 3). […] Para o conjunto dos contratos em que 
uma das partes desenvolve uma atividade com vista à celebração de um contrato em que não é parte 
ou em que apenas o será por conta alheia, reservo a expressão contratos de intermediação.» (O Contrato 
de Mediação, Almedina, 2014, pp. 15 e 16). 
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Parece-me claro que no campo dos contratos comerciais (no sentido restrito 
atrás assinalado) a categoria «contratos de intermediação», pese embora a sua 
generalidade e fluidez, pode ter alguma função, embora – como observa Higina 
Castelo48 – abranja dois grupos bem diferentes:

– Um de contratos preparatórios de outros contratos celebrados entre uma 
das futuras partes no contrato objeto de preparação e um terceiro cuja 
prestação é essa preparação (sendo, pois, esse subgrupo constituído por 
contratos acessórios, como o mandato, a agência e a mediação);

– Outro de contratos autónomos centrados na compra e venda ou na pres-
tação de serviços caraterizados pela intervenção de um agente econó-
mico que nem é produtor nem consumidor e por isso merece o nome de  
intermediário (abrangendo, pois, esse subgrupo a concessão comercial e 
o franchising). 

Os contratos de intermediação do primeiro grupo são tendencialmente con-
tratos de prestação de serviço. Os do segundo grupo só tendem a sê-lo quando 
sejam precisamente centrados na prestação de serviço.

Vários dos contratos de intermediação regulados no CVM são reconduzíveis 
ao primeiro de tais grupos. No entanto, quer a gestão de carteira quer a tomada 
firme só muito forçadamente o são. A função da gestão de carteira excede em 
muito a preparação dos contratos que serão celebrados ao seu abrigo, podendo  
afirmar-se que mais se aproxima das caraterísticas dos contratos do segundo 
grupo. No caso da tomada firme, a importância económica da obrigação do 
inter mediário e a possibilidade de a mesma originar que o intermediário fique 
titular dos valores mobiliários dela objeto afastam a ideia de mera preparação. 

4. Notas sobre o contrato de gestão de carteira
Desloco agora a atenção para contrato de gestão de carteira , provavelmente o 
tipo de contrato de intermediação previsto no CVM que recebeu mais atenção da 
doutrina portuguesa49 (em parte pela sua relevância, noutra parte por um banco 

48 Com as seguintes palavras: «Por vezes atribui-se ao intermediário um sentido muito amplo, que 
podemos dizer económico, segundo o qual tanto pode ser um auxiliar da contratação sem intervenção 
no contrato visado ou um contraente por conta de outrem (com ou sem poderes representativos), 
como também alguém que contrata por sua própria conta, inserido num circuito de distribuição. 
Nesta aceção, excetuando o produtor e o consumidor, qualquer sujeito da cadeia de distribuição 
de bens ou serviços é um intermediário» («O Intermediário de Crédito – Exercício da Atividade à 
Luz do Decreto-Lei nº 81-C/2017, de 7 de Julho», cit., pp. 63 e 64).
49 A título de exemplos, lembro: Maria Vaz de Mascarenhas, «O Contrato de Gestão de Carteiras: 
Natureza, Conteúdo e Deveres Anotação a Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça», in Cadernos 
do Mercado de Valores Mobiliários, nº 13 (2002), pp. 109 e ss.; Ana Afonso, «O Contrato de Gestão e 
Carteira: Deveres e Responsabilidade do Intermediário Financeiro», in AA.VV. (coord. Maria de 
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objeto de liquidação forçada no quadro da crise de 2008 se dedicar intensamente 
a tal atividade em moldes que originaram vários litígios50). 

Antes de mais, registo que também aqui há que ter em conta preceitos do 
Regulamento Delegado (UE) 2017/565, designadamente dos seus arts. 58,  
62 e 65.

Isso esclarecido, embora tal texto tenha sido escrito há 11 anos, reproduzo 
(incluindo notas) – com o fito de o tomar como base para outras observações – o 
que escrevi sobre a caraterização do tipo legal «contrato de gestão de carteira»51 
num parecer que a CMVM me solicitou em 2009:

«Parece claro que a prestação característica do tipo contratual em causa é a 
obrigação de o intermediário financeiro gerir uma certa massa patrimonial52 da 

Fátima Ribeiro), Jornadas Sociedades Abertas, Valores Mobiliários e Intermediação Financeira, Almedina, 
2007, pp. 55 e ss.; Pedro Boullosa González, «Gestão de Carteiras – Deveres de Informação Ano-
tação à Sentença da 5ª Vara Cível da Comarca do Porto, 3ª Secção, Processo nº 2261/05.0TVPRT», 
in Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, nº 30, agosto 2008, pp. 147 e ss.; Orlando Vogler Guiné,  
Do Contrato de Gestão de Carteiras e do Exercício do Direito de Voto OPA Obrigatória Comunicação de Par-
ticipação Qualificada e Imputação de Direitos de Voto, in AA.VV., Direito dos Valores Mobiliários, vol. VIII, 
Coimbra, Coimbra Editora, 2008, pp. 151 e ss.; José Engrácia Antunes, «Os Contratos de Inter-
mediação Financeira», cit., pp. 295 e ss. (em Direito dos Contratos Comerciais, cit., pp. 587 e ss.) e, 
sobretudo, «O Contrato de Gestão de Carteira» in O Direito ano 151 (2019), III, pp. 477 e ss.; Paulo 
Câmara, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, 4ª ed., cit., pp. 514 e ss. (na 1ª ed., cit., v. pp. 447 
e ss.); Manuel A. Carneiro da Frada, «Crise Financeira Mundial e Alteração das Circunstâncias: 
Contratos de Depósito vs. Contratos de Gestão de Carteira», in Revista da Ordem dos Advogados, ano 
69, nº III-IV, 2009, pp. 633 e ss.; Luís Manuel Teles de Menezes Leitão, «O Contrato de Gestão de 
Carteiras», in Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, nº 51, abril 2015, pp. 109 e ss.; A. Barreto 
Menezes Cordeiro, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, 2ª ed., cit., pp. 327 e ss. (na 1ª ed., cit., pp. 
321 e ss.); Tiago Correia Moreira, «O Escrutínio da Discricionariedade do Intermediário Financeiro 
no Âmbito de Contratos de Gestão de Carteira», in Estudos de Advocacia em Homenagem a Vasco Vieira 
de Almeida, Almedina, 2017, pp. 139 e ss.; Luís Bandeira, A Renovada Crise da Dogmática da Autonomia 
da Vontade Os Contratos de Serviços de Investimento em Instrumentos Financeiros, cit., pp. 156 e ss.
50 Para um exemplo de decisão judicial sobre um desses litígios, v. acórdão da Relação de Lisboa de 
23 de maio de 2019, disponível em www.dgsi.pt, processo 356/11.0TVLSB.L3-2.
51 [Nota constante do texto original] Sobre o tema são de referir, na literatura portuguesa posterior 
do Dec.-Lei 357-A/2007, de 31 de Outubro, Orlando Vogler Guiné, «Do Contrato de Gestão 
de Carteiras e do Exercício do Direito de Voto OPA Obrigatória Comunicação de Participação 
Qualificada e Imputação de Direitos de Voto», in AA.VV., Direito dos Valores Mobiliários, vol. VIII, 
Coimbra Editora, 2008, pp. 151 e ss., Paulo Câmara, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, Coimbra, 
Almedina, 2009, pp. 447 e ss., e José Engrácia Antunes, «Os Contratos de Intermediação Financeira», 
nº 3 (texto ainda inédito, a ser publicado no Boletim da Faculdade de Direito da Universidade 
de Coimbra, a que tivemos acesso por amabilidade do Autor). A literatura anterior ao Dec.-Lei  
357-A/2007, de 31 de outubro, é exaustivamente referida pelos três Autores em causa.
52 [Nota constante do texto original] Que não é património autónomo, no sentido em que esta 
expressão é normalmente utilizada pelos juristas (cfr. Paulo Câmara, Manual de Direito dos Valores 
Mobiliários, cit., p. 450).
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titularidade de uma outra pessoa (o cliente) constituída por instrumentos finan-
ceiros ou que se destine a ser investida em instrumentos financeiros53. A contra-
prestação do cliente é a remuneração desse serviço de gestão.
De enfatizar é que o intermediário financeiro realiza a sua prestação com auto-
nomia. Tal característica resulta com clareza da referência à discricionariedade 
dos actos de gestão feita no diploma sobre as sociedades gestoras de patrimó-
nio54, mas resulta também dos demais lugares do sistema jurídico português que 
ficaram referidos, mormente dos elementos e circunstâncias seguintes:

– O nome dado ao tipo legal (gestão – o que implica autonomia)55;
– A referência da lei à prática negocial, na qual o tipo contratual existe, sob o 
mesmo nome, e é caracterizado por tal autonomia do gestor.

A autonomia do gestor é susceptível de graus, mas não pode deixar de existir, sob 
pena de o contrato que estiver em causa não ser reconduzível ao tipo.
A referência que o art. 335 do CVM faz a carteira “individualizada” permite 
distinguir o contrato de gestão de carteira das figuras de gestão de patrimónios 
colectivos. Por outro lado, torna claro que é obrigação do gestor referir a sua 
actividade à carteira de cada cliente.
Noutro plano, é de chamar a atenção para que a obrigação do gestor de carteira 
é, em princípio, uma “obrigação de meios”, já que se obriga a diligenciar a valo-
rização da carteira, sem garantir esse resultado. No entanto, nada impede que o 
gestor se obrigue a atingir certo resultado, em termos de rendibilidade – como 
resulta claramente do referido art. 336, nº 2.
A natureza dessa obrigação de atingir certo rendimento merece uma nota.  
Na medida em que os emitentes dos instrumentos financeiros em que o gestor 
faz as aplicações não estão obrigados a realizar a prestação garantida ao cliente do 
gestor, a obrigação do gestor não pode ser qualificada como acessória de qual-
quer obrigação de terceiro e, portanto, não é uma fiança56. Trata-se, pois, de uma 

53 [Nota constante do texto original] Sobre a noção legal de instrumentos financeiros no CVM, v. 
o nº 2 do seu art. 2º. Para a noção doutrinária, v. José Engrácia Antunes, Os Instrumentos Financeiros, 
Coimbra, Almedina, 2009, maxime pp. 7 e 36 e ss.
54 [Nota constante do texto original] O anteprojeto do CVM também continha referência à dis-
cricionariedade dos atos de gestão, pois o preceito definidor da obrigação característica do contrato 
tinha esta formulação: «pelo contrato de gestão individualizada e discricionária de uma carteira de 
valores mobiliários...». A adjetivação da gestão como discricionária sublinhava a autonomia do inter-
mediário financeiro no exercício da gestão, mas tinha o inconveniente de propiciar a acentuação da 
discricionariedade, com reflexos potenciais no grau de proteção do cliente. Por isso, terá andado 
bem o legislador ao retirar do texto desse anteprojeto o adjetivo «discricionária».
55 [Nota constante do texto original] Gerir ou administrar implicam que haja margem de decisão. 
Contrapõem-se a executar, que significa cumprir uma ordem ou um plano – embora, naturalmente, 
haja ordens e planos cuja execução não é totalmente vinculada.
56 [Nota constante do texto original] Lembre-se que o fiador é um terceiro que garante a um credor 
que um devedor cumprirá a sua obrigação. 
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obrigação autónoma (no sentido de que não cobre outra), que assume papel 
central nos contratos que a contêm.
Essa centralidade é, a meu ver, tão grande, que se justifica entender que o tipo 
contratual “gestão de carteira” se divide em dois subtipos diversos consoante a 
garantia de rendimento exista ou não.
No caso de não existir, o gestor não corre nenhum risco financeiro. No caso de 
existir, o gestor corre um risco de tal natureza, que aproxima o subtipo contra-
tual em causa de algumas figuras pelas quais se captam fundos do público (v. g., 
depósitos a prazo e obrigações).
Caracterizador do tipo será ainda algo que também pode ser visto como mero 
traço do regime57: a reserva da actividade a certos tipos de empresas. Nem todos 
podem ser gestores de carteira; só podem exercer essa actividade aqueles que a 
lei autoriza – que são alguns tipos de empresas, sujeitas a regras especiais.
No que respeita à função do tipo contratual, a mesma é claramente a de um serviço. 
Merece ser integrado na categoria dos contratos de intermediação financeira 
porque o serviço em causa é de intermediação entre o investidor e o mercado 
financeiro.
Quanto à possibilidade de recondução dos contratos de gestão de carteira a tipos 
contratuais pré-existentes, parece-me, como escrevi anteriormente58, inquestio-
nável a sua qualificação como prestação de serviços, verificando-se ou não uma 
plena recondução ao mandato consoante a conformação que, em concreto, os 
contratos apresentem. Creio que, nalguns casos, o gestor assume obrigações que 
ultrapassam a prática de actos jurídicos por conta do cliente – o que determinará 
que, nesses casos, os contratos não sejam qualificáveis como mandatos ou, pelo 
menos, como meros mandatos. Tal eventual fuga parcial ao mandato não deter-
minará tendencialmente que sejam aplicáveis outras normas que não as ditadas 
por lei para esse tipo contratual, já que o art. 1156 do Código Civil estabelece que 
“as disposições sobre o mandato são extensivas, com as necessárias adaptações, 
às modalidades do contrato de prestação de serviços que a lei não regula espe-
cialmente”. 

57 [Nota constante do texto original] Sobre a importância desse elemento subjectivo do contrato 
de gestão de carteira e a sua relevância para a caracterização do tipo contratual, v. Ana Afonso, 
«O Contrato de Gestão de Carteira Deveres e Responsabilidades do Intermediário Financeiro», 
in AA.VV. (coord. Maria de Fátima Ribeiro), Jornadas Sociedades Abertas, Valores Mobiliários e Inter-
mediação Financeira, Almedina, 2007, pp. 65 e ss. Sobre a relevância das qualidades das partes para 
a caracterização dos contratos em geral, v. Rui Pinto Duarte, Tipicidade e Atipicidade dos Contratos, 
cit., pp. 66 e ss., bem como Rui Pinto Duarte, «Contratos de Intermediação no Código dos Valores 
Mobiliários», in Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, nº 7, Abril de 2000, p. 359.
58 [Nota constante do texto original] V. «Contratos de Intermediação no Código dos Valores 
Mobiliários», cit., p. 366.
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Por outro lado, mesmo que se verifique a recondução ao mandato59, a verdade é 
que sempre estaremos num subtipo de mandato especializado não apenas pelo 
seu objecto como pelo elevado grau de autonomia (discricionariedade) do man-
datário na prática dos actos que lhe competem.
Por último, é de notar que a lei não parece impedir que o gestor aja em seu 
nome próprio – sendo o mandato não representativo. Nesse caso, aplicar-se-
-ão, entre outras, as regras dos arts. 1181, nº 1, e 1184 do Código Civil, segundo  
as quais:

– O mandatário é obrigado a transferir para o mandante os direitos adquiri-
dos em execução do mandato;
– Os bens que o mandatário haja adquirido em execução do mandato e de-
vam ser transferidos para o mandante não respondem pelas obrigações do 
mandatário, desde que o mandato conste de documento anterior à data da 
penhora desses bens e não tenha sido feito o registo da aquisição, quando 
esta esteja sujeita a registo.

O diploma sobre as sociedades gestoras de patrimónios prevê expressamente que 
as contas abertas por tais sociedades junto dos bancos para depósitos de fundos 
e demais valores mobiliários pertencentes aos seus clientes o possam ser ou em 
nome dos clientes ou em nome das mesmas sociedades, devendo neste caso 
indicar-se no boletim de abertura de conta o preceito legal que o autoriza (art. 
5º, nº 1, do Dec.-Lei 163/94, de 4 de Junho). A abertura de contas em nome da 
sociedade gestora, por conta dos clientes, deve, porém, ser autorizada por estes 
nos contratos de gestão de carteiras (nº 3 do mesmo artigo). Ainda de referir 
é que a lei prevê a possibilidade de a sociedade gestora abrir contas bancárias 
que agreguem os valores de vários clientes, ficando então a sociedade gestora 
obrigada a, na sua contabilidade, ter tantas subcontas quantos os clientes em 
causa (referido nº 3 e nº 4 do mesmo artigo).»

Retomo, como anunciado, alguns conteúdos do trecho citado.
O primeiro é a afirmação de que a prestação característica do tipo contra-

tual em causa é a obrigação de o intermediário financeiro gerir uma certa massa  
patrimonial da titularidade de uma outra pessoa (o cliente) constituída por ins-
trumentos financeiros ou que se destine a ser investida em instrumentos financeiros.  
Na verdade, a literatura refere – sempre ou quase sempre – que o objeto do 

59 [Nota constante do texto original] Como parece ser a opinião maioritária – v. Maria Vaz de 
Mascarenhas, O Contrato de Gestão de Carteiras: Natureza, Conteúdo e Deveres Anotação a Acórdão do 
Supremo Tribunal de Justiça, in Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, nº 13, Abril de 2002, pp. 122 
e 123, Orlando Vogler Guiné, Do Contrato de Gestão de Carteiras e do Exercício do Direito de Voto OPA 
Obrigatória Comunicação de Participação Qualificada e Imputação de Direitos de Voto, cit., pp. 153 e 178, e 
Paulo Câmara, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, cit., p. 448.
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contrato é a gestão de instrumentos financeiros, mas em muitos casos o que  
o cliente entrega ao gestor é apenas dinheiro, sendo a primeira fase da exe-
cução do contrato destinada à constituição da carteira, tendencialmente de 
modo paulatino. 

O segundo tem a ver com a adjetivação da gestão de carteira como discri-
cionária. A definição de «gestão de carteiras» dada pela DMIF I e pela DMIF II 
é «a gestão de carteiras com base num mandato dado pelo cliente numa base 
individual e discricionária sempre que essas carteiras incluam um ou mais ins-
trumentos financeiros» (no primeiro caso no item 9 do nº 1 do art. 4º, no segundo  
caso no item 8 do nº 1 do art. 4º). Parece, contudo, claro que a qualificação de 
«discricionária» só surge na definição para diferenciar o tipo de gestão de car-
teira em causa da gestão que consiste em mero aconselhamento – a chamada  
«gestão assistida»60. Ora, no caso português, tendo em vista que o art. 335  
define o «contrato de gestão de uma carteira individualizada de instrumentos 
financeiros» com as ideias de que por ele o intermediário financeiro se obriga 
a «realizar todos os atos tendentes à valorização da carteira» e a «exercer os 
direi tos inerentes aos instrumentos financeiros que integram a carteira», parece 
não haver necessidade de reproduzir o adjetivo «discricionária» – o qual, além 
de ser, no caso, redundante, ofereceria o perigo que refiro numa das notas do 
trecho transcrito. 

O terceiro respeita à recondução ao mandato. Acabámos de ver que a DMIF 
I e a DMIF II assentam (aquela assentou e esta assenta) a sua definição na pala-
vra «mandato». Curiosamente, nas versões em língua inglesa e em língua alemã 
surgem «mandate» e «Mandat» – que não seriam as palavras a empregar se se qui-
sesse usar o equivalente de «mandato» no sentido técnico-jurídico que a pala vra 
tem em Portugal. Na verdade, a palavra nas Diretivas foi e é usada no sentido 
que tem no mundo dos negócios, não no sentido que o Código Civil lhe dá.

A literatura portuguesa – salvo A. Barreto Menezes Cordeiro61 – tende a re-
conduzir o contrato de gestão de carteira ao mandato, mesmo quando escreve, 
como faz Luís Menezes Leitão, que «A principal obrigação resultante do con-
trato de gestão de carteiras é naturalmente a de proceder à administração e valo-
rização da carteira»62. Creio que os Autores que têm sustentado tal recondução, 

60 Sobre a contraposição entre os dois tipos de gestão de carteira, v. Maria Vaz de Mascarenhas,  
«O Contrato de Gestão de Carteiras: Natureza, Conteúdo e Deveres Anotação a Acórdão do Supremo 
Tribunal de Justiça» in Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, nº 13 (2002), pp. 118 e ss., e José 
Engrácia Antunes, «O Contrato de Gestão de Carteira», cit., p. 479 e ss. (escrevendo, na p. 481, que 
parece ter sido a modalidade de gestão discricionária a que foi acolhida no CVM). 
61 V. Do Trust no Direito Civil, Almedina, 2014, pp. 1014 e ss., Manual de Direito dos Valores Mobiliários, 
2ª ed., cit., pp. 327 e ss., e «O Contrato de Gestão de Carteira», in Revista de Direito Financeiro e dos 
Mercados de Capitais, fevereiro de 2020, pp. 6 e ss. 
62 Cfr. Luís Manuel Teles de Menezes Leitão, «O Contrato de Gestão de Carteiras», cit., p. 116.
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ao fazê-lo, têm em conta o conteúdo que a palavra «mandato» tem no quoti-
diano dos negócios, mais do que o sentido que tem no Código Civil. Continuo a 
pensar, como em 2000 e em 2009, que na gestão de carteiras há mandato, mas 
há claramente mais do que mandato. Gerir é muito mais do que praticar atos 
jurídicos por conta de outrem: a literatura sobre a administração de sociedades 
demonstra-o63. O mandato, na versão do Código Civil português, é um contrato 
com um âmbito de aplicação não muito amplo, pois restringe-se à «colaboração 
jurídica»64 (o que não significa prestação de serviços jurídicos, no sentido nor-
malmente dado à expressão!). Amplo, muito amplo, no nosso Código Civil é o 
âmbito da prestação de serviço. Isso resulta não só da definição do art. 1157, mas 
de vários traços do regime fixado nos artigos subsequentes. Repare-se em que 
a esfera de liberdade de atuação do mandatário é muito pequena. O ato ou atos 
a que se refere o art. 1157 estão usualmente precisados no contrato e não são, as 
mais das vezes, muitos (cfr. art. 1161, alínea c)). O mandatário tem de praticar os 
atos, segundo as instruções do mandante. Trata-se de uma relação precária, de 
que as partes podem «sair» com facilidade (o mandante sempre, ainda que com 
custos). Nada disso se adapta ao contrato de gestão de carteira.

Repegando o que escrevi atrás sobre a função não meramente preparatória 
(de outros contratos) do contrato de gestão de carteira, sublinharei que esse é 
um outro argumento (ou um outro modo de apresentar argumento anterior) 
contra a recondução do tipo contratual em causa ao mandato. 

Reforçarei ainda a minha argumentação notando que há vários outros con-
tratos designados mandatos na prática negocial, em Portugal e noutros países, 
que a doutrina não considera como tal. Sirvam de exemplo os «mandatos para 
venda de empresas» e os contratos de intermediação de crédito.

Sobre os primeiros, notarei que nunca se esgotam em mandatos e que muitas 
vezes consistem em mero aconselhamento, como resulta desta definição reti-
rada do site de uma empresa que se dedica à atividade em causa: «O Man dato 
de Venda é um documento de cariz jurídico celebrado entre a entidade que 
presta assessoria no processo de fusão ou aquisição – normalmente uma empresa 
de consultoria ou um banco de investimento – e a empresa cliente (vendedor) 

63 V., por todos, Pedro Caetano Nunes, Dever de Gestão dos Administradores de Sociedades Anónimas, 
Almedina, 2012, em especial pp. 155 e ss. e 470 e ss. Faço ressaltar a afirmação «Já o cerne da pres-
tação de gestão poderá não estar essencialmente na prática de atos jurídicos, mas mais na tomada 
de decisões empresariais […]» (p. 157).
64 Expressão de Inocêncio Galvão Telles, no texto «Contratos Civis (Projecto Completo de um 
Título do Futuro Código Civil Português e Respectiva Exposição de Motivos», in Boletim do Ministério 
da Justiça, nº 83, fevereiro de 1959, pp. 113 e ss., surgindo a expressão surge na p. 174 (o texto em 
causa foi publicado primeiro na Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, vol. IX, 1953,  
pp. 144 e ss., e vol. X, 1954, pp. 161 e ss.). 
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e respetivo(s) o(s) sócio(s). Formaliza as condições do serviço a ser prestado, 
designadamente, condições de remuneração e as obrigações da entidade en-
carregue de prestar assessoria em todo o processo de colocação da operação. 
Explicita ainda as obrigações da empresa cliente e dos seus proprietários e as 
diligencias necessárias, para que o sucesso da operação seja maximizado»65.

Quanto ao segundo caso, lembrarei que um nome frequente de tais contra-
tos em França, no domínio do crédito ao consumo, é «mandat de recherche de 
financement» e que a principal obrigação que neles é assumida (ou, no mínimo,  
uma das principais) é a descrita com palavras iguais ou semelhante a estas:  
«sélectionner l’établissement bancaire ou financier le plus approprié en  
fonction des intérêts et des attentes exprimées par le Client»66.

Seja como for, a questão não terá grande alcance prático, porque, ainda que 
os contratos de gestão de carteira fossem reconduzíveis ao mandato (ou na me-
dida em que o sejam), as regras sobre este dificilmente se aplicariam por força 
de as estipulações das partes pouco espaço deixarem para tanto67.

O mesmo vale, é claro, para a aplicação das normas do mandato por via do 
art. 1156. Em 2000, escrevi que tal comando legal deve ser aplicado com grande 
cautela – ideia em que agora insisto, pelas razões que então apresentei e por 
aquilo que a doutrina posterior sobre o contrato de prestação de serviço tem 
escrito acerca de tal norma remissiva68.

5. A encerrar
Vinte anos depois, está o CVM (ou o conjunto das fontes relevantes) melhor, 
quanto à regulação dos contratos de intermediação? Qualquer que seja o juízo, o 
mérito ou demérito cabe mais ao legislador eurocomunitário do que ao nacional. 

65 https://www.hmbo.pt/2017/06/16/mandato-de-venda/ (negrito no original).
66 Uso o exemplo da minuta do BNC Finances – v. https://www.bnc-finances.com/wp-content/
uploads/2020/06/mandat-bnc.pdf.
67 António Menezes Cordeiro escreve: «O regime da prestação de serviço, quando não caia nalgum 
tipo regulado no Código Civil ou em leis extravagantes, é remetido, no artigo 1156º, para o man-
dato, “com as necessárias adaptações”. Isso obriga o intérprete-aplicador a, em cada caso concreto, 
construir um regime adequado aos valores e aos interesses em presença. A vontade das partes é deter-
minante: estamos numa área onde são poucas as normas restritivas» – Tratado de Direito Civil – XII Contratos 
em Especial (2ª Parte), Almedina, 2018, p. 388, itálico acrescentado. 
68 Além de António Menezes Cordeiro, na obra citada na nota anterior, v. Higina Castelo, «De 
Que Falamos, Quando Falamos de Contrato de Serviços? – Ainda os Conceitos de Meios e de 
Resultado», in Revista da Ordem dos Advogados, ano 79, vol. III-IV, jul./dez. 2019, pp. 639 e ss., em 
especial na exposição sobre o Draft Common Frame of Reference, e Nuno Pinto Oliveira, «O Contrato 
de Prestação de Serviço no Direito Português», in Liber Amicorum Pedro Pais de Vasconcelos, www.
revistadedireitocomercial.com 2020-03-22, pp. 584 e ss. 
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Tenho várias vezes escrito (e muitas mais falado) em favor das leis claras e 
precisas, tendencialmente caraterizadas por sistematização decorada pelo leitor 
ao primeiro contacto e por cada preceito não se estender por mais do que duas 
orações. As leis eurocomunitárias são, em geral, o oposto disso e, reconheço, 
dificilmente poderiam ser isso, pela natureza da União Europeia. No entanto, 
o grau de complexidade que as regras eurocomunitárias atingem na área da 
intermediação financeira é tal que lhes socava a legitimidade, pois leis que os 
cidadãos diretamente interessados e os juízes não podem dominar parecem in-
compatíveis com a ideia de Estado de Direito…

A isso acresce que algumas orientações de tais leis também me parecem er-
radas. As grandes intervenções legislativas devem ajudar o futuro a surgir, não 
apenas reagir a crises por meio de tentativas de expurgar a sociedade dos males 
nelas manifestados (cuja erradicação frequentemente está fora do poder dos 
legisladores). Ora, ao invés disso, a preparação da DMIF I (e dos seus diplomas 
satélites) foi muito influenciada pela crise de 2000-2002 e a da DMIF II (e a dos 
seus diplomas satélites) pela crise iniciada em 2007, que na Europa se prolon-
gou por vários anos – sendo que a DMIF II repetiu os remédios da DMIF I (cuja 
ineficácia ficou clara) em dose aumentada.

Um dos defeitos de tais intervenções eurocomunitárias é dirigirem-se aos 
intermediários financeiros, condicionando administrativamente os seus com-
portamentos, confiando em que assim, de modo indireto, haverá efeitos bené-
ficos sobre as relações contratuais. Melhor seria, a meu ver, dirigir a atenção 
para os conteúdos das relações contratuais – o que, é claro, exigiria não só uma 
técnica legislativa diferente como um pensamento (jurídico-)político diverso.

No CVM primitivo, na área de que me ocupei, os dedos de privatistas deixa-
ram boas marcas. Durante os vinte anos que passaram tais marcas não desapa-
receram, mas foram alteradas pela mão regulatória da União Europeia, cada vez 
mais presente, de modo não apenas superabundante, mas descentrado do que 
seria mais útil. 

Há especialistas em literatura que entendem que a segunda das obras que 
Alexandre Dumas (Pai) dedicou aos três que eram quatro é melhor do que a 
que lhe deu mais fama. Eu senti-me mais vezes impelido a reler a primeira do 
que a segunda.
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Do ‘Corporate Governance’ ao ‘Product Governance’
na intermediação financeira*

José Ferreira Gomes**

1. Enquadramento
I. O tema que ora nos ocupa não é novo, mas é um marco histórico na evolução 
do direito dos valores mobiliários e, como tal, merece um claro destaque nas 
comemorações dos vinte anos do Código dos Valores Mobiliários.

Sem prejuízo da sua concretização no nosso direito interno, este é um tema 
de direito europeu. O mercado é europeu e as regras são, na sua essência, euro-
peias. Isso justifica o iter do presente estudo, centrado primeiro nas fontes euro-
peias e só depois nas regras que as transpuseram para o nosso direito interno1.

II. É um tema que pressupõe assim o manuseio de dois instrumentos cen-
trais no Direito mobiliário europeu: (i) a Diretriz 2014/65/EU, relativa a mer-
cados de instrumentos financeiros (“MiFID II”2), e (ii) o Regulamento (UE)  
n.º 600/2014, relativo a mercados de instrumentos financeiros (“MiFIR”)3.

* O presente texto beneficiou das sugestões de Tiago dos Santos Matias, Laura Leal e Salvador Lobo 
Antunes. As suas limitações, porém, são da responsabilidade exclusiva do autor.
** Professor Auxiliar Faculdade Direito Universidade de Lisboa | Consultor Externo da CMVM
1 Esta é a abordagem que temos sustentado sistematicamente para o estudo crítico do direito mobi-
liário. Cfr. José Ferreira Gomes e Diogo Costa Gonçalves, in José Ferreira Gomes e Diogo 
Costa Gonçalves (coord.), Manual de sociedades abertas e de sociedades cotadas, 1, 2018, em especial, 
37 ss.
2 Esta é a sigla inglesa que preferimos: sendo a usada no debate europeu sobre o tema, evita-se a 
duplicação de referências no confronto de fontes de diferentes sistemas.
3 Estes encabeçam um enorme conjunto de diplomas, ordenado pelo sistema de fontes multinível 
de Lamfalussy e de Larosière, conjuntamente conhecido como pacote MiFID II.
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Como se pode ler no preambulo da MiFID II:
«Em conjunto, estes dois instrumentos jurídicos deverão constituir o enquadramento 
jurídico que rege os requisitos aplicáveis às empresas de investimento, aos mercados 
regulamentados, aos prestadores de serviços de comunicação de dados e às empresas de 
países terceiros que prestam serviços ou exercem atividades de investimento na União».

Estamos perante o mais importante quadro normativo na regulação dos 
mercados financeiros na UE, que veio substituir o estabelecido pela MiFID I 
em 20044.

No nível 1 temos então a MiFID II e o MiFIR. No nível 2 temos: (i) a Diretriz Delegada (UE) 2017/593, 
da Comissão, de 7-abr.-2016, que complementa a MiFID II no que respeita à proteção dos instru-
mentos financeiros e dos fundos dos clientes, às obrigações em matéria de product governance e ao 
pagamento ou recebimento de remunerações, comissões ou benefícios; (ii) o Regulamento Delegado 
(UE) 2017/565, da Comissão, de 25-abr.-2016, que complementa a MiFID II em matéria de requisitos 
de organização e condições de exercício de atividade das empresas de investimento (Regulamento 
Delegado MiFID II); e (iii) o Regulamento Delegado (UE) 2017/567, da Comissão, de 18-mai.-2016, 
que complementa o MiFIR em matéria de definições, transparência, compressão de carteiras e 
medidas de supervisão da intervenção sobre produtos e posições (Regulamento Delegado MiFIR).
No nível 3 temos, dezenas de normas técnicas de regulamentação e de execução. Como se isto não 
bastasse, é necessário contar ainda com as orientações da ESMA e com os Q&A da ESMA.
Tudo isto ao nível do direito europeu. Seguem-se as normas de direito interno em cada Estado-
-membro. 
4 A Diretriz 2004/39/CE, de 21-abr.-2004, que entrou em vigor a 1-nov.-2007. A MiFID I cobria 
(i) requisitos organizacionais e o desenvolvimento da atividade dos intermediários financeiros;  
(ii) requisitos de autorização para mercados regulamentados; (iii) deveres de divulgação de infor-
mação para evitar abusos de mercado; (iv) deveres de transparência relativos à negociação de ações; 
e (v) regras relativas à admissão de instrumentos financeiros à negociação.
Visou concretizar as conclusões da Cimeira de Lisboa de 2000, dirigidas à criação de um mercado 
financeiro único na UE que pudesse concorrer, em termos de profundidade e dinamismo, com o 
mercado norte-americano. Porém, a sua entrada em vigor em 2007 coincidiu com o os primórdios 
da crise financeira que expôs as suas limitações.
Em primeiro lugar, a dinamização do mercado financeiro único pela MiFID I assentou na promoção 
da concorrência entre estruturas de negociação (mercados regulamentados, sistemas multilaterais 
de negociação e internalização sistemática) e na redução dos custos de negociação para os investi-
dores, assim contribuindo para o crescimento económico. Para o efeito, proibiu a concentração de 
operações em bolsa. Contudo, a este movimento teve uma consequência não prevista: a concorrência 
entre estruturas de negociação determinou a proliferação de estruturas não cobertas pela MiFID I, 
com o aparecimento de “dark pools of liquidity” e de “broker crossing networks”. A disseminação destas 
estruturas gerou dois problemas: (i) um problema de concorrência, com desvantagem competitiva 
para as estruturas cobertas pela MiFID I; e (ii) um problema de transparência, com reflexos na 
formação dos preços no mercado (ou seja, um problema de eficiência do mercado).
Em segundo lugar, a MiFID I concentrou os deveres de transparência na negociação de ações, deixando 
de fora os mercados OTC de derivados e os instrumentos representativos de dívida.
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III. Como se sabe, a revisão do quadro normativo proporcionado pela MiFID I  
foi muito ambiciosa5. O atual sistema de fontes tem uma extensão sem prece-
dentes. Igualmente sem precedentes são os respetivos custos de cumprimento.  
Não só atualiza as regras existentes para acompanhar os desenvolvimentos  
tecnológicos, como também enfrenta as dimensões mais subregulamentadas e 
opacas do sistema financeiro. Entre estas incluem-se os mercados OTC de deri-
vados e instrumentos representativos de dívida.

Estas regras cobrem virtualmente todos os aspetos da negociação de ins-
trumentos financeiros na UE. Atingem toda a atividade de intermediação 
finan ceira, estruturas de negociação, investidores institucionais, hedge-funds e  
high-frequency traders.

IV. A Comissão Europeia apresentou a MiFID II como um corpo normativo 
destinado a promover mercados mais justos, seguros e eficientes e facilitar a 
transparência para todos os agentes no mercado.

Em particular, os deveres de informação introduzidos visam aumentar o nível 
de informação disponível e reduzir a utilização de dark pools e de negociação 
OTC, estendendo o regime mobiliário europeu às estruturas de negociação 
que não estavam cobertas pela MiFID I (os chamados OTFs – Organised Trading 
Facilities) e a novos padrões de negociação6.

A MiFID II visa, assim, colocar as estruturas de negociação todas em pé 
de igualdade, eliminando as vantagens competitivas que antes decorriam do 
regime legal, de forma não antecipada pelo legislador da MiFID I. Visa também 
combater a fragmentação dos mercados e potenciar a centralização dos preços 
das transações nas diferentes estruturas.

V. A proteção dos investidores é fortalecida através da introdução de novos 
requisitos sobre product governance7 e consultoria para investimento8 (e, em parti-
cular, para consultoria para investimento independente9), a extensão das regras 
atualmente existentes sobre depósitos estruturados10 e a melhoria de requisitos 

5 Cfr. Markus Langen, Benjamin Baumann, Alexander Rüter e Andres Prescher, “Wesentliche 
Änderungen im Kapitalmarktrecht durch MiFID II und MiFIR”, Der Betrieb, 71:10 (2018),  
556-566.
6 Considerandos 4, 13-14 MiFID II. Vide tb., sobre a prestação de serviços de dados de base do 
mercado, que permitem consolidar a informação das diversas estruturas de negociação, os consi-
derandos 115-119 MiFID II.
7 Considerando 71, 79 MiFID II.
8 Considerando 72 MiFID II.
9 Considerando 73-74 MiFID II.
10 Considerandos 39-40 MiFID II.
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em várias áreas, incluindo na responsabilidade dos órgãos de administração e 
de fiscalização (das empresas de investimento, dos mercados regulamentados e 
dos prestadores de serviços de comunicação de dados)11, nos conflitos de inte-
resses e benefícios12 (inducements) 13, nos deveres de adequação14 e de prestação 
de informação a clientes15, cross-selling16, remuneração dos funcionários17, e regra 
da melhor execução18.

As regras sobre negociação algorítmica e, em particular, para high-frequency-
-trading impõem requisitos organizacionais estritos para os intermediários  
financeiros e para as estruturas de negociação19.

As regras relativas ao acesso não discriminatório a mercados regulamen-
tados, a contrapartes centrais e a sistemas de compensação e liquidação visam 
aumentar a concorrência no mercado20.

O acesso das PME ao mercado assume uma nova centralidade, promovendo-
-se o desenvolvimento de mercados especializados para o efeito, com requisitos 
mais flexíveis e um equilíbrio adequado entre proteção do investidor e custos 
para os emitentes. Surge uma nova categoria de MTF: o “mercado de PME em 
crescimento”21.

VI. Este sistema é dobrado pela revisão das regras relativas à supervisão 
pública, com alargamento do perímetro de atuação das autoridades de super-
visão, incluindo desde logo no seu espectro de ação as empresas prestadoras  
de dados e o product governance22.

É este último que nos ocupa neste estudo, atenta a sua já referida centra-
li dade. Como veremos de seguida, este tema desenvolve pontos estruturais  
tipicamente discutidos em torno do corporate governance. Tratamos, por isso,  
de fazer a ponte do corporate governance ao product governance das empresas de 
investimento.

11 Considerando 53-55 MiFID II; artigo 9.º exige cumprimento de artigos 88.º a 91.º CRD IV (Dire-
triz 2013/36/UE).
12 Considerando 56; artigos 16.º, 23.º MiFID II.
13 Considerando 74-76 MiFID II.
14 Considerandos 82-83 MiFID II.
15 Considerando 84 MiFID II.
16 Considerando 81 MiFID II.
17 Considerando 77 MiFID II.
18 Considerandos 91-97; artigo 27.º MiFID II.
19 Considerandos 59-68; artigo 17.º MiFID II.
20 Considerandos 107-108; artigos 36.º-38.º MiFID II.
21 Considerandos 132-135 MiFID II.
22 Considerandos 137-154 MiFID II.
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Desenvolvemos ainda uma sistematização das coordenadas, para permitir 
um enquadramento desta matéria numa ordem de coisas mais ampla23.

2. Product governance 
I. Historicamente, a proteção dos investidores no mercado dos valores mobiliários 
é promovida sobretudo pela divulgação de informação que permita decisões de 
investimento racionais, com ponderação dos correspondentes riscos de ganhos 
e perdas.

O sistema, assente numa disclosure philosophy, tem dois pilares fundamen-
tais: (i) a imputação de deveres de publicação de informação aos oferentes e 
aos emitentes de valores mobiliários (deveres de publicidade) e (ii) a imputação, 
aos intermediários financeiros, de deveres de esclarecimento e de prestação de 
informação individualizada aos seus clientes (deveres de prestação de informação 
individualizada)24.

II. Tendo informação adequada, os investidores são responsáveis pelas suas 
opções de investimento, não cabendo ao sistema tomar partido sobre o mérito 
dos emitentes, dos instrumentos financeiros por si oferecidos ou dos termos da 
oferta. Numa frase histórica sobre este sistema nos EUA:

«Congress did not take away from the citizen his or her inalienable right to make a fool 
of him or herself, it simply attempted to prevent other from making a fool of him»25.

Não cabe assim ao sistema proteger o investidor relativamente ao conteúdo 
dos instrumentos financeiros, nem às autoridades de supervisão opinar sobre o 
seu mérito ou demérito. O investidor é soberano na apreciação das oportuni-
dades de investimento.

III. Assim, antes da crise iniciada em 2007/2008, tanto o Direito da UE, 
como o direito interno dos vários Estados-membros eram tendencialmente 
omissos quanto à regulação de instrumentos financeiros, não se encontrando 

23 Claus-Wilhelm Canaris, “Funktion, Struktur und Falsifikation juristischer Theorien”, 
Juristenzeitung, 48:8 (1993), 377-391 (377-378).
24 Sem este, o sistema dificilmente promove a desejada proteção dos investidores. Neste sentido, 
em 1933, William O. Douglas, “Protecting the investor”, Yale Review, 23 (1934), 521-533 (525), 
dizia que a “glaring light of publicity” não era suficiente porque

«those needing investment guidance will receive small comfort from the balance sheets, contracts, or 
compilation of other data revealed in the registration statement. They either lack the training or intelligence 
to assimilate them and find them useful, or are so concerned with a speculative profit as to consider them 
irrelevant».

25 Cfr. Louis Loss e Joel Seligman, Fundamentals of securities regulation, 1995, 32, onde os autores 
se referem ao 1935 Report of the Canadian Royal Commission on Price Spreads, 38.
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tipicamente exigências de (i) autorização de produtos, (ii) supervisão do pro-
cesso de desenvolvimentos dos produtos, nem de (iii) proibição de produtos. 
Prevaleciam as regras relativas à divulgação de informação e à distribuição dos 
mesmos pelos intermediários financeiros.

IV. A razão de ser é conhecida: o risco de arbitragem (emitentes procurarem 
o mercado com menor controlo), as restrições à inovação e à escolha dos inves-
tidores, e o risco de moral hazard, i.e., o risco de que tanto aqueles que produzem 
e distribuem os produtos, como os próprios investidores, não desenvolvessem 
a necessária circunspeção e não exercessem o mesmo grau de cuidado na sua 
apreciação, confiando na intervenção – sempre falível – do supervisor. A tudo 
isto somavase o receio de “sobreregulação”.

Sobravam as regras relativas à composição do portfolio e à gestão do risco, 
aplicáveis aos OICVM26.

V. Porém, a venda agressiva de produtos cada vez mais complexos a investi-
dores sem condições para os compreender forçou uma alteração do cenário, em 
diferentes Estados-membros.

Em Portugal, por exemplo, as regras da CMVM relativas aos “produtos  
financeiros complexos” (“PFCs”), assentando sobre deveres específicos de  
informação, acabavam por ter um propósito implícito de moderação da conduta 
dos intermediários financeiros envolvidos na criação e distribuição de determi-
nados produtos27.

26 Niahm Moloney, EU Securities and Financial Markets Regulation, 3.ª ed., 2014, 825.
27 Durante a crise iniciada em 2007/2008 muitos investidores perderam dinheiro com investimentos 
que envolviam riscos que não eram transparentes ou que simplesmente não compreendiam. A “tur-
bulência financeira” então verificada abalou decisivamente a confiança dos investidores nos serviços 
financeiros [cfr. Proposta de Diretriz do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mediação de 
seguros, apresentada pela Comissão Europeia com data de 3-jul.-2012 [COM(2012)360 final], 2].
Num fenómeno clássico na história da regulação societária e mobiliária, os diferentes legisladores 
nacionais apressaram-se então a intervir, criando novos regimes legais dirigidos ao restabelecimento 
da confiança dos investidores e da estabilidade do mercado [cfr. Proposta de Regulamento do Par-
lamento Europeu e do Conselho sobre os documentos de informação fundamental para produtos 
de investimento, apresentada pela Comissão Europeia, com data de 3-jul.-2012 [COM(2012) 352 
final], 2-3].
Está em causa a “dimensão histórica” destes ramos do Direito (Karsten Schmidt, Gesellschaftsrecht, 
4.ª ed., 2002, 54): a sua evolução é historicamente determinada pela reação a escândalos e crises 
de diversa ordem [Klaus J. Hopt, “Modern Company and Capital Market Problems: Improving 
European Corporate Governance After Enron”, in John Armour e Joseph A. Mccahery (coord.), 
After Enron: Improving Corporate Law and Modernising Securities Regulation in Europe and the US, 2006, 
446]. Esta dimensão suscita frequentemente críticas pela desproporção de muitas das medidas, 
excessivamente onerosas para os agentes no mercado, motivadas e condicionadas por crises histo-
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Mais longe foi a AMF (francesa) que, em 2010, de forma mais drástica, 
proibiu a venda de PFCs a investidores28. Em vários outros Estados-membros  
encontramos exemplos de estratégias intermédias29.

VI. A MiFID II30 deu continuidade a esta tendência, procurando contra-
riar o risco de falhas de investimento logo na fase preliminar da produção e 
distribuição dos instrumentos financeiros31, numa estratégia já apelidada de 
“intervencionista”32 e “paternalista”33.

A Comissão Europeia começou por propor a exigência de que os órgãos de 
administração e fiscalização das empresas de investimento definissem, apro-
vassem e fiscalizassem o cumprimento da política da sociedade relativa aos 
serviços, atividades, produtos e operações oferecidas pela sociedade, de acordo 
com o seu perfil de risco e as características e as necessidades dos seus clientes.

O Parlamento Europeu, porém, foi mais longe impondo requisitos organi-
zacionais e procedimentais, bem como outros deveres de conduta destinados a 
assegurar que os instrumentos criados pelas empresas de investimento (i) são 
concebidos de forma a satisfazer as necessidades dos clientes e que (ii) são comer-
cializados e distribuídos dentro do correspondente grupo-alvo. Em particular, 

ricamente localizadas. Veja-se, a este propósito, o debate em torno do que Roberta Romano batizou 
como “Quack corporate governance”. Roberta Romano, ”The Sarbanes-Oxley Act and the making 
of quack corporate governance”, Yale Law Journal, 114 (2005), 1521-1611, Stephen Bainbridge,” 
Dodd-Frank: Quack Federal Corporate Governance Round II”, Minnesota Law Review, 95 (2011), 
1779-1821, Luca Enriques e Dirk Zetsche, ”Quack Corporate Governance, Round III? Bank Board 
Regulation Under the New European Capital Requirement Directive”, Theoretical Inquiries in Law, 
16:1 (2015), 211-244. Entre nós, realçando este fenómeno precisamente no quadro dos PFCs e dos 
PRIIPs, veja-se Diogo Costa Gonçalves, “Produtos financeiros complexos e PRIIPs”, in Paulo 
Câmara (coord.), O novo direito dos valores mobiliários, cit., 391-399.
O legislador português reagiu através do Decreto-Lei n.º 211-A/2008, de 03-nov., dirigido ao “reforço 
da estabilidade financeira” (art. 1.º). Entre as medidas então previstas destaca-se o artigo 2.º, relativo 
ao regime dos “produtos financeiros complexos”.
28 Cfr. AMF Position No. 2010-05.
29 Niahm Moloney, EU Securities and Financial Markets Regulation3, 826-827. 
30 Bem como o Regulamento (UE) 1286/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26-nov.-
2014, sobre os documentos de informação fundamental para pacotes de produtos de investimento de 
retalho e de produtos de investimento com base em seguros (em inglês: packaged retail and insurance-
-based investments and products, “PRIIPs”) (“Regulamento dos PRIIPs”).
31 Considerando 15 da Diretriz Delegada (UE) 2017/593. Cfr. Petra Buck-Heeb, “Der Product-
Governance-Prozess”, ZHR, 179 (2015), 782-820 (784).
32 Peter O. Mülbert, “Anlegerschutz und Finanzmarktregulierung – Grundlagen”, ZHR, 177 
(2013), 160-211 (198 ss.).
33 Katja Langenbucher, “Anlegerschutz – Ein Bericht zu theoretischen Prämissen und legislativen 
Instrumenten”, ZHR, 177 (2013), 679-701 (697 ss.).
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impôs que a remuneração dos funcionários não constituísse um incentivo para 
distribuir os produtos fora do correspondente grupo-alvo.

Apesar de o Conselho acompanhar a posição mais “leve” da Comissão, a  
visão mais “pesada” do Parlamento acabou por prevalecer nos contactos trila-
terais. Temos assim um regime destinado a proteger os investidores em todos os 
ciclos da vida dos produtos (life cycle management)34.

VII. Vejamos então os pilares fundamentais do novo sistema de product 
governance, assente sobretudo nos artigos 9.º/3, 16.º/3 e 24.º/1 e 2 da MiFID II35.

Antes, porém, deve atender-se ao disposto no artigo 9.º/1 MiFID II que de 
alguma forma tem passado despercebido. Importa alterar este estado de coisas 
porque dele resulta a base sobre a qual assenta todo o sistema. 

3. O artigo 9.º/1 MiFID II: o papel dos órgãos de administração e de fisca-
lização dos intermediários financeiros

I. De acordo com o artigo 9.º/1 MiFID II:
«As autoridades competentes que concedem a autorização nos termos do artigo 5.º 
asseguram que as empresas de investimento e os respetivos órgãos de administração 
cumpram os artigos 88.º e 91.º da Diretiva 2013/36/UE.» 

Estamos perante uma remissão para um conjunto de normas fundamentais 
na chamada CRD IV36 através das quais o legislador europeu procurou alterar o 
statu quo, modelar decisivamente a conduta dos órgãos de administração e fisca-
lização das instituições de crédito, e assegurar que estes cumprem os respetivos 
papéis nestas instituições, também para salvaguarda do sistema financeiro.

II. A MiFID II desenvolve um sem número de regimes dirigidos à proteção 
dos investidores e à integridade do mercado. Destes resultam normas de conduta 
sobre inúmeros aspetos que conformaram a conduta de diferentes instâncias 
hierárquicas, de diferentes centros de decisão dos intermediários financeiros.

Em todo o caso, é certo e sabido que o nível de cumprimento deste novo 
quadro será tanto maior quanto mais claro for (i) o desempenho do órgão de 

34 Paulo Câmara, Manual de direito dos valores mobiliários, 4.ª ed., 2018, 439.
35 O tema foi já tratado entre nós, v.g., por Tiago dos Santos Matias, “Product intervention na 
DMIF II: Nótulas sobre o último poder (ou poder último) conferido às autoridades de supervisão”, 
in Paulo Câmara (coord.), O novo direito dos valores mobiliários: I Congresso sobre valores mobiliários e 
mercados financeiros, 2017, 257-278 (265-270), Paulo Câmara, Manual4, 439-441.
36 Diretriz 2013/36/UE, de 26-jun.-2013, conhecida como “Capital Requirements Directive IV” ou 
“CRD IV”.
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administração, na direção e fiscalização da atividade da sociedade, bem como 
(ii) o acompanhamento crítico pelo órgão de fiscalização global.

A intervenção destes define “the tone at the top”, a partir do qual se constrói o 
sistema de valores e de padrões de conduta éticos e legais que dominam o dia-
-a-dia da instituição.

III. Para que isso suceda, é necessário que exista uma consciência clara dos 
agentes económicos sobre o papel devido por cada um dos órgãos da empresa 
de investimento.

Ora, este é o primeiro problema: é conhecido o fosso que ainda existe entre 
aquele que é o modelo legal e aquela que é a nossa prática empresarial, como os 
sucessivos escândalos sucedidos entre nós puseram a descoberto. O problema, 
porém, não é exclusivo do nosso mercado. Segundo o Relatório de Larosière 
(2009)37, o governo das instituições financeiras não foi, per se, uma das principais 
causas da crise financeira iniciada em 2007-2008. Porém, um adequado governo 
daquelas instituições teria permitido mitigar os piores efeitos desta crise. 

IV. Como desenvolvemos noutro estudo, perante esta situação, a Comissão 
Europeia manifestou a necessidade de fortalecer significativamente e aplicar 
devidamente (duly apply and enforce) o atual sistema de pesos e contramedidas, 
de forma a que todos os envolvidos tenham maior consciência da sua respon-
sabilidade (accountability and liability), sem minar o espírito de empreendedo-
rismo necessário ao crescimento económico38. 

O legislador europeu começou por intervir sobre a composição e funciona-
mento dos órgãos de administração e fiscalização das instituições de crédito, 
através da tão famosa CRD IV (Diretriz 2013/36/UE), com o propósito último  
de assegurar que estes cumprem efetivamente os seus papéis de liderança e 
de fiscalização, transformando “too friendly boards” em “leading and monitoring 
boards”39.

De seguida, procurou estender as correspondentes medidas às empresas de 
investimento na MiFID II. É o que resulta do seu artigo 9.º/1 que, como já refe-
rido, remete para os artigos 88.º e 91.º da CRD IV.

37 The High-Level Group on Financial Supervision In the EU, Report on financial supervision 
in the EU, 2009.
38 Comissão Europeia, Corporate Governance in Financial Institutions, cit., 4.
39 José Ferreira Gomes, “Novas regras sobre o governo das instituições de crédito: Primeiras 
impressões (incluindo densificação da obrigação de administração de acordo com o ‘princípio da 
responsabilidade global’)”, RDS, 7:1, 7-49 (9-11).
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V. Dos artigos 88.º e 91.º da CRD IV destaca-se40:
(i) A densificação dos deveres do conselho de administração, ao qual cabe 

necessariamente um conjunto de tarefas relativas ao planeamento  
estratégico, à organização, coordenação e vigilância da atividade  
empresarial, que a doutrina alemã sintetizou no “princípio da respon-
sabilidade global”, princípio que o nosso legislador não refletiu da 
melhor maneira na transposição do artigo 88.º CRD IV para o artigo 
115.º-A RGIC41;

(ii) A dissociação dos cargos de “presidente do órgão de administração na 
sua função de fiscalização” (chairman?) e de “administrador executivo”  
(CEO?), no artigo 88.º/1, e) CRD IV, norma que o nosso legislador  
entendeu não requerer transposição para o nosso ordenamento  
interno, se bem vemos por entender que a separação pretendida pela 
Diretriz era assegurada pela necessária dissociação entre órgão de  
administração e órgão de fiscalização no nosso sistema42;

(iii) A diversidade de “qualidades”, “competências” e “experiências” na 
composição do conselho de administração, no artigo 91.º/1, 7 e 10 
CRD IV, transposto no artigo 30.º/6 RGIC;

(iv) A densificação dos deveres dos administradores, vinculados perma-
nentemente à obtenção dos conhecimentos, competências e expe-
riência suficientes ao desempenho das suas funções, a consagrar  
tempo suficiente ao exercício das suas funções e a atuar «com hones-
tidade, integridade e independência de espírito que lhes permitam 
avaliar e criticar efetivamente as decisões da direção de topo, quando  

40 José Ferreira Gomes, “Novas regras sobre o governo das instituições de crédito”, cit., 14-15.
41 José Ferreira Gomes, “Os princípios da responsabilidade e da direção global”, in Paulo Câmara 
(coord.), A governação dos bancos nos sistemas jurídicos lusófonos, 2016, 89-122.
42 Recorde-se que todos modelos de governo das SA são, em Portugal, dualistas. Veja-se o nosso  
Da administração à fiscalização das sociedades, cit., 82-83, 281, 663-668.
Recorde-se também que, nestas e noutras matérias, o legislador europeu tem adotado uma política 
de “neutralidade” relativamente às diferentes estruturas societárias de administração e fiscalização 
da sociedade anónima dos vários Estados membros, à qual corresponde o desafio de adaptação 
das regras europeias pelos legisladores destes. Cfr. José Ferreira Gomes, “Misconceptions in 
the EU corporate governance discussion: International terminology and country-specific regula-
tion”, Portuguese Law Review, 2:2 (2018), 161-172 (167-168). Veja-se também o considerando 55 da  
CRD IV, praticamente idêntico ao considerando 55 da MiFID II:

«Nos Estados-Membros são utilizadas diferentes estruturas de governo, na maior parte dos casos uma estrutura 
monista ou dualista. As definições utilizadas na presente diretiva visam abranger todas as estruturas exis-
tentes sem preconizar qualquer estrutura em especial. As estruturas previstas são puramente funcionais para 
efeitos de estabelecer regras que visam um resultado específico, independentemente do direito das sociedades 
aplicável às instituições em cada Estado-Membro. Consequentemente, as definições não deverão interferir 
com a repartição geral de competências de acordo com o direito das sociedades nacional.»
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necessário, e fiscalizar e monitorizar efetivamente o processo de  
tomada de decisões em matéria de gestão», no artigo 91.º/1, 2 e 8  
CRD IV, transposto nos artigos 14.º/1, 30.º, 30.ºD e 31.º RGIC;

(v) A preparação e formação dos administradores, no sentido de impor às 
instituições que afetem recursos humanos e financeiros adequados à 
preparação e formação dos membros do órgão de administração, no 
artigo 91.º/9 CRD IV;

(vi) Os limites à pluriocupação dos administradores, no artigo 91.º/3 a 6 
CRD IV, transposto no artigo 33.º RGIC;

(vii) A autoavaliação e nomeação de administradores, incluindo a cons-
tituição de um comité de nomeações nas instituições de crédito sig-
nificativas, composto por administradores não-executivos, com um 
conjunto importante de tarefas previstas no artigo 88.º CRD IV, trans-
posto nos artigos 30.º-A e 115.º-B RGIC; e

(viii) A gestão de riscos, incluindo a constituição de um comité de risco nas 
instituições de crédito significativas, composto por administrado-
res não executivos, com funções essenciais descritas no artigo 76.º  
CRD IV, transposto nos artigos 115.ºK a 115.ºW RGIC.

VI. O regime então consagrado na CRD IV consubstanciou um aprofunda-
mento do anteriormente vigente, consolidando, densificando e concretizando 
diversas normas, de forma a oferecer soluções que a incipiência da jurisprudência 
e da doutrina nalguns Estados-membros (como Portugal) não permitiram extrair 
de conceitos indeterminados pré-existentes. O objetivo foi assegurar a identi-
ficação e disseminação de padrões mínimos de governo societário, corrigindo 
comportamentos inadequados, mas enraizados nos nossos agentes económicos43.

No fundo, estão em causa as ideias de que o bom governo das instituições 
de crédito é condição essencial à estabilidade do sistema financeiro e de que a 
adequada supervisão pública do sistema bancário depende da sua articulação 
com os mecanismos internos de controlo.

Pensando neste sistema como um castelo de cartas – composto, em dife-
rentes pisos pelos órgãos de administração, pelos órgãos de fiscalização e pelas 
autoridades de supervisão pública –, não é possível construir o terceiro piso sem 
assentar corretamente os dois primeiros. Se estes apresentarem fragilidades,  
estas repercutirseão naquele de acordo com um efeito multiplicador.

Sem prejuízo dos desenvolvimentos que se apresentam a seguir, o desafio 
principal mantém-se: a aplicação (enforcement) adequada destes padrões míni-
mos de governo societário, seja pela atuação conjugada dos diferentes órgãos 

43 José Ferreira Gomes, “Novas regras sobre o governo das instituições de crédito”, cit., 15.
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societários, seja pela atuação do(s) supervisor(es) público(s)44. Só a sua ade-
quada aplicação permitirá reduzir o fosso existente entre os comandos norma-
tivos (law in the books) e a sua aplicação prática (law in action)45.

VII. Tudo isto vale para as empresas de investimento. Pretende-se que os 
seus órgãos de administração e de fiscalização cumpram efetivamente o papel 
que a lei lhes atribui. Desde logo, pretende-se que o conselho de administra-
ção não viva à margem do que efetivamente se passa na sociedade, deixando 
que esta seja de facto governada pelo CEO e pela demais equipa de gestão, sem 
controlo e orientação. Pretende-se também que o órgão de fiscalização se faça 
sentir presente e cumpra efetivamente o papel que a lei lhe imputa.

A lei não se basta assim com a imputação de deveres às empresas de inves-
timento. Levanta o seu véu46, imputa deveres específicos diretamente aos seus  
órgãos e conforma assim o seu funcionamento interno com vista ao cumpri-
mento das suas vinculações enquanto pessoa coletiva.

4. Cont.: A específica técnica legislativa (one tier / two tier boards) e a alocação 
de deveres aos órgãos de administração e fiscalização das instituições de 
crédito

I. A este propósito, tenha-se presente a específica técnica legislativa que preside 
tanto à CRD IV como à MiFID II. Estamos a discutir Diretrizes europeias. Na sua 
redação, o legislador comunitário enfrentou o desafio da diversidade de sistemas 
e modelos de governo jus-societários nos quais aqueles regimes ganhariam vida.

O desafio é o mesmo com que se depara sistematicamente o Comité de Basi-
leia para a Supervisão Bancária, na formulação dos Corporate governance principles 
for banks47, ou a European Banking Authority (EBA), na redação das suas Guide-
lines on internal governance48.

44 Recorde-se que, no seu Livro verde sobre o governo das sociedades nas instituições financeiras e as políticas 
de remuneração, 2010, 6, a Comissão Europeia sublinhou que:

«O consenso geral é que os princípios de governo das sociedades existentes – sejam eles os princípios da 
OCDE, as recomendações do Comité da Basileia no âmbito do sector bancário ou a legislação comunitária 
– já abrangiam em larga medida as problemáticas evidenciadas pela crise financeira. No entanto, a crise 
financeira revelou a falta de efectividade genuína dos princípios do governo das sociedades no sector dos 
serviços financeiros, em especial no que diz respeito aos bancos».

45 José Ferreira Gomes, “Novas regras sobre o governo das instituições de crédito”, cit., 15-17.
46 Referimo-nos aqui ao levantamento da personalidade num sentido impróprio, meramente expli-
cativo, e não ao seu sentido técnico, assente num abuso da personificação.
47 Onde se explica que:

«18. This document refers to a governance structure composed of a board of directors and senior management. 
Senior management is sometimes called the executive committee, the executive board or the management board. 
Some countries use a formal two-tier structure, where the supervisory function of the board is performed 
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48.
II. Na linha das Guidelines da EBA, o conceito de “órgão de administração” 

é usado no artigo 88.º/1 CRD IV com o sentido definido pelo artigo 3.º/1, 7)  
CRD IV, de acordo com o qual corresponde ao:

«órgão ou órgãos de uma instituição, designado nos termos do direito nacional, com 
poderes para definir a estratégia, os objetivos e a direção global da instituição e que 
fiscaliza e monitoriza o processo de tomada de decisões de gestão e inclui as pessoas que 
dirigem efetivamente as atividades da instituição».  

Esta definição, por sua vez, é completada com a apresentada no artigo 3.º/1, 
8) CRD IV, de acordo com a qual se deve entender por “Órgão de administração 
na sua função de fiscalização”:

«o órgão de administração agindo no exercício da sua função de fiscalizar e monitorizar 
o processo de tomada de decisões de gestão».

by a separate entity known as a supervisory board or audit and supervisory board, which has no executive 
functions. Other countries use a one-tier structure in which the board of directors has a broader role.. (…)
19. Owing to these differences, this document does not advocate any specific board or governance structure.  
The terms “board of directors” and “senior management” are used mainly from the perspective of a one-
tier board structure. These terms should be interpreted throughout the document in accordance with the 
applicable law within each jurisdiction. Recognising that different structural approaches to corporate 
governance exist across countries and that these structures evolve over time, this document encourages 
legislators, supervisors, banks and others to frequently review their practices so as to strengthen checks 
and balances and sound corporate governance under diverse structures. The application of corporate 
governance standards in any jurisdiction is naturally expected to be pursued in a manner consistent with 
applicable national laws, regulations and codes (eg taking into consideration the existence of oversight 
boards in some jurisdictions)».

48 Nesse sentido, lia-se nas Guidelines on Internal Governance da EBA de 2011 (p. 10) (entretanto 
revistas em 2017), que:

«31. The EBA is aware that within the Member States usually one of two governance structures is used – a 
unitary or a dual board structure. Under a unitary board structure, one body (e.g. the Board of Directors) 
performs both supervisory and management functions while, under a dual board structure, these functions 
are performed by a supervisory board and a board of managers respectively. (…) 
32. The Guidelines do not advocate any particular structure. The term “Management body” is used in the 
Guidelines to embrace all possible governance structures. The concept is purely functional, for the purpose of 
setting out guidance and principles aimed at a particular outcome irrespective of the specific legal structure 
applicable to an institution in its Member State. Consequently the Guidelines generally do not state whether 
a particular task or responsibility falls within the management body’s management or supervisory function; 
that will vary according to the national legislation within each Member State. The key point is to ensure that 
the particular task or responsibility is carried out».

A mesma perspectiva está refletida na versão revista de 2017 (p. 8):
«21. The guidelines are intended to apply to all existing board structures without interfering with the general 
allocation of competences in accordance with national company law or advocating any particular structure. 
Accordingly, they should be applied irrespective of the board structure used (a unitary and/or a dual board 
structure and/or another structure) across Member States. (…)». 



440

CADER NOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS SOBRE OS 20 ANOS DO CVM

III. Perante as conhecidas limitações desta técnica legislativa impõe-se cautela. 
Em primeiro lugar, não se deve partir da premissa de que o princípio 

jussocietário de dissociação das funções de administração e fiscalização 
(aktienrechtliches Trennungsprinzip), típico de sistemas como o alemão, o italiano 
ou o português, determina uma separação rígida entre as tarefas de administração 
e de fiscalização.

Na realidade, a dissociação funcional é mais aparente do que real, sendo 
fluídas as fronteiras entre as atividades de administração e de fiscalização.  
A fiscalização é um todo, assente na articulação da conduta dos diferentes 
órgãos sociais, e não uma função perfeitamente autonomizável e imputada 
exclusivamente a um único órgão. O primeiro fiscalizador é, necessariamente, 
o órgão de administração49, com o qual se deve articular o órgão de fiscalização 
global50. O papel deste, por sua vez, não pode ser adequadamente desenvolvido 
senão em estreita colaboração com o revisor oficial de contas51. 

IV. Em segundo lugar, deve ter-se presente que a referida “função de fisca-
lização” não assenta necessariamente nos mesmos pilares nos vários sistemas 
jurídicos ou modelos de governo em causa.

É substancialmente diferente a função desempenhada pelo Aufsichtsrat no 
sistema alemão – com poderes para designar e destituir os membros do Vorstand, 
para determinar a remuneração destes, para aprovar as contas anuais e para re-
servar determinadas matérias ao seu consentimento52 – e a função desempenhada  
por um collegio sindacale em Itália ou por um conselho fiscal em Portugal – na me-
dida em que, não tendo aqueles poderes, se assumem como meras estruturas 
institucionais intermédias entre o conselho de administração e os acionistas53.

V. Perante as definições da CRD IV – tal como perante idênticas definições 
na MiFID II –, cabe ao legislador de cada Estado-membro alocar os deveres 
previstos no artigo 88.º/1 CRD IV ao “órgão ou órgãos” relevantes, de acordo 
com os parâmetros do respetivo sistema jus-societário.

49 Sobre as obrigações de vigilância do conselho de administração e dos seus membros, cfr. José 
Ferreira Gomes, Da administração à fiscalização das sociedades, 2015, §§ 13-21.
50 Por “órgão de fiscalização global” deve entender-se o órgão ao qual compete fiscalizar a admi-
nistração da sociedade (conselho fiscal, comissão de auditoria ou conselho geral e de supervisão, 
consoante o modelo de governo em causa), por contraposição ao “órgão de fiscalização contabi-
lística” (ROC/SROC).
51 José Ferreira Gomes, “Novas regras sobre o governo das instituições de crédito”, cit., 46.
52 José Ferreira Gomes, “Novas regras sobre o governo das instituições de crédito”, cit., 46, bem 
como Da administração à fiscalização das sociedades, cit., § 40.2.
53 José Ferreira Gomes, “Novas regras sobre o governo das instituições de crédito”, cit., 46, bem 
como Da administração à fiscalização das sociedades, cit., § 26.1.
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No artigo 115.º-A RGIC, porém, o nosso legislador optou por não fazer tal 
alocação ao impor genericamente tais deveres aos «órgãos de administração e 
de fiscalização das instituições de crédito», sem distinguir. Esta opção preju dica 
a eficácia prática do preceito. Perdeu-se uma oportunidade importante para 
densificar as funções dos órgãos de administração e de fiscalização e para clari-
ficar a sua necessária articulação.

Porém, o Banco de Portugal corrigiu e bem o problema no seu recente Aviso 
n.º 3/2020, que regulamenta os sistemas de governo e controlo interno e define 
os padrões mínimos em que deve assentar a cultura organizacional das enti-
dades sujeitas à supervisão do Banco de Portugal.

5. Cont.: A transposição (incompleta) do artigo 9.º/1 MiFID II
I. Se bem vemos, o artigo 9.º/1 MiFID II não foi integralmente transposto.

Não sabemos se o legislador terá assumido que o RGIC daria resposta a esta 
necessidade. Se assim foi, andou mal, porquanto o artigo 199.º-C RGIC manda 
aplicar às empresas de investimento tão somente o disposto no Título II, sobre 
autorização do Banco de Portugal.

Aplicam-se assim às empresas de investimento os artigos 14.º a 35.º-A RGIC, 
relativos a supervisão prudencial. Falta, porém, a remissão para o artigo 115.º-A 
RGIC que transpõe o artigo 88.º CRD IV e, desde logo, consagra o importante 
princípio da responsabilidade global54.

II. Contudo, esta falta é nalguma medida colmatada não só pelo facto de as 
instituições de crédito estarem sujeitas diretamente ao artigo 115.º-A RGIC, mas 
também pela existência de regimes específicos que, no seu âmbito de aplicação, 
asseguram a transposição do referido artigo 88.º CRD IV:

(i) O regime jurídico das sociedades de consultoria para investimento 
(Decreto-Lei n.º 357-B/2007, de 31-out., sucessivamente alterado) no 
seu artigo 6.º-A;

(ii) O regime jurídico das sociedades gestoras de mercado regulamentado, 
de sistemas de negociação multilateral, de câmaras de compensação 
e de sistemas centralizados (Decreto-Lei n.º 357-C/2007, de 31-out., 
sucessivamente alterado), no seu artigo 32.º/4.

III. Fora do âmbito de aplicação destes regimes específicos pode eventual-
mente sustentar-se que, sendo o artigo 88.º CRD IV (ex vi artigo 9.º/1 MiFID II) 

54 José Ferreira Gomes, “Os princípios da responsabilidade e da direção global”, cit., passim.
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um desenvolvimento de outras proposições gerais, pode o intérprete-aplicador 
operar essa concretização apelando a uma interpretação conforme à Diretriz55.

Esta concretização beneficia de apoios sistemáticos não só nos regimes de 
transposição já referidos, mas também nas normas que, como veremos adiante, 
transpõem o artigo 9.º/3 MiFID II (maxime, o artigo 305.º-D CVM). Poderá ainda 
ser relevante, como ponto de apoio para a referida concretização, o disposto no 
Aviso do Banco de Portugal n.º 3/2020.

É um percurso com dificuldades e que se espera que o legislador venha a 
corrigir no futuro56. 

6. O artigo 9.º/3 MiFID II: responsabilidade dos órgãos de administração  
e fiscalização pelo product governance

I. O artigo 9.º/3 MiFID II desenvolve as já referidas proposições de base da  
CRD IV destinadas a assegurar que os órgãos de administração e de fiscalização 
dos intermediários financeiros cumprem os respetivos papéis57.

Estes devem definir, supervisionar e ser responsáveis pela implementação 
dos mecanismos de governo que garantam a gestão eficaz e prudente, incluindo a 
separação de funções dentro da empresa e a prevenção de conflitos de interesse, 
de modo a promover a integridade do mercado e os interesses dos clientes. 

II. Sem prejuízo dos requisitos do artigo 88.º/1 da CRD IV, já referido, estes 
mecanismos de governo devem asseguram igualmente que os órgãos de adminis-
tração e fiscalização definem, aprovam e controlam: 

(i) A organização da empresa para a prestação de serviços e atividades de 
inves timento e serviços auxiliares, incluindo as qualificações, os conhe-
cimentos e a capacidade técnica de que os funcionários devem dispor, 
os recursos, os procedimentos e as modalidades para a prestação de ser-
viços e as atividades da empresa, tendo em conta a natureza, a escala e 
a complexidade das suas atividades e todos os requisitos que a empresa 
tem de cumprir [al. a)]; 

(ii) A política em matéria de serviços, atividades, produtos e operações oferecidos 
ou prestados, em conformidade com o nível de tolerância ao risco da 

55 Sobre esta, veja-se José Ferreira Gomes e Diogo Costa Gonçalves, in Manual de sociedades 
abertas e de sociedades cotadas, cit., 52 ss.
56 Estando em curso uma reforma do regime das empresas de investimento – nomeadamente para 
transposição da Diretriz (UE) 2019/2034, de 27nov.2019, relativa à supervisão prudencial destas 
entidades –, deve aproveitar-se para rever este ponto.
57 Veja-se Dirk Zetzsche, in Matthias Lehmann e Christoph Kumpan (coord.), European 
Financial Services Law, 2019, art. 9 MiFID II, n.os m. 4-6, 11-13, que analisa lado a lado as disposições 
do art. 9.º/3 MiFID II e do art. 88.º CRD IV.
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empresa e as características e as necessidades dos clientes da empresa, 
incluindo a realização de testes de esforço adequados, se for caso disso 
[al. b)];

(iii) A política de remuneração das pessoas envolvidas na prestação de serviços 
a clientes com o objetivo de encorajar uma conduta empresarial res-
ponsável, o tratamento equitativo dos clientes e de evitar conflitos de 
interesses nas relações com os clientes [al. c)].

III. Por fim, exige ainda que estes órgãos acompanhem e avaliem periodica-
mente a adequação e a execução dos objetivos estratégicos da empresa na prestação 
de serviços e atividades de investimento e de serviços auxiliares, a eficácia dos  
mecanismos de governação da empresa de investimento e a adequação das polí-
ticas relacionadas com a prestação de serviços aos clientes, tomando as medidas 
apropriadas para corrigir eventuais deficiências. 

Muito importante, também, exige que os membros destes órgãos tenham 
um acesso adequado às informações e aos documentos necessários para controlar e 
acompanhar o processo de tomada de decisões de gestão. 

IV. Todas estas coordenadas são relevantes ao nível do product governance.  
Por isso mesmo, são desenvolvidas e concretizadas pela Diretriz Delegada (UE) 
2017/59358, que exige que os órgãos de administração e fiscalização assumam 
responsabilidade direta pelo processo de criação (artigo 9.º/6) e distribuição 
(artigo 10.º/8) de produtos financeiros.

IV. As coordenadas gerais do proémio do artigo 9.º/3 MiFID II foram trans-
postas no artigo 305.º-D/1, b) e 2, a) CVM; os artigos 9.º/6 e 10.º/8 da Diretriz 
Delegada (UE) 2017/593 foram transpostos no artigo 309.º-M/2 CVM.

58 No qual se pode ler:
«Os Estados-Membros devem requerer às empresas de investimento que assegurem que o órgão de adminis-
tração tem um controlo efetivo sobre o processo de governação dos produtos da empresa. As empresas de inves-
timento devem assegurar que os relatórios de avaliação da conformidade dirigidos ao órgão de administração 
incluem, sistematicamente, informações sobre os instrumentos financeiros produzidos pela empresa, incluindo 
informações sobre a estratégia de distribuição. As empresas de investimento devem colocar os relatórios à 
disposição da respetiva autoridade competente, mediante pedido».

Deve também atender-se ao art. 9.º/7, segundo o qual:
«Os Estados-Membros devem requerer às empresas de investimento que assegurem que a função de [com-
pliance] acompanha o desenvolvimento e a análise periódica dos mecanismos de governação dos produtos, a 
fim de detetar eventuais riscos de incumprimento, por parte da empresa, das obrigações previstas no presente 
artigo.»
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7. O artigo 16.º/3 MiFID II: requisitos organizacionais de product governance
I. O artigo 16.º MiFID II desenvolve os requisitos organizacionais aplicáveis ao inter-
mediário financeiro, destinados a assegurar o efetivo cumprimento, por este, do 
complexo de deveres a que está sujeito.

No quadro da personificação coletiva, estes requisitos projetam-se, interna-
mente, sobre a posição dos seus órgãos de administração e fiscalização. Ao pri-
meiro cabe criar e manter uma organização administrativa adequada ao desen-
volvimento da atividade da sociedade59; ao segundo cabe fiscalizar as opções do 
primeiro, de acordo com critérios de legalidade, regularidade, economicidade 
e adequação60. 

O artigo 16.º MiFID II desempenha, portanto, um importante papel no siste-
ma de governo do intermediário financeiro.

II. O artigo 16.º/3 MiFID II, em particular, desenvolve o sistema de corporate 
governance numa dimensão de product governance.

Nele se exige que os intermediários financeiros mantenham e operem 
mecanismos organizacionais e administrativos eficazes, por forma a tomar todas as 
medidas razoáveis destinadas a evitar que conflitos de interesses prejudiquem os 
interesses dos seus clientes. 

Além disso, aquelas que produzam instrumentos financeiros para comer-
cialização junto de clientes devem manter, aplicar e rever o processo para a 
aprovação de cada instrumento financeiro e para as adaptações significativas 
de instrumentos financeiros existentes, antes da sua comercialização ou distri-
buição aos clientes.

III. O processo de aprovação do produto deve (i) especificar um mercado- 
-alvo identificado na categoria de clientes finais para cada instrumento finan-
ceiro e (ii) assegurar que todos os riscos relevantes desse mercado-alvo iden-
tificado são avaliados e (iii) que a estratégia de distribuição pretendida seja  
coerente com o mercado-alvo identificado.

A especificação do mercado-alvo deve assentar não apenas em critérios quantita-
tivos, mas também qualitativos61, usando a lista de cinco categorias das Guidelines  

59 Sobre o dever de organização interna e externa, imputada ao órgão de administração e, refle-
xamente, a cada um dos seus membros, cfr. José Ferreira Gomes, Da administração à fiscalização 
das sociedades, cit., § 21, 239 ss. Cfr. tb. Pedro Caetano Nunes, Dever de gestão dos administradores de 
sociedades anónimas, 2012, 506 ss.
60 Sem prejuízo do poder do órgão de fiscalização de conformar a própria organização, no qua 
respeita aos sistemas de informação, através do exercício dos seus poderes-deveres de obtenção 
de informação.
61 ESMA, Guidelines on MiFID II product governance requirements (ESMA35-43-620), 2018, 5-6 (ponto 13).
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da ESMA para o efeito: (i) o tipo de clientes a quem o produto se destina;  
(ii) conhecimentos e experiência; (iii) situação financeira, com foco na capaci-
dade para suportar perdas; (iv) tolerância ao risco e compatibilidade do perfil 
de risco/remuneração do produto com o mercado-alvo; e (v) objetivos e neces-
sidades dos clientes62.

A especificação do mercado-alvo potencial é efetuada de forma adequada e 
proporcionada, tendo em consideração a natureza do produto de investimento, 
i.e., tendo em conta as características do produto, nomeadamente a sua com-
plexidade (incluindo a estrutura de custos e encargos), o perfil de risco/remu-
neração ou liquidez, ou o seu caráter inovador63.

Para assegurar que a sua estratégia de distribuição é coerente com o mercado-alvo 
especificado, o intermediário financeiro (i) deve selecionar os distribuidores que 
têm o tipo de clientes e ofereçam serviços compatíveis com o mercado-alvo do 
produto e (ii) deve propor o tipo de serviço de investimento através do qual os 
clientes-alvo devem ou podem adquirir o instrumento financeiro64.

IV. O intermediário financeiro deve também rever periodicamente os instrumen-
tos financeiros que oferece ou comercializa, tendo em conta qualquer aconteci-
mento que possa afetar significativamente o risco potencial para o mercado-alvo 
identificado, a fim de avaliar, pelo menos, se o instrumento financeiro continua 
a satisfazer as necessidades do mercado-alvo identificado e se a estratégia de 
distribuição pretendida continua a ser adequada. 

Segundo a ESMA, os produtores devem determinar, de uma forma propor-
cionada, quais as informações de que necessitam para realizarem a sua análise 
e como essas informações serão recolhidas. As informações relevantes podem 
incluir, e.g., (i) a identificação dos canais de distribuição que foram utilizados, 
(ii) a proporção das vendas efetuadas fora do mercado-alvo, (iii) informação resu-
mida dos tipos de clientes, (iv) um resumo de eventuais reclamações recebidas e 
perguntas sugeridas pelo produtor para a recolha de observações junto de uma 
amostragem de clientes65.

Para ajudar os produtores, os distribuidores devem fornecer-lhes informa-
ções sobre as vendas e outras que possam ser relevantes e que possam resultar 
das análises periódicas que efetuam. Além disso, devem ter conta as informa-
ções que possam indicar (i) que identificaram erradamente o mercado-alvo de 

62 ESMA, Guidelines, cit., 6-7 (pontos 14-18).
63 ESMA, Guidelines, cit., 8 (pontos 21-24).
64 ESMA, Guidelines, cit., 9 (pontos 25-26).
65 Essas informações podem estar agregadas e não necessitam de ser discriminadas por instrumento 
ou por venda. ESMA, Guidelines, cit., 16 (ponto 57).
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um produto ou serviço específico ou (ii) que o produto ou serviço deixou de 
corresponder às circunstâncias do mercado-alvo identificado. Assim, e.g., se o 
produto se tornar ilíquido ou muito volátil devido a alterações no mercado66.

V. Os produtores devem colocar à disposição dos distribuidores todas as infor-
mações pertinentes sobre o instrumento financeiro e o processo de aprovação 
do produto, incluindo o mercado-alvo identificado do instrumento financeiro. 

E os distribuidores67 devem tomar medidas adequadas para obter estas infor-
mações e para compreender as características e o mercado-alvo identificado de 
cada instrumento financeiro.

Para o efeito, partem da lista de categorias utilizada pelos produtores para 
especificar o mercado-alvo para os seus produtos, mas devem concretizar mais 
o mercado-alvo (mercado-alvo real). Contrariamente ao produtor, que não tem 
conhecimento específico sobre os clientes individuais do distribuidor, este deve 
ter em conta (i) o tipo de clientes a que presta serviços de investimento, (ii) a 
natureza dos produtos de investimento e (iii) o tipo de serviços de investimento 
que presta.

A ponderação do tipo de serviços que presta é particularmente relevante, 
porquanto deste depende o nível de informação que tem sobre os seus clien-
tes (em particular, os serviços de consultoria para investimento e de gestão de 
carteiras permitem a aquisição de um vasto conjunto de informações sobre os 
clientes, em comparação com os outros serviços)68.

Assim, os distribuidores devem ter presente que, atendendo ao tipo de 
serviços prestados, podem não estar em condições de realizar uma avaliação 
rigorosa do mercado-alvo69. Quanto menor informação tiverem, mais atenção 
devem prestar à informação prestada por aquele que criou o produto. Isto será 
especialmente relevante quando estejam em causa produtos de elevado risco e 
complexidade ou que envolvam conflitos de interesses70.

VI. Estas proposições sobre product governance são desenvolvidas pelos artigos 
9.º e 10.º da Diretriz Delegada (UE) 2017/593 e transpostas nos artigos 309.º-I 
a 309.º-N CVM71.

66 ESMA, Guidelines, cit., 16 (ponto 58).
67 Aqueles que disponibilizam ou recomendam instrumentos que não tenham sido por eles pro-
duzidos.
68 ESMA, Guidelines, cit., 11 (ponto 34), 13 (ponto 44).
69 ESMA, Guidelines, cit., 13 (ponto 45).
70 ESMA, Guidelines, cit., 13-14 (ponto 45-46).
71 § 2 do artigo 16.º/3 MiFID II está transposto no artigo 309.º-J/2; o § 3 no artigo 309.º-J/3; o § 4 no 
artigo 309.º-L/3; o § 5 no artigo 309.º-N/1; o § 6 no artigo 309.º-N/2; o § 7 no artigo 309.º-I/3 CVM.
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8. O artigo 24.º/1 e 2 MiFID II: o dever de atuação no melhor interesse dos 
clientes e o alinhamento dos produtos financeiros ao mercado-alvo

I. O artigo 24.º/1 MiFID II sujeita as empresas de investimento a um dever geral de 
promoção dos melhores interesses dos seus clientes que constitui o pilar central 
da regulação da conduta destas na MiFID II e nos demais atos de implementação, 
com reflexos importantes na interpretação de todo este quadro normativo72.

A expressão legal deste dever confere às autoridades de supervisão um im-
portante instrumento geral de apreciação do comportamento das empresas de investi-
mento, na ponderação dos riscos em causa e na abordagem proactiva à assimetria 
informativa que caracteriza a relação destas com os seus clientes73.

II. Este dever geral deve ser perspetivado numa dupla dimensão.
Numa primeira dimensão, positiva o dever principal das empresas de investi-

mento que sempre resultaria dos contratos celebrados com os respetivos clien-
tes: a promoção do interesse destes, de forma profissional, através dos serviços 
contratados.

Numa segunda dimensão, constitui uma manifestação de um mais amplo dever 
de lealdade das empresas de investimento – aqui expresso numa vinculação a 
uma atuação honesta e equitativa na promoção dos interesses dos seus clientes –,  
concretizado perante dois núcleos problemáticos74:

O n.º 1 do artigos 9.º da Diretriz Delegada (UE) 2017/593 vem transposto no artigo 309.º-J/1; o  
n.º 2 no artigo 309.º-J/5, a) e b); o n.º 3 no artigo 309.º-J/5, c); o n.º 4 no artigo 309.º-J/5, d); o  
n.º 5 no artigo 309.º-M/1, b); o n.º 6 no artigo 309.º-M/2 e 3; o n.º 7 no artigo 309.º-M/1, a); o n.º 8 
no artigo 309.º-M/4; o §§ 1 e 2 do n.º 9 no artigo 309.º-J/4, a) e b) respetivamente; o n.º 10 no artigo 
309.º-J/4, c); o n.º 11 no artigo 309.º-J/4, d); o n.º 12 no artigo 309.º-J/4, e); o n.º 13 no artigo 309.º-N/1 
e 2; o n.º 14 no artigo 309.º-L/1; o n.º 15 no artigo 309.º-L/2.
O n.º 1 do artigo 10.º foi transposto no artigo 309.º-K/1 CVM; o n.º 2 no artigo 309.º-K/2 e 3; o  
n.º 3 no artigo 309.º-K/5; o n.º 4 no artigo 309.º-L/4, c); o n.º 5 no artigo 309.º-L/3 e 4/a) e b); o n.º 6 
no artigo 309.º-M/1, a); o n.º 7 no artigo 309.º-M/1, b); o n.º 8 no artigo 309.º-M/2; o n.º 9 no artigo 
309.º-N/3; o n.º 10 no artigo 309.º-K/6.
72 Este dever tem aplicação direta independentemente de qualquer concretização. Luca Enriques 
e Matteo Gargantini, “The overarching duty to act in the best interest of the client in MiFID II”,  
in Danny Busch e Guido Ferrarini (coord.), Regulation of the EU financial markets: MiFID II and 
MiFIR, 2017, 85-122, n.º m. 4.01-4.02, “The expanding boundaries of MiFID’s duty to act in the 
client’s best interest: The Italian case”, Italian Law Journal, 3:2 (2017), 485-510 (485-486).
73 Moloney, EU Securities and Financial Markets Regulation3, 800, Martin Brenncke, in Matthias 
Lehmann e Christoph Kumpan (coord.), European Financial Services Law, 2019, artigo 24.º  
MiFID II, n.º m. 5, 162.
74 Sobre este, cfr. José Ferreira Gomes, “Conflito de interesses e benefícios (inducements) dos 
intermediários financeiros perante a MiFid II”, in Paulo Câmara (coord.), O novo Direito dos valores 
mobiliários: I Congresso de valores mobiliários e mercados financeiros, 2017, 227-250 (245-246 e tb. 234-241). 
Veja-se também, com muito interesse, Tiago dos Santos Matias, “Reserarch e inducements: o que 
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(i) Perante o conflito entre interesses próprios e interesses dos clientes, devem 
sobreordenar os interesses dos clientes aos seus próprios interesses75; e

(ii) Perante o conflito entre interesses de diferentes clientes, devem tratar parita-
riamente os seus clientes, não favorecendo indevidamente uns relativa-
mente aos demais76.

III. Este duty to act in the client’s best interest é concretizado no quadro do pro-
duct governance logo no artigo 24.º/2 MiFID II.

Segundo este, as empresas de investimento que produzem instrumentos financeiros 
para comercialização junto de clientes devem assegurar (§ 1):

(i) que estes se destinam a satisfazer as necessidades de um mercado-alvo 
identificado na categoria de clientes em causa;

(ii) que a estratégia de distribuição dos instrumentos financeiros é compa-
tível com o mercado-alvo identificado; e

(iii) tomam medidas razoáveis para assegurar que os instrumentos finan-
ceiros são distribuídos ao mercado-alvo identificado. 

IV. Além disso, as empresas de investimento que distribuem instrumentos financeiros 
têm de (§ 2):

(i) compreender os instrumentos financeiros que oferecem ou recomen-
dam;

(ii) avaliar a compatibilidade dos instrumentos financeiros com as neces-
sidades dos clientes aos quais presta serviços de investimento, tendo 
igualmente em conta o mercado-alvo identificado de clientes finais; e

(iii) assegurar que só são oferecidos ou recomendados instrumentos finan-
ceiros caso tal seja do interesse do cliente. 

V. Trata-se de um conjunto de regras basilares destinadas a prevenir (ou pelo 
menos reduzir), logo na fase inicial do ciclo de vida dos produtos financeiros, 
riscos de incumprimento das regras dirigidas à proteção dos investidores77.

O seu alcance só pode ser verdadeiramente apreendido numa ponderação 
sistemática que atenda, desde logo, ao disposto nos já referidos artigos 16.º/3 
MiFID II e 9.º e 10.º da Diretriz Delegada (UE) 2017/593, bem como às Guide-
lines da ESMA.

foi não volta a ser”, CadMVM, 57 (2017), 35-52, em especial a exposição da evolução da regulação 
sobre conflitos de interesses da MiFID I à MiFID II (36-39).
75 José Ferreira Gomes, “Conflito de interesses e benefícios (inducements)”, cit., 239-240.
76 José Ferreira Gomes, “Conflito de interesses e benefícios (inducements)”, cit., 240.
77 Considerando 15 da Diretriz Delegada (UE) 2017/593. Cfr. Brenncke, in European Financial 
Services Law, cit., n.º m. 7, 163.
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Entre nós, as regras do artigo 24.º/2 MiFID II foram transpostas no artigo 
309.º-I/1 e 2 CVM.

9. A responsabilidade dos administradores e funcionários dos interme-
diários financeiros perante clientes por violação de regras de product 
governance (artigo 304.º/5 CVM)

I. O nosso sistema tem uma particularidade que importa destacar: a potencial res-
ponsabilização dos administradores e funcionários dos intermediários financeiros 
por violação das regras de product governance, nos termos do artigo 304.º/5 CVM.

Como tivemos oportunidade de explorar noutro estudo, este preceito tra-
duz uma solução de co-responsabilização dos administradores e funcionários 
do intermediário financeiro, quando tenham contribuído (ilícita e culposa-
mente) para o incumprimento (ilícito e culposo), por este, dos seus deveres 
para com os seus clientes.

Atinge assim diretamente os “atores reais”, visando reforçar a conformação 
da conduta do intermediário financeiro, para tutela dos seus clientes e, indire-
tamente, da eficiência do mercado78.

II. O seu âmbito subjetivo de aplicação é enorme, cobrindo um leque muito  
alargado e heterogéneo de sujeitos. É, nessa medida, uma solução despro-
porcional para assegurar os propósitos enunciados. Exige-se, por isso, muita 
cautela na sua aplicação prática, sob pena de produção de resultados manifes-
tamente injustos.

Esta cautela traduz-se na cuidadosa delimitação dos pressupostos de res-
ponsabilidade civil desses sujeitos79.

III. Temos defendido que, na apreciação da ilicitude e da culpa, não pode 
deixar de se distinguir entre a conduta devida pelo intermediário financeiro e a 
conduta devida pelo sujeito visado (administrador ou funcionário). Caso a caso, 
haverá que determinar qual era a conduta devida por cada um e qual o compor-
tamento efetivamente adotado.

Além disso, quando se conclua pela ilicitude da conduta tanto do interme-
diário financeiro, como do “ator real” que em seu nome atua, não poderá deixar 
de se distinguir entre a culpa de um e a culpa de outro80.

78 José Ferreira Gomes, “Responsabilidade civil dos funcionários e administradores das insti-
tuições de crédito perante o art. 304.º/5 CVM”, Direito das Sociedades em Revista, 19 (2018), 99-130 
(127-128).
79 José Ferreira Gomes, “Responsabilidade civil dos funcionários e administradores das institui-
ções de crédito”, cit., 128.
80 José Ferreira Gomes, “Responsabilidade civil dos funcionários e administradores das institui-
ções de crédito”, cit., 128.
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IV. Os deveres consagrados nos artigos 304.º ss. CVM são imputados apenas 
e tão só ao intermediário financeiro, no quadro das relações contratuais estabeleci-
das com os seus clientes. Deve, portanto, procurar-se o fundamento da respon-
sabilidade dos sujeitos elencados no artigo 304.º/5 CVM noutra sede: o artigo 
483.º/1, 2.ª parte CC.

Estamos perante um quadro de responsabilidade civil tipicamente delitual, 
com fundamento na violação de normas destinadas à proteção de terceiros81.

O artigo 304.º/5 CVM requalifica algumas das normas que regem a relação 
de obrigacional de cada um dos sujeitos em causa com o intermediário finan-
ceiro, que passam a ter (também) uma eficácia protetora de terceiros que origi-
nariamente não têm. Passam, portanto, a ter uma “dupla natureza” (vinculação 
funcional e norma de proteção de terceiros) e um “duplo escopo” (promoção 
do interesse do intermediário financeiro e proteção de terceiros)82.

V. A proteção de terceiros depende de dois requisitos: (i) a proximidade da 
conduta devida pelo sujeito relativamente ao incumprimento dos deveres pelo 
intermediário financeiro e (ii) o reconhecimento de um interesse público espe-
cialmente relevante que justifica a responsabilidade perante terceiros.

Trata-se da articulação do âmbito da norma com a sua fundamentação axio-
lógica, centrada no papel dos intermediários financeiros na tutela do regular e 
eficaz funcionamento do mercado.

Só o incumprimento de deveres funcionais que sejam especialmente rele-
vantes para a realização deste interesse público pode justificar a responsabili-
dade perante terceiros, nos termos do artigo 304.º/5 CVM83.

VI. Estamos convictos de que o nosso legislador não mediu estas coordena-
das na transposição das regras europeias de product governance. Se a solução do 
artigo 304.º/5 CVM já era desproporcional face os fins visados, muito mais ficou 
na sequência da transposição da MiFID II pela Lei n.º 35/2018.

81 José Ferreira Gomes, “Responsabilidade civil dos funcionários e administradores das institui-
ções de crédito”, cit., 128.
82 Estamos perante deveres específicos que, quando enquadrados na esfera delitual, são qualifi-
cáveis como deveres no tráfego, destinados a evitar danos patrimoniais puros na esfera dos clientes 
do intermediário financeiro. José Ferreira Gomes, “Responsabilidade civil dos funcionários e 
administradores das instituições de crédito”, cit., 128.
83 José Ferreira Gomes, “Responsabilidade civil dos funcionários e administradores das insti-
tuições de crédito”, cit., 129.
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Introdução à figura do apresentador de potenciais 
clientes de serviços de investimento (Introducer)

Helena Loureiro Bayão Horta*

1. Objeto e enquadramento
I. No quadro da prestação de serviços e da distribuição de instrumentos finan-
ceiros, os intermediários financeiros1 poderão ter vantagem em recorrer aos 
serviços dos designados apresentadores de potenciais clientes de serviços de 
investimento2 3 (doravante o “apresentador de potenciais clientes” ou o “apre-

* Jurista da CMVM. O presente texto é da exclusiva responsabilidade da autora.
1 Tenha-se presente que a contratação de terceiros para este efeito pode igualmente ser feita por 
entidades autorizadas, não qualificadas como intermediários financeiros, como é o caso das socie-
dades gestoras de organismos de investimento coletivo (“SGOIC”), entidades que, com a entrada 
em vigor do Decreto-lei nº 144/2019, de 23 de setembro, a 1 de janeiro de 2020, deixaram de ser 
qualificadas como intermediários financeiros. Nada impede, por conseguinte que, por exemplo, 
uma SGOIC possa contratar terceiros para a apresentação de potenciais interessados na subscrição 
das unidades de participação de organismos de investimento coletivo que sejam por si geridos ou 
comercializados. 
Sem prejuízo, para os efeitos do presente texto, vamos considerar apenas a situação de contratação 
de terceiros por intermediários financeiros.
2 Designados, na língua inglesa, por “introducers” e, na língua francesa, por “apporteur d’affaires”.
3 Salienta-se que o apresentador de potenciais clientes pode ser uma entidade autorizada a prestar 
serviços de investimento, incluindo intermediários financeiros que, sem poderes de representação, 
sejam contratados para a prestação deste serviço por outros intermediários financeiros. Tal é também 
o caso do designado introducing broker, que corresponde a uma entidade autorizada a prestar serviços 
de investimento que, pelo facto de não oferecer os instrumentos financeiros em que os seus clientes 
pretendam transacionar, apresenta esses clientes a intermediários financeiros que ofereçam tais 
instrumentos financeiros. Pela apresentação do cliente, o introducing broker recebe do intermediário 
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sentador”), com o objetivo de aumentar a sua base de clientes. A intervenção 
destes terceiros consiste, por conseguinte, em colocar potenciais interessados 
em contacto com uma entidade prestadora de serviços de investimento.

II. A contratação de terceiros encarregues da função de on-boarding de 
clientes na distribuição de instrumentos financeiros e serviços de investimento 
pode ter diversas vantagens. Por um lado, permite que o intermediário finan-
ceiro possa focar-se nas atividades do negócio core. Por outro lado, pode permitir 
que o intermediário financeiro adquira uma base de clientes territorialmente 
abrangente, quando esses terceiros tenham presença local, e sem que o inter-
mediário financeiro tenha que possuir recursos ou estruturas de base local.  
Em terceiro lugar, o recurso a terceiros para estes efeitos pode acontecer para 
facilitar a distribuição transfronteiriça de produtos, quando essa contratação 
seja feita, por exemplo, por sucursal de entidade autorizada noutro Estado 
membro estabelecida em Portugal ou por entidade autorizada noutro Estado 
membro que atue em Portugal em livre prestação de serviços, com o objetivo 
de aumentar a base de clientes em Portugal, podendo naturalmente suceder 
situação similar no caso de entidade autorizada em Portugal que atue noutro 
Estado membro. 

Sem prejuízo do referido, os intermediários financeiros deverão ter em con-
sideração que o recurso a apresentadores pode acarretar riscos, designada mente 
ao nível da proteção dos investidores, e responsabilidade do intermediário fi-
nanceiro, pelo que este deve atuar com cautela, atentos os deveres fiduciários 
a que se encontra sujeito perante os respetivos clientes. Com efeito, na medida 
em que a atuação do apresentador envolve contacto com os potenciais clien-
tes ou investidores, o intermediário deve prevenir situações de falta de clareza 
quanto ao estatuto do apresentador ou de influência indevida deste nas deci-
sões de investimento finais, e estar particularmente atento a indícios de condu-
tas irregulares dos apresentadores. O intermediário financeiro deve igualmente 
ter presente que o recurso a terceiros para a distribuição de produtos e serviços 
de investimento não afasta em nenhuma medida o dever de observância das 
obrigações legais face aos respetivos clientes a que se encontra sujeito. 

III. No presente texto propomo-nos fazer uma introdução à figura do apre-
sentador de potenciais clientes, quando este corresponde a uma entidade não 
autorizada a prestar serviços de investimentos. Tem-se presente que esta é uma 
figura não regulada, que não se encontra prevista a nível europeu na Diretiva 

financeiro destinatário uma parte das comissões de transação que lhes são pagas pelo cliente. Sem 
prejuízo do referido, no presente estudo focar-nos-emos na figura do introducer entidade não auto-
rizada a prestar serviços de investimento, pelo que não cuidaremos das demais situações referidas. 
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2014/65/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio, relativa 
aos mercados de instrumentos financeiros (“DMIF II”) nem tão pouco no orde-
namento jurídico nacional4. Sem prejuízo, os intermediários financeiros não 
estão impedidos de recorrer a terceiros para este efeito, podendo, ao abrigo do 
princípio de liberdade contratual5, contratualizar serviços de apresentação de 
potenciais clientes, desde que tal não afete o dever de observância do regime 
jurídico a que estão sujeitos.

2. Elementos de distinção da figura do apresentador de potenciais clientes 
face a figuras afins 

I. Importa clarificar os elementos de distinção entre a figura do apresentador 
de potenciais clientes e atividades ou figuras afins, reguladas no direito nacio-
nal e que apenas podem ser prestadas por entidades autorizadas, como o caso 
da atividade de prospeção ou das figuras do agente vinculado e dos consultores 
para investimento autónomos. Verifica-se, com efeito, uma zona de proximidade 

4 A figura dos introducers é reconhecida expressamente no ordenamento jurídico do Reino Unido. 
O art. 25º do The Financial Services and Markets Act 2000, prevê uma definição de “arranging deals in 
investments”, nos seguintes termos: 
“25.–(1) Making arrangements for another person (whether as principal or agent) to buy, sell, subscribe for 
or underwrite a particular investment which is (a) a security, (b) a contractually based investment, or (c) an 
investment of the kind specified by article 86, or article 89 so far as relevant to that article, is a specified kind of 
activity. (2) Making arrangements with a view to a person who participates in the arrangements buying, selling, 
subscribing for or underwriting investments falling within paragraph (1)(a), (b) or (c) (whether as principal or 
agent) is also a specified kind of activity.”
Adicionalmente, o art. 33º do the Financial Services and Markets Act 2000 prevê uma exclusão ao art. 
25º/2, para abranger os introducers, nos seguintes termos: 
“33. There are excluded from article 25(2) arrangements where (a) they are arrangements under which persons 
(“clients”) will be introduced to another person; (b) the person to whom introductions are to be made is (i) an 
authorised person; (ii) an exempt person acting in the course of a business comprising a regulated activity in 
relation to which he is exempt; or (iii) a person who is not unlawfully carrying on regulated activities in the 
United Kingdom and whose ordinary business involves him in engaging in an activity of the kind specified by 
any of articles 14, 21, 25, 37, 40, 45, 51, 52 and 53 (or, so far as relevant to any of those articles, article 64), or 
would do so apart from any exclusion from any of those articles made by this Order; and (c) the introduction is 
made with a view to the provision of independent advice or the independent exercise of discretion in relation to 
investments generally or in relation to any class of investments to which the arrangements relate.”
Em França, a figura do “apporteur d’affaires” é uma figura não regulada. A Association française de la 
gestion financière disponibiliza informação sobre a figura, no documento intitulado “Clarification des 
statuts d’intemédiaire en matière de commercialisation”, de maio de 2015, disponível em https://www.
afg.asso.fr/wp-content/uploads/2015/06/2015_06_Guide_Professionnel_clarification_statut_
intermediaire.pdf.
A autoridade de supervisão financeira cipriota – a Cyprus Securities and Exchange Commission – divulga 
no seu sítio na internet informação sobre Introducers/Introducing brokers, disponível em https://www.
cysec.gov.cy/en-GB/legislation/services-markets/epey/Pre-MiFID/FAQ-CYSEC/37154/.
5 Art. 405º do Código Civil.
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nas situações referidas, na medida em que em todas elas existe o recurso a ter-
ceiros que são entidades distintas do intermediário financeiro, para a prestação 
de serviços que são preparatórios ou auxiliares da atividade prosseguida pelo 
intermediário financeiro.

II. O regime jurídico determina, no art. 292º do Código dos Valores Mobi-
liários (“CVM”)6, que “a publicidade e a prospeção dirigidas à celebração de contratos 
de intermediação financeira ou à recolha de elementos sobre clientes atuais ou potenciais”, 
apenas pode ser realizada por intermediário financeiro ou por agente vinculado7. 
Tratam-se, por conseguinte, de atividades que o apresentador de potenciais 
clientes não pode prestar. 

Por um lado, o apresentador está impedido de qualquer atividade de publi-
cidade8, pelo que não poderá, por qualquer forma de comunicação, promover 
produtos ou serviços do intermediário financeiro, dirigida à celebração de con-
tratos de intermediação financeira. 

Por outro lado, o apresentador está impedido de fazer prospeção de clientes, 
pelo que não poderá fazer recolha de elementos sobre clientes atuais ou poten-
ciais9. Na medida em que o serviço do apresentador de transmissão de dados de 

6 Aprovado pelo Decreto-Lei nº 486/99, de 13 de novembro, na redação atualizada.
7 O art. 292º do CVM tem origem no art. 29º/1 da DMIF II que estabelece que: “[o]s Estados-Membros 
permitem a uma empresa de investimento nomear agentes vinculados para efeitos da promoção dos serviços da 
empresa de investimento, da angariação de serviços ou da receção de ordens de clientes ou clientes potenciais e sua 
transmissão, da colocação de instrumentos financeiros e da prestação de aconselhamento no que diz respeito aos 
instrumentos ou serviços financeiros oferecidos por essa empresa de investimento.”
8 De acordo com o art. 3º/1 do Código da Publicidade, aprovado pelo Decreto-Lei nº 330/90, de 
23 de outubro, “[c]onsidera-se publicidade, para efeitos do presente diploma, qualquer forma de comunicação 
feita por entidades de natureza pública ou privada, no âmbito de uma actividade comercial, industrial, artesanal 
ou liberal, com o objectivo directo ou indirecto de: a) Promover, com vista à sua comercialização ou alienação, 
quaisquer bens ou serviços; b) Promover ideias, princípios, iniciativas ou instituições.” 
9 No ordenamento jurídico nacional a atividade de prospeção surgiu associada inicialmente à figura 
do prospetor e, mais tarde, à figura do agente vinculado.
Com efeito, a atividade de “[p]rospecção de investidores para a subscrição, compra, venda ou troca de valores 
mobiliários ou para a realização de outras operações sobre estes, e bem assim de clientes para quaisquer serviços de 
intermediação em valores mobiliários” surge qualificada como atividade de intermediação financeira no 
art. 608º, d) do Código do Mercado de Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei nº 142-A/91 
de 10 de Abril. Nos termos do art. 610º/1 do mesmo Código “[c]onsidera-se prospecção de investidores e de 
clientes toda a actividade que consista: a) No facto de alguém se dirigir, ainda que esporadicamente, à residência ou 
aos locais de trabalho de quaisquer pessoas, tendo em vista colocar mediante subscrição, trocar, vender ou adquirir 
valores mobiliários, ou obter a participação dessas pessoas em outras operações sobre valores mobiliários ou a 
utilização por elas de quaisquer serviços de intermediação previstos no artigo 608º, com a imediata celebração 
de contrato ou a assunção pelas mesmas pessoas de qualquer compromisso para esse efeito, e com ou sem a entrega 
imediata de títulos e o seu pagamento, feitos na totalidade ou apenas em parte; b) No facto de alguém desenvolver 
a actividade referida na alínea anterior em lugares públicos; c) No facto de alguém se dirigir, de forma habitual, 
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clientes ao intermediário financeiro compreende o momento prévio de reco-
lha desses mesmos dados junto dos potenciais interessados, pode suscitar-se 
a dúvida de saber se essa ativi dade do apresentador não corresponde, afinal, 
a uma atividade de prospeção de inves tidores. No nosso entendimento a res-
posta deve ser negativa, pela leitura conjunta do art. 292º com o art. 294º-A/1 do 
CVM que estabelece que o agente vinculado pode prestar os serviços de “pros-
peção de investidores, exercida a título profissional, sem solicitação prévia destes, fora do 
estabelecimento do intermediário financeiro, e com o objetivo de captação de clientes para 
quaisquer atividades de intermediação financeira”. Assim, enquanto que a atividade 
de apresentação de potenciais clientes se circunscreve à simples recolha de da-
dos de potenciais interessados e à transmissão desses dados ao intermediário 
finan ceiro, inexistindo qualquer obrigação do apresentador relacionada com 
a efetiva angariação de clientes e a celebração de contratos de intermediação 
financeira, a atividade de prospeção de investidores é, por natureza, dirigida à 

à residência ou aos locais de trabalho de quaisquer pessoas, tendo em vista propor ou aconselhar a subscrição, 
compra, troca ou venda de valores mobiliários, a participação por qualquer forma em outras operações sobre esses 
valores ou a utilização de quaisquer serviços de intermediação previstos no artigo 608º, sem que, todavia, haja 
lugar à imediata celebração ou execução de qualquer contrato ou à assunção de qualquer compromisso por parte 
dos investidores; d) No facto de alguém desenvolver alguma das actividades indicadas na alínea precedente em 
lugares públicos; e) No facto de alguém propor ou aconselhar, de forma habitual, a realização dos negócios ou a 
utilização dos serviços mencionados na alínea c) através de cartas, circulares, chamadas telefónicas ou qualquer 
outro meio de comunicação para a residência ou locais de trabalho dos destinatários.”
Com a entrada em vigor do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei nº 486/99, 
de 13 de novembro, a prospeção deixou de ser qualificada como atividade de intermediação finan-
ceira, de modo conforme com o regime decorrente da Directiva nº 93/22/CEE do Conselho, de 
10 de maio de 1993, relativa aos serviços de investimento no domínio dos valores mobiliários. Sem 
prejuízo, nos termos do art. 292º do CVM, estabelecia-se que “[a] publicidade, a promoção e a prospecção 
dirigidas à celebração de contratos de intermediação ou à recolha de elementos sobre clientes actuais ou potenciais 
integram a actividade de intermediação a que se referem, só podendo ser realizadas por intermediários financeiros 
autorizados a desenvolver essa actividade.” Ou seja, conforme se refere no preâmbulo do Decreto-Lei 
486/99, de 13 de novembro, aos serviços de investimento e serviços auxiliares, “conforme os casos, são 
equiparadas as actividades de publicidade, de promoção e de prospecção de qualquer actividade de intermediação 
financeira (artigo 292º). Antecipa-se, assim, a protecção dos investidores e dos mercados para momento anterior 
ao da conclusão de contratos de intermediação.”
Adicionalmente, o art. 50º/1 do Regulamento da CMVM nº 12/2000, na versão introduzida pelo 
Regulamento da CMVM nº 32/2000, estabelecia que “[c]onsidera-se prospecção de investidores a actividade 
exercida a título profissional, sem solicitação prévia daqueles, prestada fora do estabelecimento do intermediário 
financeiro, que consista na captação de clientes para quaisquer actos ou actividades de intermediação financeira.”
Posteriormente, o Regulamento da CMVM nº 12/2000 é revogado pelo Regulamento da CMVM  
nº 2/2007, relativo ao exercício de atividades de intermediação financeira. De modo conforme com 
o regime decorrente da Diretiva nº 2004/39/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de 
abril, relativa aos mercados de instrumentos financeiros (DMIF I), que prevê a figura do agente 
vinculado, o regime nacional deixou de fazer referência à figura do prospetor, evoluindo para a 
figura do agente vinculado.
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angariação de serviços10 ou à captação de clientes para quaisquer atos ou ati-
vidades de intermediação financeira. A prospeção tem em vista a captação de 
clientes para uma determinada operação sobre instrumentos financeiros ou 
para um determinado serviço de investimento, de modo distinto, por conse-
guinte, do que sucede quanto à atividade de apresentação de potenciais clientes 
que tem meramente em vista a angariação de contactos. Neste último caso, é 
unicamente ao intermediário financeiro que cabe propor a realização de opera-
ções sobre instrumentos financeiros ou a prestação de serviços de investimento 
ou auxiliares.

Acresce que opção similar foi adotada no setor bancário e dos seguros, cujos 
regimes relevantes estabelecem expressamente que a simples atividade de 
apresentação de um potencial interessado ou o simples fornecimento de dados 
e informações de potenciais interessados são excluídas, respetivamente, da 
atividade do intermediário de crédito e da atividade do distribuidor de seguros 
ou de resseguros11.

III. A figura do apresentador de potenciais clientes distingue-se da figura do 
agente vinculado. Conforme já referido, o apresentador é uma pessoa singular 
ou coletiva que celebra um contrato com um intermediário financeiro unica-
mente para a prestação do serviço de apresentação de potenciais clientes ao 
intermediário financeiro, a serem abordados diretamente pelo intermediário 
financeiro. De modo diverso, o agente vinculado é uma pessoa singular ou cole-
tiva12 que celebra um contrato com um intermediário financeiro13 para a presta-
ção dos serviços de: (i) prospeção de investidores, exercida a título profissional, sem 
solicitação prévia destes, fora do estabelecimento do intermediário financeiro, 

10 Trata-se da expressão utilizada no art. 29º da DMIF II.
11 Com efeito, o regime jurídico relativo à atividade de intermediário de crédito e da prestação de 
serviços de consultoria, aprovado pelo Decreto-Lei nº 81-C/2017, de 7 de julho, estabelece no art. 3º, 
j), que se entende por intermediário de crédito “a pessoa, singular ou coletiva que, não atua na qualidade 
de mutuante e não se limita a apresentar, direta ou indiretamente, um consumidor a um mutuante ou 
a um intermediário de crédito, e que no exercício da sua atividade profissional, presta os serviços referidos no 
artigo 4º contra remuneração de natureza pecuniária ou outra forma de contrapartida económica acordada” 
(sublinhados nossos). Por seu turno, o regime jurídico da distribuição de seguros e de resseguros, 
aprovado pela Lei nº 7/2019 de 16 de janeiro, estabelece no art. 2º/1, c), que o regime não é aplicável 
“[a]o simples fornecimento de dados e informações sobre potenciais tomadores a mediadores de seguros 
ou resseguros ou a empresas de seguros ou de resseguros, se o prestador não tomar medidas adicionais para 
assistir na celebração de um contrato de seguro ou de resseguro” (sublinhados nossos).
12 Corresponde ao que se encontra previsto no art. 294º-B/2 do CVM, que estabelece que  
“[a] atividade do agente vinculado é exercida: a) Por pessoas singulares, estabelecidas em Portugal, não integradas 
na estrutura organizativa do intermediário financeiro; b) Por sociedades comerciais, com sede estatutária em 
Portugal, que não se encontrem em relação de domínio ou de grupo com o intermediário financeiro.”
13 Art. 294º-B/1, do CVM.
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com o objetivo de captação de clientes para quaisquer atividades de interme-
diação financeira, e de (ii) receção e transmissão de ordens14, colocação e consultoria 
sobre instrumentos financeiros ou sobre os serviços prestados pelo interme-
diário financeiro15. 

Adicionalmente, enquanto que os apresentadores de potenciais clientes 
atuam de modo não regulado, o regime jurídico dos agentes vinculados esta-
belece designadamente:

a) O dever de exclusividade e proibição de atuar em nome e por conta de 
mais do que um intermediário financeiro, exceto quando entre estes 
exista relação de domínio ou de grupo16;

b) O dever de observar requisitos de idoneidade e de qualificação e aptidão 
profissional adequadas e, caso preste informações ou consultoria para 
investimento sobre instrumentos financeiros, os requisitos de conhe-
cimentos e competências previstos no artigo 305º-G do CVM para os  
colaboradores do intermediário financeiro17, sendo a responsabilidade 
pela verificação desses requisitos do intermediário financeiro18;

c) A sujeição do exercício da atividade a comunicação prévia do interme-
diário financeiro à CMVM, para divulgação pública, da identidade do 
agente vinculado19.

d) O dever de, de modo contínuo, satisfazer os requisitos de registo e crité-
rios de elegibilidade, o dever de cumprir com o regime legal relativo às 
atividades que o agente vinculado desenvolve em nome do intermediá-
rio financeiro e a proibição de receber ou entregar dinheiro ou fundos  
de clientes20; 

14 A Financial Conduct Authority (FCA), autoridade de supervisão financeira do Reino Unido, escla-
rece, no âmbito de perguntas e repostas sobre serviços e atividades de investimento, disponíveis em 
https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/PERG/13/3.html?date=2018-01-03, que a atividade 
de simples apresentação não se confunde com a atividade de receção e transmissão de ordens, nos 
seguintes termos que se transcrevem:

“We are introducers who merely put clients in touch with other investment firms – are we receiving and 
transmitting orders?
No. If all you do is introduce others to investment firms so that they can provide investment services to 
those clients, this in itself does not bring about a transaction and so will not amount to receiving and 
transmitting orders”.

15 Art. 294º-A/1, do CVM.
16 Nos termos do art. 294º-A/3, a) do CVM.
17 Art. 294º-B/3 do CVM.
18 Art. 294º-B/4 do CVM.
19 Art. 294º-B/6 do CVM. A informação sobre entidades que podem ser representadas por agentes 
vinculados, nome do agente vinculado e data de início da atividade encontra-se disponível publi-
camente no sítio da CMVM na internet, em https://web3.cmvm.pt/sdi/ifs/app/prospeccao.cfm.
20 Art. 294º-A/3, d) do CVM.
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e) O dever de reportar as atividades desenvolvidas numa base contínua ao 
intermediário financeiro;

f ) A sujeição aos princípios, políticas e procedimentos internamente esta-
belecidos pelo intermediário financeiro21;

g) A sujeição da atividade desenvolvida ao controlo e fiscalização do inter-
mediário financeiro, incluindo a possibilidade de este adotar as medidas 
necessárias para evitar que o exercício pelo agente vinculado de ativi-
dade distinta tenha impacto negativo sobre o intermediário financeiro22, 
e responsabilidade plena e incondicional do intermediário financeiro 
por qualquer ato ou omissão do agente vinculado no exercício das fun-
ções que lhe são confiadas23.

IV. A figura do apresentador de potenciais clientes distingue-se igualmente 
da figura do consultor para investimento autónomo. Este último é uma enti dade 
pessoa singular autorizada a prestar consultoria para investimento relativa mente 
a valores mobiliários24, ou seja, aconselhamento personalizado a um cliente, na 
sua qualidade de investidor efetivo ou potencial, a pedido deste ou por iniciativa  
do consultor25. O consultor para investimento autónomo pode ainda prestar o 
serviço de receção e transmissão de ordens por conta de outrem em valores 
mobiliários, desde que a transmissão de ordens se dirija a inter mediários finan-
ceiros referidos no nº 1 do artigo 293º do CVM e não detenha fundos ou valores 
mobiliários pertencentes a clientes26. 

O exercício da atividade de consultor para investimento autónomo depende 
de registo na CMVM27 que, por seu turno, depende da demonstração de re-
quisitos de qualificação e aptidão profissional, de acordo com elevados padrões 
de exigência, adequadas ao exercício da atividade e meios materiais suficientes, 
incluindo um seguro de responsabilidade civil28.

Ao consultor para investimento autónomo aplicam-se as regras gerais pre-
vistas para as atividades de intermediação financeira, com as devidas adapta-
ções29, sendo designadamente responsável pela categorização dos investidores 
e pela realização de testes de adequação, pela informação aos investidores sobre 

21 Art. 304º/5 do CVM.
22 Art. 294º-C/1, c) do CVM.
23 Art. 294º-C/1, a) do CVM.
24 Art. 294º/4, b) do CVM.
25 Art. 294º/1 do CVM.
26 Art. 294º/5 do CVM.
27 Art. 301º/1 do CVM.
28 Art. 301º/2 do CVM.
29 Art. 294º/6 do CVM.
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os valores mobiliários aconselhados e pelos deveres relacionados com a preven-
ção contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.

V. Face ao referido, nos contactos com potenciais clientes de serviços de 
inves timento o apresentador de potenciais clientes deve assegurar que não faz 
prospeção, não aconselha, não tem qualquer influência na decisão de inves-
timento dos clientes nem recebe quaisquer ordens de clientes, sob pena de 
prestação de prospeção, de consultoria para investimento ou de receção e trans-
missão de ordens por conta de outrem não autorizadas. 

3. Da relação entre o apresentador de potenciais clientes e os investidores 
I. A atividade do apresentador de potenciais clientes consiste unicamente num 
contacto com os potenciais interessados e numa aferição sobre o eventual inte-
resse em que o intermediário financeiro os contacte para propor os seus serviços. 
Os potenciais interessados são posteriormente contactados pelo intermediário 
financeiro, não tendo o apresentador de potenciais clientes qualquer intervenção 
nessa fase, a qual se esgota na transmissão dos dados de contacto ao intermediário 
financeiro. A atividade prestada é, por conseguinte, de mera apresentação de 
interessados a intermediários financeiros, tendo em vista a prestação de serviços 
de investimento pelos intermediários financeiros a esses interessados. 

II. Sendo o apresentador de potenciais clientes uma entidade inteiramente 
distinta do intermediário financeiro, sem poderes de representação para atuar 
em seu nome e por sua conta, os contratos de intermediação financeira que  
venham a ser celebrados são celebrados diretamente – e sem qualquer inter-
venção do apresentador – entre o intermediário financeiro e o cliente, e todos 
os serviços prestados a esses clientes são prestados diretamente – e sem qual-
quer intervenção do apresentador – pelo intermediário financeiro, ao abrigo 
do contrato de intermediação financeira celebrado. Aliás, de outro modo não 
pode ria suceder, já que o apresentador de potenciais clientes não é uma enti-
dade autorizada a prestar serviços de investimento. 

III. Na relação com os potenciais clientes de serviços de investimento, o 
apresentador deve ser claro e não enganador relativamente ao seu estatuto de 
entidade não autorizada a prestar serviços de investimento. Sendo uma enti-
dade não autorizada a prestar serviços de investimento, incluindo o serviço de 
consultoria para investimento, o apresentador de potenciais clientes não poderá 
ter um papel instrumental de encorajamento ou de facilitação da contratação de  
serviços pelos clientes, devendo abster-se de qualquer influência na decisão  
de investimento do cliente.
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Assim, na relação com os potenciais interessados o apresentador não po derá, 
designadamente prestar informação relativamente os serviços e instrumentos 
financeiros oferecidos pelo intermediário financeiro, produzir anúncios, bro-
churas ou qualquer outro material promocional acerca do intermediário finan-
ceiro ou do seu negócio, disponibilizar qualquer documentação ou assistir o 
potencial interessado no preenchimento de documentação relevante, receber 
dinheiro ou fundos dos clientes ou assumir qualquer compromisso em nome do 
intermediário financeiro.

4. O contrato subjacente à atividade do apresentador de potenciais clientes 
de serviços de investimento

I. O apresentador de potenciais clientes não é um empregado ou um colabo-
rador integrado na estrutura organizativa do intermediário financeiro, corres-
pondendo antes a uma entidade autónoma, pessoa singular ou coletiva, que 
celebra um contrato com um intermediário financeiro. Este contrato tem a 
natureza jurídica de uma prestação de serviços, por entidade não autorizada 
a prestar serviços de investimento – o apresentador – a uma entidade auto-
rizada a prestar esses serviços – o intermediário financeiro-, tendo em vista 
a contratação por outra pessoa – o cliente – de um serviço ao intermediário 
financeiro. O apresentador assume a obrigação de fornecer dados de contacto 
de potenciais interessados ao intermediário financeiro e cessa imediatamente 
a sua atuação com a transmissão desses dados de contacto. Pela prestação do 
serviço, o apresentador recebe como contrapartida uma remuneração do inter-
mediário financeiro que o contratou. 

II. O apresentador de potenciais clientes não beneficia de nenhum man-
dato ou poder de representação e não pode comportar-se perante o cliente 
de maneira que tal possa fazer crer. O apresentador não realiza uma atividade 
em nome do intermediário financeiro e não realiza quaisquer atividades para 
as quais o intermediário financeiro está autorizado. O apresentador também 
não promove a celebração de contratos, não atuando ao abrigo de um contrato 
de agência. A contratação pelo investidor, a acontecer, sucede de modo direto  
entre o intermediário financeiro e o cliente e com base em aconselhamento ao 
cliente pelo intermediário financeiro, não tendo o apresentador de potenciais 
clientes qualquer direito sobre a clientela angariada ou direito a indemnização 
de clientela, aquando da cessação do contrato. Os clientes apresentados pelo 
apresentador são clientes do intermediário financeiro e todos os serviços pres-
tados a esses clientes serão prestados ao abrigo do contrato celebrado entre o 
intermediário financeiro e o cliente.
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III. Conforme já referido supra, o recurso a terceiros pelo intermediário 
finan ceiro pode acarretar riscos, designadamente ao nível da proteção dos  
investidores30. Nessa medida, considera-se que o intermediário financeiro que 
recorre a apresentadores deve atuar com cautela, atentos os deveres fiduciários 
perante os respetivos clientes e o dever de assegurar a observância das obriga-
ções legais a que se encontra sujeito, por um lado prevenindo no clausulado 
contratual situações de falta de clareza quanto ao estatuto do apresentador ou 
de influência indevida deste nas decisões de investimento finais dos clientes, e, 
por outro, mantendo-se atento a indícios de condutas irregulares dos apresen-
tadores de potenciais clientes31. 

Nos termos gerais, o intermediário financeiro deve assegurar que o clausu-
lado contratual delimite de modo adequado os direitos e obrigações das par-
tes32, entendendo-se que tal deve abranger os limites de atuação do apresen-
tador, assim como a obrigação do apresentador assegurar informação clara aos 
potenciais interessados e, em particular, os seguintes aspetos:

i) A obrigação do apresentador, no primeiro contacto com o potencial 
inte ressado, identificar-se, informar relativamente ao seu âmbito limi-
tado de atuação e ao seu estatuto de entidade não autorizada, ao facto 

30 A este propósito, veja-se o alerta da FCA, divulgado a 02/08/2016, intitulado “Investment advisers’ 
and authorised firms’ responsibilities when accepting business from unauthorised introducers or lead generators” 
e disponível em https://www.fca.org.uk/news/news-stories/investment-advisers-responsibilities-
accepting-business-unauthorised-introducers-lead-generators, no qual a FCA destaca alguns dos 
riscos que decorrem para as entidades autorizadas que contratam com apresentadores.
No referido alerta, a FCA demonstra preocupação com o aumento de situações em que o apresen-
tador tem influência inapropriada na forma como a entidade autorizada desenvolve a sua atividade, 
em particular quando influencia a decisão de investimento final. De acordo com a FCA, a empresa 
de investimento deve assegurar a observância do regime aplicável e, nessa medida, pode ser respon-
sabilizada se os clientes forem aconselhados de modo desadequado pelo apresentador.
31 No mesmo sentido, veja-se o comunicado divulgado pela FCA a 30/11/2017, intitulado “FCA 
commences civil proceedings in relation to alleged misleading statements on pension investments”, disponível 
em https://www.fca.org.uk/news/statements/fca-commences-civil-proceedings-relation-alleged-
misleading-statements-pension-investments, no qual se dá conta de procedimentos instaurados 
pela FCA contra apresentadores (Avacade Limited e Alexandra Associates). A FCA alegou que estas 
entidades atuaram de maneira enganosa quanto ao seu estatuto de entidades não autorizadas e 
prestaram atividades reguladas sem autorização ou sem estar abrangidas pelo regime de isenção, 
incluindo serviços de promoção de produtos financeiros.
32 A fim de responder às dúvidas frequentes dos associados e para sua referência, a Association 
française des marchés financiers, adotou em 2003 um Contrat-type AMAFI d’apport d’affaires, acompa-
nhado de uma nota de apresentação. A versão mais recente desse contrato tipo, revista em 2018, 
encontra-se disponível em https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&
cd=1&ved=2ahUKEwi_oNOUzeDmAhWIkhQKHRNEAyAQFjAAegQIARAC&url=http%3A%
2F%2Fwww.amafi.fr%2Fdownload%2Fpages%2Fa7ZBKJ7wlsj9OsFMhRrBWYCa6CAgqJn0c0I7
z3m6.pdf&usg=AOvVaw3iJy_ckoG1G4EEqLhOywOa.
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de não beneficiar de qualquer mandato ou poder de representação ou 
de atuação em nome e por conta do intermediário financeiro, ao facto 
de não poder promover a celebração de contratos de intermediação 
financeira ou a captação de clientes para serviços de intermediação 
financeira, ao facto de não poder receber ordens ou prestar aconse-
lhamento e ao facto de não poder receber qualquer remuneração ou 
compensação da parte do potencial interessado;

ii) A referência a que o intermediário financeiro mantém total discricio-
nariedade para iniciar contactos com os potenciais interessados apre-
sentados e de celebrar ou não contratos;

iii) A especificação de que a atuação do apresentador termina com a trans-
missão dos dados de contacto do potencial cliente;

iv) A referência a que o apresentador não adquire qualquer direito sobre 
a clientela que venha a ser adquirida;

v) A previsão de poderes de fiscalização e de controlo do intermediário 
financeiro relativamente à atividade desenvolvida;

vi) A previsão da possibilidade de cessação imediata do contrato pelo inter-
mediário financeiro em caso de incumprimento pelo apresentador, 
em particular, no que toca às obrigações que se destinam a assegurar  
informação clara aos potenciais interessados e às obrigações relativas 
ao âmbito permitido de atuação do apresentador;

vii) Na medida em que o contrato de apresentação se debruça sobre a 
transmissão de dados de contacto de potenciais interessados, a inclu-
são de obrigações relacionadas com o cumprimento da legislação sobre 
proteção de dados;

viii) O estabelecimento da obrigação do apresentador de cooperar com as 
autoridades competentes e, quando aplicável, de permitir o acesso às 
suas instalações.

Entende-se ainda que o intermediário financeiro deve implementar meca-
nismos de fiscalização e de controlo da atividade desenvolvida pelo apresen-
tador e manter-se particularmente atento a indícios de condutas irregulares, 
designadamente nas situações em que os potenciais clientes referenciados 
já venham como um desejo expresso de investimento, em que se apercebam  
que o apresentador teve acesso a informação sobre os investimentos dos clien-
tes ou em que exista um benefício direto para o apresentador com os investi-
mentos resultantes.33

33 Cfr. o alerta da FCA supra citado. 
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IV. Em termos de remuneração, nos termos gerais o contrato deverá esta-
belecer de modo claro: (i) o facto gerador da remuneração (p.e., a celebração 
de um contrato de intermediação financeira ou a subscrição de um produto);  
(ii) o montante da remuneração (se puder ser estabelecido) ou a modalidade de 
cálculo; e (iii) as modalidades de pagamento da remuneração ao apresentador.

Por forma a assegurar a liberdade do intermediário financeiro de contratar 
com um cliente potencial e evitar que o apresentador tenha um incentivo para 
referenciar pessoas que não sejam adequadas, o princípio deve ser o de que ape-
nas será devida remuneração pelo intermediário financeiro ao apresentador se 
aquele estabelecer uma relação contratual com o cliente ou quando este realize 
alguma subscrição ou outra operação sobre instrumentos financeiros.

V. De acordo com o regime de benefícios que decorre da DMIF II, o inter-
mediário financeiro não pode, relativamente à prestação de uma atividade de 
intermediação financeira ao cliente, oferecer a terceiros qualquer remuneração, 
comissão ou benefício não pecuniário, exceto se esse pagamento reforçar a qua-
lidade da atividade prestada ao cliente e não prejudicar o respeito do dever de 
atuar no sentido da proteção dos legítimos interesses do cliente e o pagamento 
de remunerações adequadas possibilite ou seja necessário para a prestação da 
atividade de intermediação financeira e pela sua própria natureza não seja sus-
cetível de originar conflitos com o dever de o intermediário financeiro atuar de 
forma honesta, equitativa e profissional, no sentido da proteção dos legítimos 
interesses do cliente34.

Caso se verifiquem as condições indicadas, o cliente deve ser claramente 
informado acerca da existência, natureza e montante do pagamento em causa, 
ou, quando o montante não possa ser indicado, acerca do seu modo de cálculo, 
de modo completo, verdadeiro e claro, previamente à prestação do serviço35. 

Face ao referido, o intermediário financeiro que contrata com apresenta-
dores de potenciais clientes deve acautelar a observância do regime indicado 
e, em particular, avaliar caso a caso se os termos da remuneração estabelecida 
contribuem para o reforço da qualidade do serviço prestado36 ao cliente e não 

34 Corresponde ao art. 313º/1, b) e c) do CVM.
35 Corresponde ao previsto no art. 313º, nº 1, a) e nº 2 do CVM.
36 A Diretiva Delegada (UE) 2017/593, da Comissão, de 7 de abril, estabelece no art. 11º/2 um con-
junto de condições cumulativas para se considerar que um pagamento pode considerar-se concebido 
para reforçar a qualidade do serviço prestado ao cliente.
No documento de consulta “Inducements: good and poor practices” do Committee of European Securities 
Regulators (CESR), de 22 de outubro de 2009 (Ref. CESR/09-958), disponível em https://www.
esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/09_958.pdf, refere-se que “[i]n its 2007 recom-
mendations CESR said that a payment to an investment firm that introduces a client to another investment 
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são de molde a introduzir incentivos errados, não alinhados com os deveres de 
atuar nos melhores interesses do cliente37. 

VI. Salienta-se que não existe obrigação dos intermediários financeiros de 
comunicação ou de envio de contratos de apresentação à CMVM. Sem prejuízo, 
no exercício dos seus poderes de supervisão, pode a CMVM, ao abrigo do dis-
posto no art. 361º/2, a) do CVM, requerer informação relativa aos contratos de 
apresentação celebrados pelo intermediário financeiro. O intermediário finan-
ceiro deve, por conseguinte, manter em registo os contratos assinados, assim 
como a remuneração paga aos apresentadores, devendo disponibilizar tal infor-
mação à CMVM, a pedido.

5. Deveres relativamente aos investidores ou clientes
Na medida em que o apresentador de potenciais clientes não atua em nome e por 
conta do intermediário financeiro, sendo o contrato de intermediação financeira 
celebrado diretamente entre este último e o cliente, é com o intermediário finan-
ceiro que o cliente se relaciona do ponto de vista da intermediação financeira. 

Assim, os deveres perante os clientes ou potenciais clientes, designadamente  
de categorização dos investidores e de realização de testes de adequação ou os 
deveres relacionados com a prevenção contra o branqueamento de capitais e 
o financiamento do terrorismo, são responsabilidade do intermediário finan-
ceiro. Compete igualmente ao intermediário financeiro prestar os deveres de 
informação ao cliente relativamente aos pagamentos efetuados ao apresentador 
relacionados com a atividade prestada, nos termos do art. 313º/1, a) e 2 do CVM.

Por outro lado, é ao intermediário financeiro que o cliente deve apresentar 
reclamações, caso existam, ou exigir responsabilidade em caso de danos. 

firm can be considered to be designed to enhance the quality of service to the client. The same logic should also 
apply to introducers that are not authorised investment firms. If an investment firm is to make such a 
payment it will also need to be disclosed to the client and to not impair the investment firm’s duty to act in the 
best interests of the client.” (Sublinhados nossos).
37 Nas Questions and answers relating to the provision of CFDs and other speculative products to retail investors 
under MiFID (ESMA35-36-794), de 31 de março de 2017, disponíveis em https://www.esma.europa.
eu/sites/default/files/library/esma35-36-794_qa_on_cfds_and_other_speculative_products_mifid.
pdf, a ESMA refere que a remuneração do terceiro, baseada apenas nos montantes dos clientes 
apresentados, pode introduzir incentivos errados, nos seguintes termos: “[a] firm outsources client 
on-boarding activity, including the gathering and provision of information relevant for the assessment of 
appropriateness, to a third party, and that third party is remunerated based only on the volumes of new 
clients onboarded. In this case, the outsource provider may be incentivised to act in a manner that is not 
in the best interests of clients in order to maximise the numbers of new client accounts. This is especially 
important given that CFDs and other speculative products are complex products that may not be appropriate for 
a majority of retail clients.” (Sublinhados nossos).
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6. Síntese conclusiva
1. No quadro da prestação de serviços e da distribuição de instrumentos 

financeiros, os intermediários financeiros poderão ter vantagem em recorrer 
aos serviços de apresentadores, com o objetivo de aumentar a sua base de 
clientes.

2. A atividade de apresentação de potenciais investidores ou de angariação de 
contactos não é regulada. Sem prejuízo, os intermediários financeiros não 
estão impedidos de recorrer a terceiros para este efeito, ao abrigo do princí-
pio de liberdade contratual, desde que tal não afete o dever de observância 
do regime jurídico a que estão sujeitos.

3. A atividade de apresentação de potenciais clientes distingue-se da atividade 
de prospeção. Enquanto que a prospeção tem em vista a captação de clien-
tes para uma determinada operação sobre instrumentos financeiros ou para 
um determinado serviço de investimento, a atividade de apresentação cir-
cunscreve-se unicamente à simples recolha de dados de potenciais interes-
sados e à transmissão desses dados ao intermediário financeiro, inexistindo 
qualquer obrigação do apresentador relacionada com a efetiva angariação 
de clientes ou celebração de contratos de intermediação financeira.

4. A figura do apresentador distingue-se da figura do agente vinculado. O apre-
sentador é uma pessoa singular ou coletiva que celebra um contrato com um 
intermediário financeiro unicamente para a prestação do serviço de apre-
sentação de potenciais clientes ao intermediário financeiro, a serem abor-
dados diretamente pelo intermediário financeiro. Por seu turno, o agente 
vinculado é uma pessoa singular ou coletiva que celebra um contrato com 
um intermediário financeiro para a prestação dos serviços de prospeção 
de investidores, receção e transmissão de ordens, colocação e consultoria  
sobre instrumentos financeiros ou sobre os serviços prestados pelo inter-
mediário financeiro. Adicionalmente, enquanto o apresentador de poten-
ciais clientes atua de modo não regulado, o agente vinculado atua de acordo 
com o regime jurídico estabelecido, de origem europeia.

5. A figura do apresentador distingue-se da figura do consultor para inves-
timentos autónomo, este último correspondendo a uma entidade pessoa 
singular autorizada a prestar consultoria para investimento relativamente 
a valores mobiliários e, em determinadas condições, o serviço de receção e 
transmissão de ordens por conta de outrem em valores mobiliários. 

6. Nos contactos com potenciais clientes de serviços de investimento o apre-
sentador deve assegurar que não faz prospeção, não aconselha, não tem 
qualquer influência na decisão de investimento dos clientes e não recebe 
quaisquer ordens de clientes, sob pena de prestação de atividades não auto-
rizadas. 
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7. Os contratos de intermediação financeira que venham a ser celebrados são 
celebrados diretamente entre o intermediário financeiro e o cliente e todos 
os serviços prestados a esses clientes são prestados diretamente pelo inter-
mediário financeiro, ao abrigo do contrato celebrado.

8. Na relação com os potenciais clientes de serviços de investimento, o apre-
sentador deve ser claro e não enganador relativamente ao seu estatuto de 
entidade não autorizada a prestar serviços de investimento e não poderá, 
designadamente prestar informação relativamente os serviços e instrumen-
tos financeiros oferecidos pelo intermediário financeiro, produzir anúncios, 
brochuras ou qualquer outro material promocional acerca do intermediá-
rio financeiro ou do seu negócio, disponibilizar qualquer documentação ou  
assistir o potencial interessado no preenchimento de documentação rele-
vante, receber dinheiro ou fundos dos clientes ou assumir qualquer com-
promisso em nome do intermediário financeiro.

9. O contrato de apresentação tem a natureza jurídica de uma prestação de 
serviços, por entidade não autorizada a prestar serviços de investimento – o 
apresentador – a uma entidade autorizada a prestar esses serviços – o in-
termediário financeiro-, tendo em vista a contratação por outra pessoa – o 
cliente – de um serviço ao intermediário financeiro. O apresentador assume 
a obrigação de fornecer dados de contacto de potenciais interessados ao 
intermediário financeiro e cessa imediatamente a sua atuação com a trans-
missão desses dados de contacto. Pela prestação do serviço, o apresentador 
recebe como contrapartida uma remuneração do intermediário financeiro 
que o contratou. 

10. O recurso a terceiros pelo intermediário financeiro pode acarretar riscos, 
designadamente ao nível da proteção dos investidores, pelo que o interme-
diário financeiro deve atuar com dever de cautela, atentos os deveres fidu-
ciários perante os respetivos clientes e o dever de assegurar a observância 
das obrigações legais a que se encontra sujeito. 

11. Nos termos gerais, o intermediário financeiro deve assegurar que o clau-
sulado contratual delimite de modo adequado os direitos e obrigações das 
partes, entendendo-se que tal deve abranger os limites de atuação do apre-
sentador, assim como a obrigação do apresentador assegurar informação 
clara aos potenciais interessados. Entende-se ainda que o intermediário fi-
nanceiro deve implementar mecanismos de fiscalização e de controlo da ati-
vidade desenvolvida pelo apresentador e manter-se particularmente atento 
a indícios de condutas irregulares, designadamente nas situações em que 
os potenciais clientes referenciados já venham como um desejo expresso  
de investimento, em que se apercebam que o apresentador teve acesso a 
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informação sobre os investimentos dos clientes ou em que exista um bene-
fício direto para o apresentador com os investimentos resultantes.

12. Em termos de remuneração, nos termos gerais o contrato deverá estabele-
cer de modo claro o facto gerador da remuneração, o montante da remu-
neração ou a modalidade de cálculo e as modalidades de pagamento da 
remuneração ao apresentador. Por forma a assegurar a liberdade do inter-
mediário financeiro de contratar com um cliente potencial e evitar que o 
apresentador tenha um incentivo para referenciar pessoas que não sejam 
adequadas, o princípio deve ser o de que apenas será devida remuneração 
pelo intermediário financeiro ao apresentador se aquele estabelecer uma 
relação contratual com o cliente ou quando este realize alguma subscrição 
ou outra operação sobre instrumentos financeiros.

13. O intermediário financeiro que contrata com apresentadores deve acaute-
lar a observância do regime de benefícios que decorre da DMIF II e, em par-
ticular, avaliar caso a caso se os termos da remuneração estabelecida contri-
buem para o reforço da qualidade do serviço prestado ao cliente e não são 
de molde a introduzir incentivos errados, não alinhados com os deveres de 
atuar nos melhores interesses do cliente. 

14. Não existe obrigação dos intermediários financeiros de comunicação ou de 
envio de contratos de apresentação à CMVM. Sem prejuízo, no exercício  
dos seus poderes de supervisão, pode a CMVM requerer informação relativa 
aos contratos de apresentação celebrados pelo intermediário financeiro. 

15. É com o intermediário financeiro que o cliente se relaciona do ponto de 
vista da intermediação financeira. Assim, são responsabilidade do inter-
mediário financeiro os deveres perante os clientes ou potenciais clientes, 
designadamente de categorização dos investidores, de realização de testes 
de adequação, de informação ao cliente relativamente aos pagamentos efe-
tuados ao apresentador ou os deveres relacionados com a prevenção contra 
o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Por outro 
lado, é ao intermediário financeiro que o cliente deve apresentar reclama-
ções, caso existam, ou exigir responsabilidade em caso de danos.

Lisboa, janeiro de 2020
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DMIF II – Uma visita guiada pelas regras de 
Governo do Produto (Product Governance)

Tiago dos Santos Matias*

Antes de governo do produto
A crise financeira1 que irrompeu em julho de 2007 colocou em causa não apenas a 
eficácia do quadro regulatório, mas também o próprio paradigma regulatório2 3 4.

* Diretor do Departamento de Supervisão Contínua da CMVM. Advogado. As opiniões expedidas 
no presente texto, elaborado em dezembro de 2019, correspondem, parcialmente, às proferidas em 
maio de 2019, no âmbito do Seminário “DMIF II – Product Governance: evolução ou revolução?”, são 
pessoais e apenas vinculam o seu Autor.
No presente estudo as citações em língua inglesa serão realizadas mantendo o texto original para 
benefício da tradução pelo leitor. 
1 Segundo Gaëtane schaeken Willemaers, em “Product Intervention for the The Protection of 
Retail Investors: A European Perspective”, SSRN Electronic Journal, January 2013 (disponível em 
https://ssrn.com/abstract=1989817) entre o final de 2007 e o final de 2008, as perdas sofridas por 
clientes de retalho, decorrentes da crise financeira, ascendiam a dois triliões de Euro.
2 Importa referir que foi precisamente a crise (apelidada de “grande depressão”) de 1929 que deu ori-
gem ao, hoje consensual, movimento de criação de autoridades administrativas independentes para 
a supervisão do mercado de valores mobiliários, iniciado nos Estados Unidos da América em 1934, 
com a criação da Securities Exchange Commission, por via do Securities Exchange Act (conforme detalhado 
no website da Securities Exchange Commission: https://www.sec.gov/about/whatwedo.shtml#create).
3 Sobre os efeitos da crise em causa no sistema português de supervisão financeira veja-se Sofia 
Nascimento Rodrigues, 2011, “A reforma do sistema Português de supervisão financeira”, Direito 
dos Valores Mobiliários, X, Coimbra Editora, p. 537-565.
4 Sobre o novo modelo regulatório veja-se Luís Catarino, 2012, “A “Agencificação” da União: 
Novo Meio de Regulação?”, Revista da Concorrência e Regulação, Nº 9, Coimbra, Almedina, p.159.



470

CADER NOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS SOBRE OS 20 ANOS DO CVM

Potenciada por elevados níveis de liquidez, em parte resultante da demo-
cratização do acesso aos mercados financeiros e por baixas taxas de juro, a ino-
vação5 financeira e o crédito nos mercados financeiros registaram ritmos de 
crescimento elevados.

A combinação de uma elevada liquidez e baixos retornos gerou um incre-
mento da procura por investimentos com rendibilidades mais atrativas, mas 
com maior risco quando comparados com aplicações mais conservadoras. 

Rapidamente correspondida pela oferta, a profusão de produtos finan- 
ceiros complexos gizados para proporcionar o maior nível de rendibilidade 
possível, complexidade dos produtos de investimento registou um incremento 
significativo6.

Assim, a introdução da DMIF, fonte de alterações profundas no sistema 
financeiro português7, veio introduzir regras mais rigorosas de comercialização 
de instrumentos financeiros, incluindo quanto à consultoria e à informação 
sobre comissões, em especial quanto a benefícios ilegítimos8. 

Não obstante o incremento de harmonização europeia trazido pela DMIF, 
o quadro regulatório assente numa segregação setorial implica diversos  
riscos, desde logo níveis de proteção dos investidores também eles assimé-
tricos, o que não deixou – e não deixa – de constituir um estímulo a que a 
estruturação de produtos vise, mais que necessidades dos investidores, a arbi-
tragem regulatória9.

5 Sobre o elo entre inovação e complexidade veja-se Dan Awrey, 2011, “Complexity, Innovation, 
and the Regulation of Modern Financial Markets”, Harvard Business Law Review, Vol. 2, p.267 
(disponível em http://www.hblr.org/wp-content/uploads/2012/11/HLB204_Complexity.pdf ), 
segundo o qual “[a]s may already be apparent, complexity and financial inovation are mutually reinforcing 
dynamics.”, concluindo que “[c]omplexity and innovation define modern financial markets”, p.293.
6 “Complexity in financial markets does not necessarily “arise for complexity’s sake, nor from a desire to 
obfuscate”. Rather, it arises in response to “demand by investors for securities that meet their investment criteria 
and their appetite for ever high yields” (Steven L. Schwarcz, 2009, “Regulating Complexity in Financial 
Markets”, 87 – Nr. 2, Washington University Law Review, p.213).
7 A este respeito veja-se o documento “Directiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros 
(DMIF): Uma Leitura Guiada”, preparado e publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobi-
liários. Disponível em http://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/ConsultasPublicas/CMVM/Documents
/23bfbaf672034b73926e8b2d3cbcba07DMIF_umaleituraguiada181206alt.pdf. 
8 Os chamados, na língua inglesa, inducements.
9 Com interesse para este ponto, e a título de exemplo, veja-se o Relatório Delmas (Relatório de 
Jacques Delmas-Marselet sobre a Comercialização de Produtos Financeiros, para o Governo Fran-
cês, 2005, cuja apresentação se encontra disponível em https://www.amf-france.org/Publications/
Rapports-etudes-et-analyses/Rapports-des-groupes-de-travail?docId=workspace%3A%2F%2FSp
acesStore%2F233940f4-73b3-4436-a7a9-570060961e4b), segundo o qual uma entidade francesa 
logrou evitar a aplicação regulatória de um produto complexo mediante o [re]empacotamento de 
um fundo de investimento harmonizado num produto idêntico, mas no âmbito de uma emissão 
de produto Unit-Linked, listado por uma entidade participada sua num outro Estado-Membro.
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Concomitantemente, a complexidade dos produtos financeiros que tem 
sido percecionada como uma das causas da crise10 e, bem assim, como um dos 
fundamentos para a erosão da confiança11 dos investidores nos mercados, foi vi-
sada pelo legislador europeu com a previsão de regras exigentes sobre o gover-
no de produtos12 13.

Sem prejuízo do reforço informativo para proteção do investidor, a quem 
deve ser facultada informação14 15 que lhe permita realizar uma decisão de inves-
timento informada e esclarecida.

O princípio da plena informação16 (full disclosure), corolário do princípio de 
proteção do investidor, implica uma responsabilidade acrescida dos investido-
res pelas suas decisões (caveat emptor approach), procurando a DMIF conjugar o 
reforço significativo dos deveres de informação com o incremento dos deveres 
de conduta por parte das empresas de investimento, no intuito de reforçar a 
proteção dos investidores17. 

10 Uma das ações propostas na Recomendação 8 do “Relatório Larosière” passava precisamente 
pela simplificação dos produtos financeiros mais complexos, p.25.
11 Sobre o valor da confiança no âmbito dos mercados de capitais, refere o “Relatório de Larosière” 
que os “[f ]inancial markets depend on trust”, p.6.
12 A DMIF II é complementada, no que diz respeito à proteção dos instrumentos financeiros e dos 
fundos pertencentes a clientes, às obrigações em matéria de governo dos produtos e às regras apli-
cáveis ao pagamento ou receção de remunerações, comissões ou quaisquer benefícios monetários 
ou não monetários, pela Diretiva Delegada (UE) 2017/593 da Comissão, de 7 de abril de 2016 (DD 
2017/593) (JO L 87 de 31.3.2017, p. 500-517).
13 Vd. o nº 9 do artigo 9º da DD 2017/593.
14 Mais recente, mas no mesmo sentido da essencialidade de facultar a informação adequada ao 
investidor veja-se a proposta da IOSCO sobre os requisitos a aplicar à comercialização de produtos 
financeiros complexos, justificada pela circunstância de “[a]lthough complex financial products may not 
be necessarily more risky than standard financial instruments, they typically have terms, features and potential 
investment risks that may make it difficult for many customers, even non-retail customers, to appreciate fully. 
The financial crisis that began in 2008 raised serious concerns that the growing complexity of financial products 
made the associated investment risks less apparent to customers”. Disponível em https://www.iosco.org/
news/pdf/IOSCONEWS264.pdf. 
15 A intemporalidade do tema, e a sua natural sujeição a uma constante evolução, é testemunhado 
por um dos objetivos subjacentes à criação da Securities Exchange Commission (v. nota 3 supra) ser 
a qualidade de informação (disclosure philosophy) com o escopo de proporcionar aos investidores 
decisões esclarecidas. A este respeito veja-se o Securities Act (1933), Securities Exchange Act (1934), 
Trust Indenture Act (1939), Investment Company Act (1940) e Investment Advisor’s Act (1940). Disponíveis 
em https://www.sec.gov/. 
16 Sobre este ponto veja-se Paulo Câmara, 2009, “Regulação dos Mercados de Valores Mobiliários: 
Fundamento e Estrutura”, Legislação: cadernos de ciência e legislação, nº 48, Lisboa, INA, p. 13 e Luís 
Catarino, 2012, “A “Agencificação” da União: Novo Meio de Regulação?”, Revista da Concorrência 
e Regulação, Nº 9, Coimbra, Almedina, p.161.
17 Parafraseando Paul Nelson, 2008, “Capital Markets Law and Compliance: The Implications 
of MiFID”, Cambridge University Press, Cambdridge, p. 260, que partindo do pressuposto que os 
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A DMIF [um]. A DMIF18 estabeleceu um conjunto de requisitos em ma-
téria de organização, em termos genéricos19, em especial nos nos 2 e 3 do seu 
artigo 13º 20. 

Contudo, os serviços da Comissão Europeia entenderam que uma estratégia 
de distribuição e uma política de comercialização adequada, conjugadas com 
controlos internos em termos do desenvolvimento de produtos21 eram crucias 
para evitar práticas detrimentais dos interesses dos investidores. 

“consumers cannot be trusted to look after themselves” refere que as regras da DMIF poderão representar 
“(…) the reversal of caveat emptor [approach] converts the traditional regulatory duty on the firm not to 
miss-sell into ensuring that customers do not miss-buy”. No mesmo sentido veja-se Vanessa Mak, 2012, 
“The Myth of the ‘Empowered Consumer’ – Lessons from Financial Literacy Studies”, Journal of 
European Consumer and Market Law, p. 254; bem como Niamh Moloney, “How to Protect Inves-
tors. Lessons from the EC and the UK”, Cambridge, Cambridge University Press, p. 67,
18 Assim apelidada a Diretiva 2004/39/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de abril 
de 2004, relativa aos mercados de instrumentos financeiros, que altera as Diretivas 85/611/CEE 
e 93/6/CEE do Conselho e a Diretiva 2000/12/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e que 
revoga a Diretiva 93/22/CEE do Conselho.
19 Provavelmente excessivamente genéricos, destarte representar já uma primeira incursão no 
paradigma de regulação, rules based e não principles based. 
20 “2. As empresas de investimento devem estabelecer políticas e procedimentos adequados que sejam suficientes 
para garantir o cumprimento, por parte da empresa, incluindo os respectivos gestores, empregados e agentes 
vinculados, das suas obrigações nos termos do disposto na presente directiva, bem como regras apropriadas apli-
cáveis às transacções pessoais efectuadas por essas pessoas. 3. As empresas de investimento devem manter e operar 
mecanismos organizacionais e administrativos eficazes por forma a tomar todas as medidas razoáveis destinadas 
a evitar que conflitos de interesses tal como definidos no artigo 18º prejudiquem os interesses dos seus clientes.”
21 A expressão produtos agrega produtos e serviços, como aliás é focado o relatório da consulta 
pública, emitido pelo Directorate General Internal Markets and Services, da Comissão Europeia, em 8 
de dezembro do 2010 sob o título de “Review of the Market in Financial Instruments Directive (MiFID)”, 
em especial na sua p. 68. A relevância e, aliás, a clareza da “encomenda” realizada pela Comissão 
Europeia torna útil a transcrição da mesma: 
“The Commission services consider that the current organisational requirements in the implementing directive 
could be specified in order to stress their relevance at the stage when firms design and shape their general policies 
and decide the products, operations and services that will be offered to retail and professional clients; this would 
be particularly relevant in the case of new products or variations to existing services provided by the firm. The 
following modifications could be introduced: a) require investment firms to run an assessment of the compat-
ibility of the product, service or operation with the characteristics and needs of the clients to whom these products 
would be offered; b) strengthen the duty of the compliance function in ensuring that procedures and measures are 
in place to ensure the product, service or operation complies with all applicable rules including those relating to 
disclosure, suitability/appropriateness, inducements and proper management of conflicts of interest (including 
remuneration); c) ensure as part of the organisational requirements for risk management that the risks to the 
firm of new products, operations and services are adequately
managed; d) stress testing the products and services as appropriate; e) periodically review the distribution and 
performance of products and services; f ) ensure that staff possess the necessary expertise to understand the char-
acteristics and risk of products and services provided and receive the appropriate training when new products are 
offered; and g) ensure that the board of directors, if applicable, or a corresponding governing body has effective 
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Tal decorreu da perceção que o reforço informativo, gizado para proteger 
os investidores, rapidamente os colocou numa posição de recetores de um  
excesso de informação, sob formatos variados, com conteúdos distintos e por 
vezes excessivamente técnicos, de difícil compreensão, suscetível de constituir 
um óbice a escolhas de investimento informadas e esclarecidas22 23 24, pelo que 
as regras de governo do produto visam constituir os produtores e os distri-
buidores no dever de assegurar que os produtos têm por alvo os investidores 
para quem foram concebidos, tendo em consideração as suas necessidades e 
características25. 

As novas regras de governo de produto na DMIF II
Publicada em junho de 2014, no Jornal Oficial da União Europeia, a Diretiva 
2014/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014 
(DMIF II) e o Regulamento (UE) nº 600/2014 do Parlamento Europeu e do 
Conselho (RMIF)26, veio materializar uma abordagem regulatória mais intrusiva, 
conferindo às autoridades nacionais e ou à ESMA poderes de intervir direta-
mente no mercado, alargando as regras de regulação do produto e concedendo 

control over the aspects mentioned above. To this effect, information about the products and services could be 
systematically included in compliance reports to senior management and to regulators on request.”
22 O que na verdade é, provavelmente, uma afirmação que mantém atualidade.
23 Segundo a edição de 2018 do Consumer Market Scoreboard “[t]he market for ‘investment products, 
private personal pensions and securities’ is the second-worst assessed Consumer Markets Scoreboard 2018 ser-
vices market in overall MPI” destacando, ainda, que o mercado dos produtos de investimento “has the 
lowest score of all the 25 services markets for ‘comparability’.” E que “[i]t also has very low scores for ‘trust’ and 
‘expectations’.” O que traduz o sentimento de insatisfação dos investidores europeus. (disponível em 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consumer-markets-scoreboard-2018_en.pdf ). 
24 Segundo Gaëtane Schaeken Willemaers, 2014, “Client Protection on European Financial 
Markets – From Inform Your Client to Know Your Product and Beyond: An Assessment of the 
PRIIPs Regulation, MiFID II/RMIF and IMD 2”, Revue Trimestrielle de Droit Financier (Autumn 
2014), p.1 (disponível em https://ssrn.com/abstract=2494842), os investidores “lack of appropriate 
competence to understand the risks related to their investments, their limited cognitive capabili-
ties and their behavioral biases could all lead to disastrous investment decisions, with great social 
and economic impacts.”
25 Há já quem entenda que as regras de governo do produto foram longe demais, sustentando a 
sua revisão imediata. Nesse sentido veja-se Veerle Colaert em “Product Governance: Paternalism 
Outsourced to Financial Institutions” (na versão DRAFT de junho de 2019), o que, além de precipitado 
(por contrário ao que cremos dever ser uma estabilidade legislativa e regulatória) pode parecer 
uma posição excessiva, principalmente quanto tendo em consideração os inúmeros elementos de 
proporcionalidade consagrados no regime em vigor.
26 Salvo referência expressa à RMIF, na presente análise a referência a DMIF II terá por intuito 
abranger igualmente aquela.
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a estas entidades uma prerrogativa, última, de intervenção no produto (product 
intervention)27.

O governo do produto (product governance) 
A existência diversos casos na União Europeia28 comprovativos da existência de 
falhas ao nível da comercialização, mas também na estruturação de produtos por 
parte das entidades produtoras, levou a que uma das alterações mais significativas 
da DMIF II verse sobre deveres organizacionais abrangendo todas as fases do 
produto, desde a sua conceção até à sua comercialização, durante todo o ciclo 
de vida do produto, por via do estabelecimento de regras de governo do produto 
(product governance)29.

As empresas de investimento que produzam produtos de investimento 
deve rão assegurar-se que os produtos estruturados e produzidos correspondem 
às necessidades do seu mercado-alvo, tomando as medidas adequadas a que os 
mesmos sejam efetivamente distribuídos junto do mercado-alvo, o qual deve ser 
claramente identificado e objeto de reavaliação regular, devendo para o efeito 
dispor de regras, políticas e procedimentos de governo de produto30. De igual 
modo, deverá ser também objeto de reavaliação regular o desempenho dos pro-
dutos em causa.

27 Tendo presente o disposto nas alíneas j) e k) do do nº 2 do artigo 50º da Diretiva 2004/39/CE, 
poderá questionar-se se a prerrogativa do product intervention constitui uma verdadeira inovação ou 
uma evolução. Tanto mais que os poderes intervencionistas conferidos à ESMA, em 2010, se man-
têm, no essencial. Não obstante, afigura-se indubitável que a sua introdução na DMIF II constitui 
um avanço significativo, uma um passo decisivo em termos de evolução e concretização de um 
novo paradigma, mitigando a assimetria regulatória decorrente da aplicação do referido artigo 50º, 
criando condições, mais claras, transparentes e seguras, para o estabelecimento de um level playing 
field, mitigando, em especial, o risco de arbitragem regulamentar. No mesmo sentido, da existência 
do risco em causa, veja-se Niamh Moloney, 2014, “EU Securities and Financial Markets Regulation”, 
Third Edition, Oxford, Oxford European Union Law Library, p.826.
28 Tal constatação resulta dos casos sumariamente enunciados no anexo I da “Joint Position of ESAs on 
Manufacturers’ Product Oversight & Governance Processes (2013)” emitida pela ESMA, EBA e EIOPA, na 
qual são relatados alguns dos casos exemplificativos das carências verificadas em Estados-Membros a 
respeito da montagem e supervisão de produtos por parte das entidades que procediam a sua estrutu-
ração e montagem. Disponível em https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/
jc-2013-77_pog_-_joint_position_0.pdf. 
29 Nesse sentido veja-se C. Verveliet, em “MiFID II Product Governance: To Boldly Go Where No One 
Else Has Gone Before?”, in MiFID & MiFIR: Capita Selecta, Intersentia, 2018.
30 Vd. o considerando 18 da DD 2017/593 segundo o qual “à luz dos requisitos estabelecidos na Diretiva 
2014/65/UE e em prol da proteção dos investidores, as regras em matéria de governo dos produtos devem ser 
aplicáveis a todos os produtos vendidos nos mercados primários e secundários, independentemente do tipo de 
produto ou serviço prestado e dos requisitos aplicáveis no ponto de venda.” 
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De entre as inovações trazidas pela DMIF II, as novas regras de governo do 
produto são, provavelmente, umas das mais significativas na proteção do inves-
tidor31, prevendo o dever do produtor assegurar que concebe produtos que pro-
curem corresponder a necessidades concretas de clientes32 33.

Contudo, as novas regras mais que contribuírem para a disciplina do pro-
cesso de venda, mitigando o risco de misselling, pois que visam assegurar a efetiva 
distribuição do produto junto do seu mercado alvo, impõem que o produto seja 
concebido para responder a necessidades concretas de investidores específicos, 
constitui um importante contributo para colocar, de forma definitiva e integral, 
o investidor, os seus interesses e necessidades, no epicentro da atividade das 
empresas de investimento.

No entanto, diversamente dos testes de appropriateness ou suitability, parece 
clara a intenção do legislador que a definição do mercado não constitua uma 
análise puramente quantitativa de ponderadores ou elementos caracterizadores 
dos investidores34. 

Com efeito, do processo de definição de mercado-alvo exige-se que tenha 
em consideração o tipo de clientes a quem o produto se destina, os seus conhe-
cimentos e experiência, a sua situação financeira (incluindo a sua capacidade 
para suportar perdas), a sua tolerância ao risco e compatibilidade do perfil de 
risco e de remuneração do produto com o mercado-alvo, bem como e em espe-
cial, os objetivos e necessidades dos clientes35.

31 Nesse sentido veja-se Veerle Colaert em “Product Governance: Paternalism Outsourced to Financial 
Institutions” (na versão DRAFT de junho de 2019).
32 Vd. o nº 2 do artigo 24º da DMIF II.
33 Com interesse para este ponto veja-se a secção 3.2 “Manufacturer of Products” do Handbook da 
FCA, do capítulo 3, sobre “Product Governance”.
34 Vd. as “Orientações relativas aos requisitos da Diretiva MiFID II em matéria de governo” emitidas 
pela ESMA [05/02/2018 | ESMA35-43-620 PT], cujo parágrafo 13 estabelece que “[a] identificação 
do mercado-alvo potencial não deve ser realizada exclusivamente com base em critérios quantitativos, devendo 
basear-se também em considerações de natureza qualitativa suficientes. Os serviços destinados ao mercado de 
massas, em particular, podem necessitar de processos de automatização, e esta baseia-se normalmente em fór-
mulas ou metodologias de algoritmos que processam critérios quantitativos para produtos e clientes. Esses dados 
numéricos são normalmente produzidos através de sistemas de pontuação (por exemplo, utilizando características 
de produtos como a volatilidade dos instrumentos financeiros, a notação das entidades emitentes, etc., ou através 
da «conversão» de dados factuais em sistemas numéricos). No que respeita à identificação do mercado-alvo, as 
empresas não devem basear-se apenas nesses critérios quantitativos, devendo equilibrá-los com considerações de 
natureza qualitativa.”
35 Espera-se que tal seja o bastante para mitigar, ou mesmo evitar, entre outros, a produção e dis-
tribuição de produtos financeiros complexos cuja distribuição pelas empresas de investimento o 
processo de investimento dos investidores se aproxima de jogos de azar, também conhecido por 
gamification.
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Concomitantemente, deverá ser tida em consideração a percentagem de 
perdas que os investidores que integram o mercado-alvo devem ter a capaci-
dade de suportar e, bem assim, que aceitam suportar, em especial se existe a 
possibilidade do investimento no produto em causa é suscetível de originar 
compromissos que possam exceder o montante total investido.

Proporcionalidade. Sem prejuízo da relevância e aplicação das regras de gover-
no do produto, importa ter presente essas regras podem ser aplicadas de modo 
proporcionado, em função da complexidade do produto e do grau em que po-
dem ser obtidas informações publicamente disponíveis, tendo em conta a natu-
reza do instrumento, o serviço de investimento e o mercado-alvo. 

Aliás, o considerando 18 da DD 2017/593, vem precisar apontar o sentido 
interpretativo a adotar consagrando que “[o] princípio da proporcionalidade significa 
que estas regras podem ser relativamente simples para certos produtos simples distribuídos 
numa base apenas de execução, nos casos em que esses produtos sejam compatíveis com as 
necessidades e as características do mercado retalhista de massas.” 36 

O produtor
Conceito de produtor. É considerado produtor a empresa que produz um produto 
de investimento, incluindo a criação, o desenvolvimento, a emissão ou a conceção 
desse produto, nomeadamente no quadro da sua atividade de aconselhamento 
das sociedades emitentes sobre o lançamento de um novo produto37.

A este respeito, importa referir que, tendo, nomeadamente, em considera-
ção o artigo 9º, nº 1 da DD 2017/593 e, bem assim, o considerando 15 da mesma 
Diretiva, o conceito em causa deve ser interpretado e aplicado de forma lata.

Nesse mesmo sentido conclui a ESMA, no seu parecer técnico, segundo a 
qual o conceito de produtor “(…) includes investment firms advising firm that offers 
and/or recommends investment product and services to clients. In this context, ‘offers’ has 
a wide application and is to be read in a broad sense. ESMA wishes to clarify that where 
investment firms ‘create, develop, issue and/or design investment products to be launched 
on the primary market, the product governance rules for manufacturers apply.”38

36 Nesse mesmo sentido veja-se a Q&A 1 do ponto 16 das “Questions and Answers on MiFID II and 
MiFIR Investor protection and intermediaries topics” (ESMA35-43-349, disponível em https://www.
esma.europa.eu/file/23414/download?token=dySuQzDC), referente a “Product Governance”, na 
qual, a respeito de um produto concreto – os CoCo-Bond-Funds – é referido que “(…) ESMA expects 
manufacturers and distributors of CoCo-Bond-Funds to carefully scrutinize such products in the respective 
product approval process and assess the target market proportionally to the features and risks of the product.”
37 Vd. o artigo 9º, nº 1 da DD 2017/593, cuja interpretação deve ser realizada em conformidade com 
o considerando 15 da mesma Diretiva.
38 Vd. ESMA Technical Advice to the Commission on MiFID II and MiFIR – Final Report, ESMA/2014/1569, 
p.51. Disponível em https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2014-1569_
final_report_-_esmas_technical_advice_to_the_commission_on_mifid_ii_and_mifir.pdf .



DMIF II – UMA VISITA GUIADA PELAS REGRAS DE GOVERNO DO PRODUTO

477

Produção conjunta. Estaremos perante a produção conjunta quando duas, ou 
mais, empresas de investimento colaborem para criar, desenvolver, emitir e/ou 
conceber um produto, devem descrever as suas responsabilidades mútuas num 
acordo escrito39 40.

Tal situação ocorrerá independentemente de uma das empresas de investi-
mento que participe na produção conjunta em causa se encontre estabelecida 
num país terceiro41.

As obrigações do produtor 
O governo societário. É com especial clareza e objetividade que se encontram 
consagradas as regras de governo de produto42. 

Com efeito, de acordo com a alínea b) do nº 3 do artigo 9º da DMIF II e, 
bem assim, do nº 6 do artigo 9º da DD 593/2017, incumbe ao órgão de admi-
nistração de uma empresa de investimento definir, supervisionar e ser respon-
sável pela implementação de mecanismos de governo que garantam a gestão 
eficaz e prudente da empresa de investimento, bem como da política em maté-
ria de serviços, atividades, produtos e operações oferecidos ou prestados, em 
con formidade com o nível de tolerância ao risco da empresa e as características 
e as necessidades dos clientes da empresa, incluindo a realização de testes de  
esforço adequados, se for caso disso43.

39 Vd. o nº 8 do artigo 9º da DD 2017/593.
40 A assistência e colocação em ofertas públicas de distribuição, realizada por mais que um inter-
mediário financeiro poderá ser subsumível nessa previsão.
41 Neste sentido veja-se Technical Advice to the Commission on MiFID II and MiFIR – Final Report, 
ESMA/2014/1569, p.56, segundo a qual “[w]here investment firms collaborate, including with an investment 
firm based in a non-EU Member State or a non-MiFID firm, to create, develop, issue and/or design a product, 
they shall outline their mutual responsabilities in a written agreement”. Disponível em https://www.esma.
europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2014-1569_final_report_-_esmas_technical_advice_
to_the_commission_on_mifid_ii_and_mifir.pdf .
42 Ainda que, refira-se, tal não possa ser considerado como constituindo uma inovação. Com efeito, 
o nº 3 do artigo 9º da DMIF II, bem como outras normas sobre governo, mais não são que a trans-
posição, em grande medida quase literal, para a DMIF II das regras previstas na CRD IV (assim 
apelidada a Diretiva de Requisitos de Capital, i.e. a Diretiva 2013/36/UE do Parlamento Europeia 
e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa ao acesso à atividade das instituições de crédito e à 
supervisão prudencial das instituições de crédito e empresas de investimento, que altera a Diretiva 
2002/87/CE e revoga as Diretivas 2006/48/CE e 2006/49/CE), em especial no seu artigo 88º, sobre 
sistemas de governo. 
43 A previsão na DMIF II de uma norma de conduta, clara e objetiva, não ofusca a remissão realizada 
pelo artigo 9º. nº 1 da DMIF II. De facto, como bem assinala José Ferreira Gomes, em “Do ‘Corporate 
Governance’ ao ‘Product Governance’ na intermediação financeira”, p.9, “[e]stamos perante uma remissão para 
um conjunto de normas fundamentais na chamada CRD IV , nos termos das quais o legislador europeu procurou 
alterar o statu quo, modelar decisivamente a conduta dos órgãos de administração e fiscalização das instituições de 
crédito, e assegurar que estes cumprem os respetivos papeis nestas instituições também para salvaguarda do sistema 
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Tal responsabilidade não é meramente formal, implicando o controlo efe-
tivo do processo de governo. 

Para tal, foi legalmente consagrado o dever de as empresas de investimento 
assegurarem que são produzidos relatórios de avaliação de conformidade diri-
gidos ao órgão de administração, os quais incluem, sistematicamente, infor-
mações sobre os instrumentos financeiros produzidos pela empresa, incluindo 
informações sobre a estratégia de distribuição.

Sem prejuízo de tais relatórios serem disponibilizados, sempre que solici-
tados, pelas autoridades de supervisão competentes.

A este respeito importa referir que, tendo presente os nos 6 e 7 do artigo 9º 
da DD 593/2017, cremos que o relatório de conformidade deve resultado de 
um processo de avaliação independente e sistematizado, que deve ser subscrito 
pelo responsável da função de conformidade, i.e. pelo responsável do sistema 
de controlo de cumprimento, o qual deve acompanhar o desenvolvimento e a 
análise periódica dos mecanismos de governo, no intuito de assegurar que do 
ciclo de verificação e melhoria contínua não resultam indícios e ou riscos de 
incumprimento, bem como de melhoria das regras de governo estabelecidas, 
em prol da gestão eficaz pretendida.

Nesse mesmo sentido se pronunciou a ESMA, no seu parecer técnico, susten-
tando que as “[i]nvestment firms’ compliance function shall oversee the development  
and periodic review of product governance arrangements in order to detect any risk of 
failure by manufacturers to comply with their obligations.”44

Conhecimentos e experiência. Atenta a relevância atribuída ao governo do pro-
duto, mas, e especialmente, à sua exigência, é dever do produtor assegurar que 
o pessoal relevante envolvido na produção de produtos possui os conhecimen-
tos técnicos necessários para compreender as características e os riscos dos ins-
trumentos financeiros que tenciona produzir45. 

Neste contexto, mais que determinada por graus hierárquicos, a participa-
ção no governo do produto, em todas as fases do processo, deve ser determinada 

financeiro” com efeito, conforme também assinalado pelo referido autor, o “(…) nível de cumprimento 
deste novo quadro será tanto maior quanto mais claro for o desempenho do órgão de administração, na direção e 
fiscalização da atividade da sociedade, bem como do acompanhamento crítico pelo órgão de fiscalização global.  
A intervenção destes define “the tone at the top”, a partir do qual se constrói o sistema de valores e de padrões de 
conduta éticos e legais que dominam o dia-a-dia da instituição.” Para uma densificação pormenorizada do 
regime previsto nos artigos 88º a 91º da CRD IV (acrónimo para a Directiva 2013/36/UE, de 26 de 
junho de 2013, conhecida como “Capital Requirements Directive IV” ou “CRD IV”), veja o citado 
autor, no estudo identificado, p.12.
44 Vd. o considerando 71, o artigo 16º, nº 3 e o artigo 24º, nº 2, todos, da DMIF II. Com interesse 
para ponto veja-se igualmente ESMA/2014/1569, p.56, ponto 8.
45 Vd. o artigo 9º, nº 5 da DD 2017/593.
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pela detenção de conhecimentos técnicos, a qual deve ser atestada previamente 
por forma a salvaguardar a eficácia de todo o processo. 

Aliás, a este respeito, importa ter presente que compete ao órgão de admi-
nistração definir, aprovar e controlar as qualificações, os conhecimentos e a capa-
cidade técnica do pessoal46.

As obrigações de proteção do investidor. O produtor, enquanto tal, que produza 
produtos para comercialização junto de clientes assegura que (i) esses instru-
mentos financeiros se destinem a satisfazer as necessidades de um mercado-
-alvo identificado na categoria de clientes finais, (ii) a estratégia de distribuição 
dos instrumentos financeiros seja compatível com o mercado-alvo identificado, 
(iii) a empresa de investimento tome medidas razoáveis para assegurar que os 
instrumentos financeiros sejam distribuídos ao mercado-alvo identificado, e  
(iv) reveja com regularidade a definição de mercado-alvo e o desempenho dos 
produtos que oferecem47.

O produtor determina se um produto satisfaz as necessidades, caracterís-
ticas e objetivos identificados do mercado-alvo, nomeadamente analisando  
(i) se o perfil de risco/remuneração do instrumento financeiro é coerente com o 
mercado-alvo, e (ii) se a conceção do produto é determinada por características 
que beneficiam o cliente e não por um modelo empresarial que depende de 
maus resultados para os clientes para ser rentável48. 

Políticas e procedimentos: a aprovação do produto. Nos termos do nº 3 do artigo 
16º da DMIF II, o produtor, ao produzir instrumentos financeiros para comer-
cialização junto de clientes mantém, aplica e revê o processo para a aprovação de 
cada instrumento financeiro e para as adaptações significativas de instrumentos 
financeiros existentes, antes da sua comercialização ou distribuição aos clientes.

O processo de aprovação do produto deve especificar um mercado-alvo 
identificado na categoria de clientes finais para cada instrumento financeiro e 
assegura que todos os riscos relevantes desse mercado-alvo sejam avaliados e 
que a estratégia de distribuição pretendida seja coerente com o mercado-alvo 
identificado.

Em adição à identificação do mercado-alvo ao qual o produto é destinado, 
i.e. o(s) tipo(s) de clientes com cujas necessidades, características e objetivos de 
investimento o produto é compatível, o produtor deve identificar o(s) grupo(s) 

46 Vd. a alínea a) do nº 3 do artigo 9º DMIF II, cuja interpretação deve ser realizada em conformidade 
com o considerando 54 da mesma Diretiva.
47 Vd. o artigo 24º, nº 2 da DMIF II, cuja interpretação deve ser realizada em conformidade com o 
considerando 71 da mesma Diretiva.
48 Vd. o artigo 9º, nº 11 da DD 2017/593.
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de clientes com cujas necessidades, características e objetivos de investimento 
o produto em causa não é compatível, i.e., deve proceder, se aplicável, à identifi-
cação do mercado-alvo negativo49.

Por outro lado, o processo de aprovação de produto pelo produtor deve asse-
gurar que a conceção do produto incluindo as suas características, (i) não afete 
negativamente os clientes finais, (ii) não conduza a problemas de integridade do 
mercado ao permitir à empresa reduzir e/ou eliminar os seus próprios riscos ou a 
exposição aos ativos subjacentes do produto, quando a empresa de investimento 
já detém os ativos subjacentes por conta própria50, e (iii) não represente uma 
ameaça para o bom funcionamento ou a estabilidade dos mercados financeiros51.

Custos e encargos. O produtor tem em consideração a estrutura de custos e 
encargos proposta para o produto, analisando, nomeadamente, (i) se os custos 
e encargos do produto são compatíveis com as necessidades, os objetivos e as 
características do mercado-alvo, (ii) se os encargos não comprometem a rendi-
bilidade esperada do produto52, e (iii) se a estrutura de custos e encargos do pro-
duto é suficientemente transparente para o mercado-alvo a que se destina53 54. 

Análise de cenários. Ao produtor incumbe efetuar uma análise de cenários dos 
seus produtos para avaliar os riscos de resultados insatisfatórios para clientes 
finais suscitados pelo produto e em que circunstâncias estes resultados podem 
ocorrer, devendo, ainda, avaliar o produto sob condições negativas que abran-
jam o resultado de, por exemplo, (i) o contexto do mercado se deteriorasse,  
(ii) o produtor ou um terceiro envolvido na produção e/ou no funcionamento 
do instrumento financeiro sofresse dificuldades financeiras ou se viessem a con-
cretizar outros riscos de contraparte, (iii) o produto não fosse viável do ponto de 
vista comercial, ou (iv) a procura do produto fosse muito mais elevada do que o 
previsto, colocando assim uma forte pressão sobre os recursos da entidade e/ou 
o mercado do instrumento subjacente55 56. 

49 Vd. o artigo 9º, nº 9 da DD 2017/593, o qual está em linha com o parecer técnico emitido pela 
ESMA Technical Advice to the Commission on MiFID II and MiFIR – Final Report, ESMA/2014/1569, 
p.56. Disponível em https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2014-1569_
final_report_-_esmas_technical_advice_to_the_commission_on_mifid_ii_and_mifir.pdf .
50 Vd. o artigo 9º, nº 2 da DD 2017/593.
51 Vd. o artigo 9º, nº 4 da DD 2017/593.
52 Por exemplo, se os custos ou encargos são iguais, superiores ou eliminam quase todos os benefícios 
fiscais previstos relacionados com um produto.
53 Por exemplo, se não dissimula encargos ou é de compreensão demasiado difícil.
54 Vd. o artigo 9º, nº 12 da DD 2017/593.
55 Vd. o artigo 9º, nº 10 da DD 2017/593.
56 Ainda a este respeito importa ter presente que o artigo 9º, nº 3 da DMIF II impõe o dever da 
realização de testes de esforço a produtos.
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Conflitos de interesses: deveres especiais. No que respeita à gestão de conflitos 
de interesses, para além de deveres gerais, ao produtor é exigida a análise de 
potenciais conflitos de interesses de cada vez que um produto é produzido.  
Em especial, o produtor deve avaliar se o produto cria uma situação em que os 
clientes finais possam ser negativamente afetados caso assumam (i) uma expo-
sição contrária à anteriormente detida pela própria empresa, ou (ii) uma exposi-
ção contrária à que a empresa pretende deter após a venda do produto57.

Obrigação de monitorização. Os produtores devem proceder a uma revisão dos 
produtos antes de qualquer nova emissão ou relançamento caso tenham conhe-
cimento de qualquer acontecimento que possa afetar significativamente o risco 
potencial para os investidores, devendo, ainda, avaliar, em intervalos regulares, 
se os produtos se apresentam conforme previsto. 

A este respeito, cumpre referir que é dever do produtor determinar qual a 
regularidade adequada para (re)analisar o produto com base em fatores per-
tinentes, incluindo fatores ligados à complexidade ou ao caráter inovador das 
estratégias de investimento adotadas.

O produtor tem, igualmente, de identificar acontecimentos cruciais que 
possam afetar o risco potencial e ou as expectativas de rendibilidade do pro-
duto, nomeadamente (i) a ultrapassagem de um limiar, positivo ou negativo, 
que afete o perfil de rendibilidade do instrumento financeiro, (ii) a solvência de 
alguns emitentes cujos valores mobiliários ou garantias possam afetar o desem-
penho do produto.

Em caso de verificação de um acontecimento crucial, o produtor deve tomar 
as medidas adequadas, que podem consistir em (i) prestar de quaisquer infor-
mações pertinentes sobre o acontecimento e as suas consequências para o pro-
duto aos clientes ou aos distribuidores do mesmo, caso o produtor não proponha 
ou venda o produto diretamente aos clientes, (ii) alteração do procedimento 
de aprovação de produtos, (iii) suspensão ou cancelamento de novas emissões 
do instrumento financeiro, (iv) alteração do instrumento financeiro para evitar 
cláusulas contratuais abusivas, (v) analisar se os canais de vendas através dos 
quais os produtos são vendidos são adequados sempre que as empresas tomem 
conhecimento de que o instrumento financeiro não esteja a ser vendido como 
previsto, (vi) contacto do distribuidor a fim de debater uma eventual alteração 
do processo de distribuição, (vii) cessação da relação com o distribuidor, e (viii) 
prestação de informação à autoridade competente relevante58. 

57 Vd. o artigo 9º, nº 3 da DD 2017/593.
58 Vd. o artigo 9º, nº 15 da DD 2017/593.
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Em qualquer circunstância, na verificação de tais eventos, a comunicação 
com o(s) distribuidor(es) crê-se constituir um dever, sendo a comunicação à 
autoridade competente relevante de constituir uma boa prática.

Definição do mercado-alvo
Mercado-alvo. As empresas de investimento que produzem produtos de investi-
mento59 para comercialização junto de clientes asseguram que esses produtos 
se destinam a satisfazer as necessidades de um mercado-alvo identificado na 
categoria de clientes finais60, com o qual a estratégia de distribuição de distri-
buição é compatível61.

A identificação do mercado-alvo potencial não deve ser realizada exclusi-
vamente com base em critérios quantitativos, devendo basear-se também em 
considerações de natureza qualitativa suficientes. 

Com efeito, tendo presente as orientações da ESMA “[o]s serviços destinados 
ao mercado de massas, em particular, podem necessitar de processos de automatização, e 
esta baseia-se normalmente em fórmulas ou metodologias de algoritmos que processam 
critérios quantitativos para produtos e clientes. Esses dados numéricos são normalmente 
produzidos através de sistemas de pontuação (por exemplo, utilizando características de 
produtos como a volatilidade dos instrumentos financeiros, a notação das entidades emi-
tentes, etc., ou através da «conversão» de dados factuais em sistemas numéricos).”62 

Para efeitos da definição do mercado-alvo, o produtor deve identificar com 
suficiente granularidade o mercado-alvo, especificando o tipo de clientes finais 
cuja necessidade, características e objetivos o produto é compatível, usando cinco 
categorias63, a saber (i) o tipo de clientes a quem o produto se destina (tendo,  
pelo menos, por base, a classificação de clientes decorrente da DMIF II),  
(ii) conhecimentos e experiência (que os clientes-alvo devem ter para com-
preender o produto), (iii) situação financeira, com foco na capacidade para 
suportar perdas (especificando a percentagem de perdas que os clientes-alvo 

59 O artigo 24º, nº 2 da DMIF II faz referência a “instrumentos financeiros” e não a produtos de 
investimento, como fazemos questão de usar no texto do presente estudo por nos parecer a correta. 
De facto, tendo presente o artigo 1º, nº 4, em especial a sua alínea b), da DMIF II, verificamos que 
tal previsão é igualmente aplicável aos depósitos estruturados. Interpretação que cremos alinhada 
com os considerandos 39, 40 e 156 da DMIF II. 
60 A este respeito cumpre relevar que quando um cliente profissional ou uma contraparte elegível 
adquire um produto com a intenção de o vender a outros clientes, atuando como uma ligação na 
cadeia de intermediação, não deve ser considerado um cliente-final.
61 Vd. o nº 3 do artigo 16º e o nº 2 do artigo 24º, ambos, da DMIF II.
62 Vd. Orientações da ESMA relativas aos requisitos da Diretiva MiFID II em matéria de governo, 
ESMA35-43-620 PT, p. 5, ponto 13. Disponível em https://www.esma.europa.eu/system/files_force/
library/esma35-43-620_guidelines_on_mifid_ii_product_governance_pt.pdf ?download=1. 
63 Em conformidade com as anteditas orientações da ESMA.
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aceitam e têm a capacidade de, bem como se existem obrigações de pagamento 
adicionais que possam exceder o montante investido), (iv) tolerância ao risco e 
compatibilidade do perfil de risco/remuneração do produto com o mercado-
-alvo (especificando a atitude geral que os clientes-alvo devem ter em relação 
aos riscos de investimento), e (v) objetivos e necessidades dos clientes (espe-
cificando os objetivos e as necessidades de investimento dos clientes-alvo que 
um produto visa satisfazer, incluindo os seus objetivos financeiros globais ou a 
estratégia global que seguem quando investem).

Mercado-alvo: a sua granularidade. A identificação do mercado-alvo potencial 
deve, pois, ser efetuada de forma adequada e proporcionada, tendo em conside-
ração a natureza do produto de investimento. 

Tal significa que a identificação do mercado-alvo deve ter em conta as carac-
terísticas do produto, nomeadamente a sua complexidade (incluindo a estru-
tura de custos e encargos), o perfil de risco/remuneração ou liquidez, ou o seu 
caráter inovador.

Assim, para produtos mais complexos, tais como produtos estruturados com 
perfis de retorno complexos, o mercado-alvo deve ser identificado com mais 
pormenor. Para produtos mais simples e mais comuns, o mercado-alvo pode ser 
identificado com menos pormenor64. 

No entanto, o mercado-alvo deve ser identificado a um nível suficiente-
mente granular que evite a inclusão de quaisquer grupos de investidores cujas 
necessidades, características e objetivos não sejam compatíveis com o produto.

A este respeito, segundo a ESMA, “(…) it would be inappropriate to specify in 
too much detail the level of granularity that is required, since this will vary according to 
the specific circumstances. For simpler, more mainstream investments, such as ordinary 
shares, it is likely that the target market will be identified with less detail. In many cases, 
it is understood that such products can be considered to be compatible with the mass retail 
market. For more complicated, less main-stream investments, such as contingent conver-
tible securities or structured products with complicated return profiles, the target market 
should be identified with more detail.”65 

64 Vd. o considerando 19 da DD 2017/593.
65 Vd. o parecer técnico emitido pela ESMA Technical Advice to the Commission on MiFID II and MiFIR 
– Final Report, ESMA/2014/1569, p.51, ponto 5. Disponível em https://www.esma.europa.eu/sites/
default/files/library/2015/11/2014-1569_final_report_-_esmas_technical_advice_to_the_com-
mission_on_mifid_ii_and_mifir.pdf . Com interesse para este ponto veja-se ainda o considerando 
19 da DD 2017/593, bem como a Q&A 1 do ponto 16 das “Questions and Answers on MiFID II and 
MiFIR Investor protection and intermediaries topics” (ESMA35-43-349, disponível em https://www.
esma.europa.eu/file/23414/download?token=dySuQzDC .
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O nível de granularidade do mercado-alvo e os critérios utilizados para de-
finir o mercado-alvo e determinar a estratégia de distribuição mais apropriada 
devem ser relevantes para o produto e devem permitir avaliar quais os clientes 
abrangidos pelo mercado-alvo, por exemplo para facilitar as análises contínuas 
após o lançamento do instrumento financeiro. Para produtos mais simples e 
mais comuns, o mercado-alvo pode ser identificado com menos pormenor, ao 
passo que, para produtos mais complexos, tais como instrumentos de recapitali-
zação interna ou produtos menos comuns, o mercado-alvo deve ser identificado 
com mais pormenor.

Mercado alvo positivo e negativo. Contudo, em adição à identificação do mer-
cado-alvo ao qual o produto é destinado, i.e. o(s) tipo(s) de clientes com cujas 
necessidades, características e objetivos de investimento o produto é compatí-
vel, o produtor deve identificar o(s) grupo(s) de clientes com cujas necessida-
des, características e objetivos o instrumento financeiro não é compatível com o 
produto em causa, i.e., deve proceder, se aplicável, à identificação do mercado-
-alvo negativo66.

As regras de governo do produto visam, pois, procurar assegurar que um 
determinado produto é distribuído e comercializado junto do mercado-alvo, 
positivo, e apenas no âmbito deste, ao qual o mesmo se destina. 

Não obstante, no âmbito da prestação de serviços de consultoria para inves-
timento aos clientes através de uma abordagem de carteira e, bem assim, da 
prestação de serviço de gestão de carteiras, o distribuidor pode utilizar pro-
dutos para fins de diversificação e cobertura de riscos. Neste contexto e para 
este exclusivo e fundamentado propósito, o produto pode ser comercializado 
fora do seu mercado-alvo, se a totalidade da carteira, ou a combinação de um 
produto com a sua cobertura de risco, for adequada para o cliente.

Neste contexto, o distribuidor não será obrigado a fornecer ao produtor 
informações sobre vendas realizadas fora do mercado-alvo positivo, se estas 
vendas se destinarem a fins de diversificação e cobertura de risco e continuarem 
a ser adequadas para a carteira total do cliente ou para o risco objeto de 
cobertura.

66 Vd. o artigo 9º, nº 9 da DD 2017/593, em linha com o parecer técnico emitido pela ESMA Technical 
Advice to the Commission on MiFID II and MiFIR – Final Report, ESMA/2014/1569, p.56, segundo o 
qual “[w]hen manufacturing products, the firm shall identify the potential target market for each product and 
be able to specify the type(s) of client for whose needs, characteristics and objectives the product is compatible. 
As part of this process, the firm shall identify any groups of investors for whose needs, characteristics and 
objectives the product is not compatible.” Disponível em https://www.esma.europa.eu/sites/default/
files/library/2015/11/2014-1569_final_report_-_esmas_technical_advice_to_the_commission_
on_mifid_ii_and_mifir.pdf.
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Não obstante, as vendas de produtos no mercado-alvo negativo devem sem-
pre ser informadas ao produtor e divulgadas ao cliente, mesmo que se destinem 
a fins de diversificação ou de cobertura de riscos. Além disso, mesmo que se 
destinem a fins de diversificação, as vendas no mercado-alvo negativo devem ter 
uma ocorrência rara, pois que consubstanciam situações excecionais. 

Ainda a este respeito, importa ter em consideração que, destarte o principio 
que a comercialização de produtos se deve realizar no âmbito do mercado-alvo 
positivo, as vendas fora do mercado-alvo positivo não são proibidas, podendo 
ser justificadas em alguns casos pela diferença existente que se admite poder 
existir entre mercado-alvo teórico e mercado-alvo real67. 

Mercado-alvo teórico e real. O produtor, que produz produtos que são distri-
buídos através de outras empresas de investimento, deve determinar as neces-
sidades e as características dos clientes com os quais o produto é compatível, 
com base nos seus conhecimentos teóricos e na experiência adquirida com o 
produto ou produtos semelhantes, os mercados financeiros e as necessidades, 
características e objetivos de potenciais clientes finais68. 

A avaliação do produtor é, pois, abstrata, teórica, e será realizada com uma 
perspetiva mais genérica da compatibilidade das características/natureza de um 
produto com determinados tipos de investidores, com base no conhecimento 
dos mercados financeiros e na experiência anterior com produtos idênticos.

O distribuidor, por seu lado, tem de especificar o mercado-alvo real, tendo 
em conta os limites do mercado-alvo potencial definido pelo produtor. 

O distribuidor baseia o seu mercado-alvo nas informações e conhecimentos 
que possui da sua base de clientes e nas informações recebidas do produtor (se 
aplicável) ou em informações obtidas pelo próprio distribuidor através de pes-

67 No mesmo sentido veja-se a anotação ao artigo 24º da DMIF II realizada por Martin Brenncke, 
p.165, em “European Financial Services Law, article-by-article comentary”, editado por Mathias Lehman e 
Christoph Kumpan, 2019. Em linha, aliás, com o que cremos resultar com as orientações que sobre 
a matéria de governo de produto foram emitidas pela ESMA.
68 Vd. o segundo parágrafo do nº 9 do artigo 9º da DD 2017/593. 
Com interesse para este ponto veja-se ainda o parecer técnico emitido pelo ESMA Technical Advice 
to the Commission on MiFID II and MiFIR – Final Report, ESMA/2014/1569, p.56, ponto 11, segundo o 
qual “[t]he target market must be identified at a sufficiently granular level to avoid the inclusion of any groups of 
investors for whose needs, characteristics and objectives the product is not compatible. Manufacturers designing 
products that are distributed through other investment firms have to ascertain the needs and characteristics of 
clients for whom the product is compatible based on their theoretical knowledge and past experience of the product, 
the financial markets and the needs, characteristics and objectives of potential investors.” Disponível em https://
www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2014-1569_final_report_-_esmas_techni-
cal_advice_to_the_commission_on_mifid_ii_and_mifir.pdf .
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quisa bibliográfica (em especial, nos casos em que o distribuidor é uma empresa 
nova, que ainda não possui informação real suficiente sobre os seus clientes). 

O distribuidor utiliza a avaliação mais abstrata do mercado-alvo efetuada 
pelo produtor, juntamente com as informações existentes sobre os seus clien-
tes atuais ou potenciais, a fim de identificar o seu próprio mercado-alvo para  
um produto.

O distribuidor deve utilizar as informações obtidas do produtor e as 
informações sobre os seus próprios clientes para identificar o mercado-alvo 
e a estratégia de distribuição, pelo que, da conjugação do dever do know your 
product com o do know your client resultará a determinação, ou concretização, do 
mercado-alvo real, porquanto o mesmo não é assente no conhecimento teó rico 
dos clientes que integram o mercado-alvo, mas antes do seu conhecimento, 
concreto e direto69. 

A este respeito, importa sublinhar que a obrigação do distribuidor de iden-
tificar o mercado-alvo real e de assegurar que um produto é distribuído em con-
formidade com esse mercado-alvo real não é substituída por uma avaliação de 
suitability ou appropriateness e tem de ser cumprida independentemente e antes 
dessa avaliação70. 

69 Neste mesmo sentido vejam-se as “Orientações relativas aos requisitos da Diretiva MiFID II em 
matéria de governo”, ESMA35-43-620 PT, pontos 35 e 36, segundo as quais “[u]ma vez que o pro-
dutor tem de especificar o mercado-alvo com base nos seus conhecimentos teóricos e na sua experiência com um 
produto idêntico, determinará o mercado-alvo do produto sem conhecimento específico dos clientes individuais.  
Por conseguinte, a avaliação do produtor será realizada com uma perspetiva mais genérica da compatibilidade 
das características/natureza de um produto com determinados tipos de investidores, com base no conhecimento dos 
mercados financeiros e na experiência anterior com produtos idênticos. Desta forma, é introduzido um conjunto de 
limites a um nível mais abstrato. O distribuidor, por outro lado, tem de especificar o mercado-alvo real, tendo em 
conta os limites do mercado-alvo potencial definido pelo produtor. Os distribuidores baseiam o seu mercado-alvo 
nas informações e conhecimentos que possuem da sua base de clientes e nas informações recebidas do produtor (se 
aplicável) ou em informações obtidas pelo próprio distribuidor através de pesquisa bibliográfica (em especial, nos 
casos em que o distribuidor é uma empresa nova que ainda não possui informação real suficiente sobre os seus 
clientes). Os distribuidores utilizam a avaliação mais geral do mercado-alvo efetuada pelo produtor, juntamente 
com as informações existentes sobre os seus clientes atuais ou potenciais, a fim de identificar o seu próprio mercado-
-alvo para um produto; esse mercado-alvo é constituído pelo grupo de clientes a quem vão efetivamente oferecer o 
produto através da prestação dos seus serviços.” Disponível em https://www.esma.europa.eu/sites/default/
files/library/esma35-43-620_guidelines_on_mifid_ii_product_governance_requirements_0.pdf. 
70 Com interesse para este ponto veja-se o parecer técnico da ESMA, segundo o qual “[t]he analysis 
of the target market for the purposes of product governance arrangements is distinct from and does not replace 
the suitability/appropriateness assessments which are conduct of business rules that take place for each specific 
transaction concluded by a given investor in relation to a given product”. Vd. Technical Advice to the Commis-
sion on MiFID II and MiFIR – Final Report, ESMA/2014/1569, p.51, ponto 5, disponível em https://
www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2014-1569_final_report_-_esmas_techni-
cal_advice_to_the_commission_on_mifid_ii_and_mifir.pdf .
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Definição mercado-alvo: obrigações do distribuidor. As empresas de investimento 
devem determinar o mercado-alvo do respetivo instrumento financeiro, mesmo 
quando este não tenha sido definido pelo produtor71. 

No mesmo sentido se pronuncia a ESMA, segundo a qual “[t]he obligations 
for distributors shall apply to investment firms when deciding the range of products 
issued by itself or other investment firms and services they intend to offer to clients. These 
proposals also apply to distributors selling investment products issued by entities that 
do not fall under MiFID scope (e.g. if they distribute bonds issued by a car company).  
In such circumstances the distributor shall determine the target market for the respective 
investment product, even if the target market was not defined by the manufacturer”72. 

Assim, se um produto não tiver sido concebido de acordo com os requisitos 
da DMIF II em matéria de governo de produto, tal pode afetar o processo de 
recolha de informações ou a identificação do mercado-alvo.

Neste contexto, incumbe ao distribuidor determinar o mercado-alvo, mes-
mo quando este não é definido pelo produtor. 

Por conseguinte, a empresa deve definir o seu “próprio” mercado-alvo, mesmo 
nos casos em que não tenha recebido do produtor uma descrição do mercado-
-alvo ou informações sobre o processo de aprovação do produto. Conforme ver-
sado no presente estudo, essa definição deve ser efetuada de forma adequada  
e proporcional.

O distribuidor deve tomar todas as medidas razoáveis para garantir que 
obtém informações adequadas e fiáveis do produtor, a fim de assegurar que 
os produtos são distribuídos de acordo com as características, os objetivos e as  
necessidades do mercado-alvo. Caso as informações relevantes não estejam dis-
poníveis publicamente (por exemplo, através dos documentos de informação 
fundamental do Regulamento PRIIPs ou de um prospeto), as medidas razoáveis 
devem incluir o acordo com o produtor ou o seu agente para obter todas as  
informações relevantes que permitam ao distribuidor realizar a sua avaliação  
do mercado-alvo. 

As informações disponíveis publicamente só são aceitáveis se forem claras, 
fiáveis e produzidas de modo a satisfazer os requisitos. Por exemplo, conforme já 
referido no presente estudo, as informações divulgadas em conformidade com 
os requisitos da Diretiva do Prospeto, da Diretiva da Transparência, UCITS,  
AIFMD, PRIIPs ou de requisitos equivalentes em países terceiros, são aceitáveis.

Por outro lado, quando ajuste o mercado-alvo do produtor, o distribuidor 
não deve desviar-se das decisões fundamentadas que aquele tomou. 

71 Vd. o terceiro parágrafo do nº 1 do artigo 10º da DD 2017/593.
72 Vd. o parecer técnico emitido pela ESMA Technical Advice to the Commission on MiFID II and MiFIR 
– Final Report, ESMA/2014/1569, p. 59, ponto 20.
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No entanto, o distribuidor não pode basear-se apenas no mercado-alvo do 
produtor sem ter em consideração a forma como o mercado-alvo por este defi-
nido é compatível com a sua base de clientes.

Por outro lado, o distribuidor deve ter em conta a estratégia de distribuição 
identificada pelo produtor e analisá-la de forma crítica. 

Contudo, em última análise, sobretudo se o produtor não for abrangido pelo 
âmbito de aplicação da DMIF II e, por conseguinte, não tiver a obrigação de 
identificar uma estratégia de distribuição, o distribuidor define a sua própria 
estratégia à luz das informações da sua base de clientes e do tipo de serviços 
prestados.

Produção conjunta. No caso de as empresas de investimento colaborarem na 
produção de um instrumento financeiro, apenas tem de ser identificado um 
mercado-alvo73. 

A estratégia de distribuição
A definição do mercado-alvo tem por efeito e consequência o dever do produ-
tor assegurar que a estratégia de distribuição seja consonante com o mesmo74, 
devendo assegurar que produto é efetivamente distribuído junto do mercado-
-alvo75. 

Neste contexto, se o produtor concebe um produto destinado a satisfazer 
necessidades de investimento com duração de médio ou longo prazo, deverá 
proceder à sua promoção através de canais compatíveis com tal circunstância, 
devendo selecionar distribuidores cuja base de clientes ou posicionamento  
comercial seja compatível com tal estratégia e, mormente, com o mercado-alvo 
em causa. 

Pelo que, para que tal tenha efetividade, ao produtor incumbe a responsa-
bilidade de determinar as circunstâncias e informações essenciais que o distri-
buidor deve avaliar para efeitos de aferição e confirmação do mercado-alvo76.

73 Vd. o nº 9 do artigo 9º da DD 2017/593. ESMA/2014/1569, p. 56, ponto 10.
74 Vd. nº 3 do artigo 16º da DMIF II.
75 Vd. nº 2 do artigo 24º da DMIF II.
76 No intuito de agilizar e operacionalizar a troca de informações entre Produtor e Distribuidor, por 
via da adoção de um formato também ele padronizado, suscetível de constituir um documento gene-
ricamente aceite, permitindo, também, aos Produtores procederem à recolha de dados relevantes 
à sua atuação, diversos stakeholders têm desenvolvido trabalhos ao nível do European Working Group 
no intuito de desenvolver documentos tendentes a assegurar uma troca de informações sob forma 
normalizada, tendo neste momento sido já um template (disponível em http://www.financialeuro-
peanworkinggroup.com/emt-v2-final-version/) cujo uso generalizado na jurisdição portuguesa não 
parece corresponder à sua valia e, bem assim, à utilização que dele tem sido feito noutras jurisdições, 
com grande beneficio para a articulação entre empresas de investimento produtoras e distribuidoras. 
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O distribuidor
Conceito de distribuidor. É considerado distribuidor a empresa que oferece, reco-
menda ou comercializa produtos e serviços de investimento aos clientes.

A este respeito, importa referir que, tendo, nomeadamente, em considera-
ção o artigo 10º, nº 1 da DD 2017/593 e, bem assim, o considerando 15 da mesma 
Diretiva, o conceito em causa deve ser interpretado e aplicado de forma lata77.

Nesse mesmo sentido conclui a ESMA, no seu parecer técnico, segundo a 
qual o conceito de distribuidor “(…) includes investment firms advising firm that 
offers and/or recommends investment product and services to clients. In this context, 
‘offers’ has a wide application and is to be read in a broad sense. ESMA wishes to clarify 
that where investment firms ‘create, develop, issue and/or design investment products 
to be launched on the primary market, the product governance rules for manufacturers 
apply Where this firm is also involved in the distribution of such products, these product 
governance rules for manufacturers should apply in addition to the rules which would 
apply to them as distributors. Where such investment products are then distributed by 
other investment firms to clients, e.g. through placements or on the secondary market, the 
product governance obligations for distributors apply.”78

Produtor distribuidor. Reconhecendo que as funções e deveres de um pro-
dutor e de um distribuidor podem, em certa medida e quando concretizadas 
por uma mesma entidade, sobrepor-se, importa ter presente que, segundo o 
considerando 17 da DD 2017/593, “[s]empre que uma empresa de investimento que 
cria, desenvolve, emite ou concebe instrumentos financeiros também está envolvida na dis-
tribuição dos referidos produtos, aplicam-se as regras em matéria de governo dos produtos 
aplicáveis aos produtores e aos distribuidores. Embora não haja necessidade de duplicar a 
avaliação do mercado-alvo e a definição da estratégia de distribuição, as empresas devem 
garantir que este exercício seja suficientemente pormenorizado para satisfazer as obrigações 
aplicáveis aos produtores e aos distribuidores neste domínio.”

Distribuição conjunta. Estaremos perante a distribuição conjunta de um pro-
duto quando várias empresas trabalham em conjunto na distribuição de um 
produto, sendo a empresa de investimento que possui a relação direta com o 
cliente a última responsável pelo cumprimento das obrigações em matéria de 
governo dos produtos. 

77 No mesmo sentido veja-se Danny Busch em “Product governance and product intervention under 
MiFID II/MiFIR”, em especial no ponto 2.3, publicado em “Regulation of the EU Financial Markets. 
MiFID II and MiFIR, editado por Danny Busch e Guido Ferrarini, Oxford.
78 Vd. ESMA Technical Advice to the Commission on MiFID II and MiFIR – Final Report, ESMA/2014/1569, 
p.51. Disponível em https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2014-1569_
final_report_-_esmas_technical_advice_to_the_commission_on_mifid_ii_and_mifir.pdf .
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Sem prejuízo do que as empresas de investimento intermediárias devem 
garantir transmissão das informações do produtor ao distribuidor final da 
cadeia, e vice-versa, bem como aplicar as obrigações de governo aos produtores, 
se aplicável79.

O governo societário. Conforme já aqui referimos, as regras de governo de pro-
duto são especialmente claras e objetivas na atribuição ao órgão de adminis-
tração de uma empresa de investimento o dever de definição, supervisão e res-
ponsabilidade pela implementação de mecanismos de governo que garantam a 
gestão eficaz e prudente da empresa de investimento, bem como da política em 
matéria de serviços, atividades, produtos e operações oferecidos ou prestados, 
em conformidade com o nível de tolerância ao risco da empresa e as caracterís-
ticas e as necessidades dos clientes da empresa, incluindo a realização de testes 
de esforço adequados, se for caso disso80.

Tal responsabilidade não é meramente formal, implicando o controlo efe-
tivo do processo de governo. 

Também neste caso, cremos, devem ser produzidos, pelo responsável do sis-
tema do controlo de cumprimento81, relatórios de avaliação de conformidade 
dirigidos ao órgão de administração, os quais incluem, sistematicamente, infor-
mações sobre os instrumentos financeiros produzidos pela empresa, incluindo 
informações sobre a estratégia de distribuição.

Sem prejuízo de tais relatórios serem disponibilizados, sempre que solicita-
dos, pelas autoridades de supervisão competentes.

Nesse mesmo sentido se pronunciou a ESMA, no seu parecer técnico, 
sus tentando que as “[i]nvestment firms’ compliance function shall oversee the 
development and periodic review of product governance arrangements in order to detect 
any risk of failure by distributors to comply with their obligations (…)”82; o que veio, 
aliás, a ser objeto de consagração no nº 6 do artigo 10º da DD 2017/593, segundo 
o qual o responsável do sistema do controlo de cumprimento supervisiona o 
desenvolvimento e a analisa periodicamente os mecanismos de governo dos 

79 Vd. o artigo 10º, nº 10 da DD 2017/593, o qual concretiza, em grande medida, o parecer técnico 
da ESMA Technical Advice to the Commission on MiFID II and MiFIR – Final Report, ESMA/2014/1569, 
p.61. Disponível em https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2014-1569_
final_report_-_esmas_technical_advice_to_the_commission_on_mifid_ii_and_mifir.pdf .
80 Vd. o artigo 9º, nº 3 da DMIF II e, bem assim, do nº 6 do artigo 9º da DD 2017/593.
81 Conforme já anteriormente referido no presente estudo, crê-se tal representa um pressuposto do 
regime e uma consequência, naturalmente, das atribuições funcionais do responsável pelo sistema 
de controlo de cumprimento, assegurando o pleno efeito instrumental pretendido para os relatórios 
em causa. Em linha com os n.os 6 e 7 do artigo 9º da DD 2017/593,
82 Vd. ESMA/2014/1569, p.60, ponto 26.
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produtos, a fim de detetar eventuais riscos de incumprimento das obrigações 
legalmente previstas.

As obrigações de proteção do investidor. O distribuidor, enquanto tal, que dis-
tribua produtos para comercialização junto de clientes assegura que (i) com-
preende os instrumentos financeiros que oferece ou recomenda (know your 
product), (ii) avalia a compatibilidade dos instrumentos financeiros com as  
necessidades dos clientes aos quais presta serviços de investimento, tendo 
igualmente em conta o mercado-alvo identificado de clientes finais83, e (iii) as-
segura que só sejam oferecidos ou recomendados instrumentos financeiros caso 
tal seja do interesse do cliente84.

Políticas e procedimentos: procedimentos de governo de produto. O distribuidor, 
atuando enquanto tal, não se encontra sujeito à obrigação de implementação de 
um processo de aprovação do produto. 

Não obstante, o distribuidor deve, designadamente (i) avaliar a compatibi-
lidade do produto com as necessidades dos clientes aos quais presta serviços 
de investimento, tendo igualmente em conta o mercado-alvo identificado de 
clientes finais, (ii) assegurar que só sejam oferecidos ou recomendados pro-
dutos caso tal seja do interesse do cliente85. 

Por outro lado, as empresas de investimento devem dispor de mecanismos 
de governo dos produtos adequados para garantir que os produtos e serviços 
que pretendem propor ou recomendar são compatíveis com as necessidades, as 
características e os objetivos de um mercado-alvo identificado e que a estratégia 
de distribuição pretendida é compatível com o mercado-alvo identificado86. 

Know your product. Para o efeito é essencial que as empresas que investimento 
que distribuem produtos ou serviços de investimento de produtores sujeitos 
à DMIF II devem obter as informações necessárias ou convenientes que lhes 
permitam compreender e conhecer os produtos que tencionam recomendar ou 
vender, a fim de garantir que estes produtos serão distribuídos de acordo com 
as necessidades, características e objetivos do mercado-alvo identificado (“know 
your product”). 

83 Vd. o artigo 16º, nº 3 da DMIF II.
84 Vd. o artigo 24º. nº 2 da DMIF II, cuja interpretação deve atender ao considerando 71 da mesma 
Diretiva.
85 Vd. o artigo 24º, nº 2 da DMIF II.
86 Vd. o artigo 10º, nº 2 da DD 2017/593.
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Diversamente, as empresas de investimento tomam todas as medidas razoá-
veis para garantir que também obtêm informações adequadas e fiáveis dos pro-
dutores que não estão sujeitos à DMIF II a fim de assegurar que os produtos são 
distribuídos de acordo com as características, os objetivos e as necessidades do 
mercado-alvo.

Serão consideradas informações adequadas e fiáveis dos produtores aquela 
que seja produzida de modo a satisfazer os requisitos regulamentares, nomea-
damente de divulgação, previstos na Diretiva dos Prospetos87 ou na Diretiva da 
Transparência88.

Neste contexto, caso a informação relevante não esteja disponível publica-
mente, o distribuidor deve tomar todas as medidas razoáveis para obter essas 
informações junto do produtor ou do seu agente.

Esta obrigação é relevante para todos os produtos, independentemente de 
serem vendidos nos mercados primários ou secundários e aplica-se de modo 
proporcionado, consoante o grau de facilidade de obtenção da informação dis-
ponível publicamente e a complexidade do produto89.

Contudo, tal proporcionalidade não deve fazer o distribuidor desatender, 
aquando da decisão de distribuir o produto em causa, porquanto quando não 
tenha produzido o produto encontra-se dependente do produtor para obter 
a informação necessária à compreensão e conhecimento do produto (“know 
your product”), pelo que a empresa de investimento que produza o produto 
coloca à disposição do distribuidor todas as informações pertinentes sobre o 
mesmo e o seu processo de aprovação, incluindo o mercado-alvo identificado 
do produto.90 91

87 Diretiva 2003/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 4 de novembro de 2003 relativa 
ao prospeto a publicar em caso de oferta pública de valores mobiliários ou da sua admissão à nego-
ciação e que altera a Diretiva 2001/34/CE.
88 Diretiva 2013/50/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de outubro de 2013 que 
altera a Diretiva 2004/109/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à harmonização dos 
requisitos de transparência no que se refere às informações respeitantes aos emitentes cujos valores 
mobiliários estão admitidos à negociação num mercado regulamentado, a Diretiva 2003/71/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao prospeto a publicar em caso de oferta pública 
de valores mobiliários ou da sua admissão à negociação e a Diretiva 2007/14/CE da Comissão que 
estabelece as normas de execução de determinadas disposições da Diretiva 2004/109/CE.
89 Vd. o parágrafo terceiro, do nº 2 do artigo 10º da DD 2017/593.
90 Vd. o quinto parágrafo do nº 3 do artigo 16º da DMIF II.
91 Importa ter presente que quando uma empresa de investimento atua como produtor e distri-
buidor, só é exigida uma avaliação do mercado-alvo, ainda que moldes suficientemente pormeno-
rizados por a forma a poder corresponder às obrigações aplicáveis ao produtor e ao distribuidor 
(vd. considerando 17 da DD 2017/593).
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Conhecimentos e experiência. Em adição aos requisitos consignados para o pro-
dutor, enquanto tal92, as empresas de investimento asseguram que o pessoal 
relevante possui os conhecimentos técnicos necessários para compreender as 
características e os riscos dos produtos que tencionam propor ou recomendar e 
os serviços prestados, assim como com as necessidades, características e objeti-
vos do mercado-alvo identificado93. 

A este respeito importa referir que, em todos os casos, é responsabilidade do 
órgão de administração definir, aprovar e controlar as qualificações, os conheci-
mentos e a capacidade técnica do pessoal94.

Conflitos de interesses: deveres especiais. O distribuidor deve determinar as  
necessidades dos clientes que pretendam abordar, no propósito de assegurar 
que os interesses dos clientes não são comprometidos em resultado de pressões 
comerciais ou de financiamento.

No âmbito deste processo, essas empresas de investimento devem dispor 
de mecanismos eficazes para assegurar que recebem do produtor informações 
suficientes sobre o produto95. 

Para os referidos efeitos contribui, em grande medida, as regras previstas na 
DMIF II referentes a políticas e práticas de remuneração96, as quais devem ser 
concebidas de forma a não criar conflitos de interesses ou incentivos que pos-
sam levar as pessoas relevantes a favorecerem os seus próprios interesses ou os 
interesses da empresa em detrimento dos de qualquer cliente97.

A relevância de tais disposições é, aliás, sublinhada pelas regras de governo a 
que as mesmas são expressamente sujeitas, impondo ao órgão de administração 
a responsabilidade de aprovar, após consulta ao responsável do sistema de con-
trolo de cumprimento, a política de remuneração da empresa. 

Por outro lado, à direção de topo98 da empresa de investimento é exigida a 
aplicação quotidiana da política de remuneração e pelo controlo dos riscos de 
não conformidade relacionados com a política. 

Ainda a este respeito, e porque releva precisamente para a governo do pro-
duto e para a gestão de conflitos de interesses, releva referir os benefícios não 
monetários não significativos (“inducements”).

92 Já versados no presente estudo e objeto de consagração no nº 5 do artigo 9º da DD 2017/593.
93 Vd. artigo 10º, nº 7 da DD 2017/593.
94 Vd. a alínea a) do nº 3 do artigo 9º DMIF II, cuja interpretação deve ser realizada em conformidade 
com o considerando 54 da mesma Diretiva.
95 Vd. o artigo 10º, nº 2 da DD 2017/593.
96 Vd. os artigos 16º, 23º e 24º, todos, da DMIF II.
97 Vd. o artigo 27º do RD 2017/565.
98 Cujo conceito, para efeitos do quadro legal em apreço, se encontra definido na alínea 37) do  
nº 1 do artigo 4º da DMIF II.
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Os benefícios não monetários não significativos serão aceitáveis quando  
(i) possam melhorar a qualidade99 do serviço prestado a um cliente, (ii) não se-
jam de dimensão e natureza tais que não se possa considerar que prejudicam a 
obrigação da empresa de investimento de agir no melhor interesse do cliente, e 
(iii) sejam clara e previamente comunicados ao cliente100. Sem prejuízo do cum-
primento dos requisitos estabelecidos no nº 3 do artigo 12º DD 2017/593.

Obrigação de monitorização. As empresas de investimento devem analisar e 
atualizar periodicamente os seus mecanismos de governo dos produtos, a fim 
de assegurar que continuam a ser sólidos e adequados à sua finalidade, bem 
como que lhes permitem identificar e tomar medidas adequadas sempre que 
necessário.

Adicionalmente, as empresas de investimento devem analisar periodica-
mente os produtos de investimento que propõem ou recomendam e os serviços 
que prestam, tendo em conta qualquer acontecimento que possa afetar signifi-
cativamente o risco potencial para o mercado-alvo identificado. 

Esta avaliação deve, pelo menos, aferir se o produto ou serviço continua a 
ser compatível com as necessidades, características e objetivos do mercado-
-alvo identificado e se a estratégia de distribuição pretendida continua a ser 
adequada; devendo as empresas reconsiderar o mercado-alvo e/ou atualizar os 
mecanismos de governo dos produtos se tomarem conhecimento de que iden-
tificaram erradamente o mercado-alvo de um produto ou serviço específico ou 
de que o produto ou serviço deixou de corresponder às circunstâncias do mer-
cado-alvo identificado, por exemplo se o produto se tornar ilíquido ou muito 
volátil devido a alterações no mercado101 102.

Tratamento de reclamações. Previsto na DMIF II, o dever de estabelecimento 
de política de gestão de reclamações, eficaz e transparente, aprovada pelo ór-
gão de administração, demonstra-se relevante para efeitos do efetivo governo 
de produto. 

99 Sobre a suscetibilidade de um benefício não monetário reforçar a qualidade do serviço ao cliente 
veja-se o artigo 11º, nº 2 da DD 2017/593. A este respeito importa que a interpretação de tal regra 
tenha em atenção o considerando 23 da DD 2017/593, segundo o qual não será exigível que tal 
reforço de qualidade seja contínuo.
100 Vd. o artigo 24º, nº 9 da DMIF II.
101 Vd. o artigo 10º, nos 4 e 5 da DD 2017/593
102 Com interesse para este ponto veja-se o parecer técnico da ESMA Technical Advice to the Commission 
on MiFID II and MiFIR – Final Report, ESMA/2014/1569, os pontos 23 e 24 constantes da p.60. 
Disponível em https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2014-1569_final_
report_-_esmas_technical_advice_to_the_commission_on_mifid_ii_and_mifir.pdf .
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Com efeito, em adição ao dever de tratamento rápido de reclamações de 
todos os clientes e potenciais clientes103, bem como de criação da função de 
responsável pelo exame das reclamações (função que pode ser cumulada pelo 
responsável do sistema do controlo de cumprimento104), e de um conjunto de 
outros deveres, a existência de reclamações que tenham por referência o produ-
to e ou circunstâncias objeto do processe de aprovação do produto, devem ser 
abrangidas pela troca de informação entre distribuidor e produtor, por forma a 
poderem ser devidamente consideradas na governo do produto em causa.

Articulação entre produtor e distribuidor
Troca de informações. O produtor define a sua estratégia de distribuição de modo 
a que esta favoreça a comercialização de cada produto no respetivo mercado-
-alvo. Tal implica que, quando o produtor escolhe o distribuidor para o seu pro-
duto, envida todos os esforços para selecionar distribuidores que possuam tipos 
de clientes e ofereçam serviços compatíveis com o mercado-alvo do produto  
em causa.

Ao definir a estratégia de distribuição, o produtor determina as informa-
ções dos clientes de que o distribuidor necessita para avaliar adequadamente 
o mercado-alvo do seu produto, propondo o tipo de serviço de investimento 
através do qual os clientes-alvo devem ou podem adquirir o produto em causa. 

Se o produto for considerado adequado para venda sem recomendação, a 
empresa também pode especificar o canal de aquisição preferencial.

Tendo em consideração os deveres cometidos ao produtor e ao distribuidor, 
no âmbito do governo do produto, resulta claro que, mais do que uma conve-
niência, a previsão de processos e procedimentos de troca de informações, com-
pletos, prontos e robustos permitirá ao produtor e ao distribuidor assegurarem 
o cumprimento dos seus deveres.

A troca de informações deve, pois, ser um processo, completo, mas ágil, com 
regras clara e previamente definidas.

Foi, neste contexto, no intuito de agilizar e operacionalizar a troca de infor-
mações entre produtor e distribuidor, por via da adoção de um documento com 
formato padronizado, suscetível de constituir um documento genericamente 
aceite, foi preparado pelo European Working Group um documento de troca de 
informações sobre Instrumentos financeiros DMIF II, a saber, o European MiFID 
Template (“EMT”)105.

103 Vd. o artigo 26º, nº 1 do RD DMIF II.
104 Vd. o artigo 26º, nº 3 do RD DMIF II.
105 O EMT tem tido uma aplicação significativa pelos principiais intermediários financeiros euro-
peus e vai já na sua terceira versão, a qual poderá ser encontrada em https://findatex.eu/news/36/
findatex-published-mifid-template-version-3-0. 
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Ciclo do governo do produto
O processo de revisão e melhoria contínua. O cumprimento dos deveres integrados no 
âmbito do regime do governo do produto deverá resultar num ciclo do governo do 
produto que acompanha o ciclo da vida do produto e no assegurar que o mesmo 
representa um processo de revisão e melhoria contínua.

DMIF II – Uma visita guiada pelas regras de Governo do Produto (Product 
Governance) 

 

 

 

O processo de governo do produto deve resultar (i) na correspondência a uma ou 

mais necessidades do mercado alvo definido; (ii) ser distribuído a investidores 

que se encontrem no mercado-alvo através de canais de distribuição apropriados; 

e (iii) permitir a obtenção dos resultados esperados e adequados aos investidores. 

Para tal o produtor deve manter um processo de revisão e melhoria contínua que 

assegure (i) desenho adequado aos resultados pretendidos; (ii) descrição precisa, 

quer nos documentos de informação e ou contratual dirigidos aos investidores 

quer da definição do mercado-alvo; e (iii) distribuição através de canais 

apropriados e compatíveis com o mercado-alvo. 

Os três “d’s”106 implicam expetativas básicas relativamente a um processo de 

revisão contínua, em especial que o produtor receba, regularmente, informação 

que lhes permita avaliar (i) a compatibilidade do produto com o mercado alvo; 

(ii) o desempenho do produtor na aferição se o produto está a ser distribuído 

junto do mercado-alvo definido e se está a ser vendido a investidores com os 

quais não é compatível (mercado-alvo negativo); e (iii) a adequação da estratégia 

de distribuição. 

Sem prejuízo, recorde-se, da aplicação do princípio da proporcionalidade, 

segundo o qual as regras de governo poderão ser relativamente para certos 

produtos simples distribuídos numa base de mera execução107 108, há informação 

 
 
106 I.e. desenho, descrição e distribuição. 
107 Vd. o considerando 18 da DD 2017/593. 

O processo de governo do produto deve resultar (i) na correspondência 
a uma ou mais necessidades do mercado alvo definido; (ii) ser distribuído a 
investidores que se encontrem no mercado-alvo através de canais de distribuição 
apropriados; e (iii) permitir a obtenção dos resultados esperados e adequados 
aos investidores.

Para tal o produtor deve manter um processo de revisão e melhoria contínua 
que assegure (i) desenho adequado aos resultados pretendidos; (ii) descrição 
precisa, quer nos documentos de informação e ou contratual dirigidos aos 
investidores quer da definição do mercado-alvo; e (iii) distribuição através de 
canais apropriados e compatíveis com o mercado-alvo.

Os três “d’s”106 implicam expetativas básicas relativamente a um processo de 
revisão contínua, em especial que o produtor receba, regularmente, informação 
que lhe permita avaliar (i) a compatibilidade do produto com o mercado alvo; 
(ii) o desempenho do produtor na aferição se o produto está a ser distribuído 
junto do mercado-alvo definido e se está a ser vendido a investidores com os 
quais não é compatível (mercado-alvo negativo); e (iii) a adequação da estraté-
gia de distribuição.

Sem prejuízo, recorde-se, da aplicação do princípio da proporcionalidade, 
segundo o qual as regras de governo poderão ser relativamente para certos pro-

106 I.e. desenho, descrição e distribuição.
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dutos simples distribuídos numa base de mera execução107 108, há informação 
que se considera não poder deixar de ser considerada.

Com efeito, temos como informação essencial, independentemente da pro-
porcionalidade da sua aplicação, (i) a análise de fluxos, i.e. a informação de ges-
tão dos produtos pode revelar comportamentos anómalos, ao nível das vendas, 
do mercado-alvo, ou outros, (ii) a análise de reclamações, incluindo a informa-
ção sobre reclamações apresentadas por investidores, efetivos ou potenciais, 
recebidas pelo produtor ou pelo distribuidor109, e (iii) as vendas realizadas no 
mercado-alvo negativo.

A este respeito, e conforme já referido no presente estudo, tendo as vendas 
no mercado-alvo negativo subjacentes um juízo de incompatibilidade os dis-
tribuidores estão sujeitos à obrigação de reportar as vendas realizadas no mer-
cado-alvo negativo110. 

107 Vd. o considerando 18 da DD 2017/593.
108 A este respeito cumpre sublinhar que, a nosso ver, o antedito considerando deixa claro que, 
sem prejuízo da proporcionalidade aplicável, as regras de governo se aplicam no âmbito da mera 
execução. No mesmo sentido veja-se o Final Report (ESMA35-43-620), em especial o parágrafo 
34 do feedback statement, segundo o qual “ESMA points out that the guidelines acknowledge that the 
obligation of distributors to identify and assess the actual target market apply in a proportionate manner 
depending on the type of services provided. In particular, it is recognised that when providing execution services 
under appropriateness and execution-only regime, the extent to which these obligations apply is more limited 
compared to when providing services subject to suitability. The level of client information to be used for the 
purposes of identifying and assessing the target market is typically more extensive when firms provide services 
requiring a suitability test ( for which the acquisition of a wider set of information is necessary). This is reflected 
in paragraph 44 of the guidelines. Nevertheless, it remains in the firms’ responsibility and in accordance with 
their duty to act in the best interests of their clients, to decide the range of products they intend to offer, to whom 
and through the provision of which investment services. When doing so – as clarified in paragraph 46 of the 
guidelines – it is necessary that firms take into account the specific characteristics of the products considered 
(especially their complexity/risk features, or other relevant features such as, for example, innovation), as well 
as the existence of significant conflicts of interests as well as the level of protection afforded to clients at the point 
of sale depending on the type of service provided. This means that, for example, if a distributor only operates 
through an online brokerage platform under appropriateness, the distributor would only be able to assess the 
categories of ‘types of clients’ and ‘knowledge and experience’. The distributor could therefore choose to warn 
clients that it is not in the position of conducting a thorough assessment of their compatibility with the target 
market of the products offered through the platform and disclose the target market.”
109 As reclamações em causa são referentes ao produto e não à atividade de comercialização e 
deveres que lhe estão inerentes.
110 Vd. as “Orientações ESMA relativas aos requisitos da Diretiva MiFID II em matéria de governo”, ESMA35-
43-620 PT, parágrafo 55, segundo as quais “[a]s vendas de produtos no mercado-alvo negativo devem sempre 
ser informadas ao produtor e divulgadas ao cliente, mesmo que se destinem a fins de diversificação ou de cobertura 
de riscos. Além disso, mesmo que se destinem a fins de diversificação, as vendas no mercado-alvo negativo devem 
ter uma ocorrência rara”. Disponíveis em https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/
esma35-43-620_guidelines_on_mifid_ii_product_governance_pt.pdf ?download=1 .
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O reporte de vendas no mercado-alvo negativo deve ser excecional e, como 
tal, deve ser objeto de apreciação individual, em moldes similares a uma recla-
mação, por forma a avaliar as implicações ao nível do governo do produto.

Os devedores dos distribuidores
O dever de atuação do distribuidor conforme ao mercado-alvo do produtor 
começa antes da relação de distribuição de determinado produto. 

De facto, a definição pelo distribuidor do mercado ou clientes juntos dos 
quais pretende operar implica que a definição da estratégia comercial do dis-
tribuidor passe pela definição do leque de produtos e serviços que pretende 
oferecer antes da contratação de uma distribuição em particular.

No entanto, mais que a definição prévia, aos distribuidores é exigida a contí-
nua efetividade da distribuição do produto junto do mercado, devendo os pro-
dutos oferecidos sê-lo em função de necessidades, características e objetivos 
dos investidores.

Por outro lado, as empresas de investimento que proponham ou recomen-
dem aos seus clientes produtos de investimento que não produziram ficam vin-
culadas a disporem de mecanismos destinados à obtenção e compreensão do 
processo de estruturação do produto, e respetivos pressupostos, em especial 
o mercado-alvo e as características concretas do produto objeto da oferta ou 
recomendação. 

Ademais, são ainda previstos deveres para as empresas de investimento, que 
não as produtoras, que ofereçam ou recomendem tais produtos, no sentido de 
as constituir na obrigação de compreender os produtos em causa (“know your 
product”), avaliar a sua compatibilidade com as necessidades dos clientes e ter 
em consideração o mercado-alvo identificado de clientes, no intuito de asse-
gurar que tais produtos apenas sejam oferecidos ou recomendados a clientes 
quando sejam interesse destes111.

Neste contexto, o distribuidor tem, antes de mais, o dever conhecer os pro-
dutos que comercializa, devendo, estrategicamente e antes do mais, decidir 
quais os produtos que comercializará ativamente, ou aqueles que disponibilizar 
aos clientes, por iniciativa destes, através de serviços de mera execução, sem 
qualquer comercialização ativa112 113.

111 Artigo 24º, nº 2 segundo parágrafo da DMIF II. O que em certa medida representa um reforçar 
dos deveres organizacionais já previstos no nº 3 do artigo 16º, aqui expressamente reafirmados como 
princípios de atuação, destinados a assegurar a proteção dos investidores.
112 Tal situação tem efeitos cuja extensão poderá não ter sido antecipado ou pretendido pelo legisla-
dor europeu. Com efeito, no âmbito das novas regras de governo de produtos, tendo em consideração 
o dever de seleção dos produtos que comercializa, ao distribuidor será legitima a recusa de distri-
buição de determinado produto que, no seu entender e de acordo com as suas regras de governo de 
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113.
Estratégia de distribuição, do distribuidor
O estabelecimento ou existência de uma estratégia de distribuição pelo distri-
buidor não prejudica o dever do distribuidor a analisar de forma crítica, nem tão 
pouco deixa de constituir o distribuidor no dever de preparar uma estratégia de 
distribuição, caso o produto tenha sido concebido por um produtor relativamente 
ao qual não sejam aplicáveis as regras de governo do produto.

A essencialidade dos deveres do distribuidor é sublinhada pelo dever que 
lhe está atribuído de sempre que um produto tenha sido produzido por um 
produtor que não se encontre abrangido pelo âmbito de aplicação da DMIF II 
e não tenha definido ou aplicado regras de governo do produto, o distribuidor 
que não possa cumprir as suas obrigações em sede de governo do produto deve 
evitar incluir o produto em causa na sua gama de produtos114.

Avaliação contínua do mercado-alvo
A cuidada e constante articulação entre produtor e distribuidor é essencial para 
assegurar que o produto é efetivamente comercializado junto do mercado-alvo 
a que se destina115, sendo-lhe legalmente116 exigida uma análise periódica ao 
produto tendente a avaliar a capacidade do produto manter a compatibilidade 
com as necessidades, características e objetivos do mercado-alvo, bem como se 
a estratégia de distribuição permanece adequada117.

produto, não corresponda a necessidades, objetivos ou tolerância ao risco da sua base de cliente, o 
que poderá constituir o mesmo num conflito de deveres, em especial quando considerado o dever 
estabelecido no nº 2 do artigo 326º do Código dos Valores Mobiliários, de proibição ao interme-
diário financeiro de recusa de uma ordem de um investidor com quem tenha relação de clientela.
113 Com interesse para este ponto veja-se o parágrafo 40 das Orientações relativas aos requisitos 
da Diretiva MiFID II em matéria de governo” emitidas pela ESMA [05/02/2018 | ESMA35-43-620 
PT], segundo a qual “[q]uando definem a sua gama de produtos, os distribuidores prestam especial atenção 
a situações em que poderão não ser capazes de efetuar uma avaliação rigorosa do mercado-alvo, devido ao tipo 
de serviços que prestam (em particular, os serviços de execução prestados no âmbito do teste de adequação ou do 
regime de mera execução). Este aspeto é particularmente importante para os produtos caracterizados pelo seu risco 
e complexidade (ou outras características relevantes como, por exemplo, falta de liquidez ou inovação), bem como 
para as situações em que possam existir conflitos de interesses significativos (por exemplo, em relação a produtos 
emitidos pela própria empresa ou por outras entidades no âmbito do grupo). Nessas circunstâncias, é extremamente 
importante que os distribuidores tenham em devida consideração todas as informações relevantes fornecidas pelo 
produtor do produto, quer em termos de mercado-alvo quer de estratégia de distribuição.”
114 Com interesse para este ponto veja-se o parágrafo 63 das “Orientações relativas aos requisitos da 
Diretiva MiFID II em matéria de governo” emitidas pela ESMA [05/02/2018 | ESMA35-43-620 PT].
115 E que tem levado a tentativas de harmonização das trocas que informação que lhe estão subja-
centes. Sobre este tema veja-se a nota de rodapé supra.
116 Vd. o nº 3 do artigo 16º da DMIF II e os artigos 9º e 10º da DD 2017/593.
117 Segundo o considerando 20 da DMIF II, as informações relevantes podem incluir, a título de 
exemplo, a identificação dos canais de distribuição que foram utilizados, a proporção das vendas 
efetuadas fora do mercado-alvo, informação resumida dos tipos de clientes, um resumo de eventuais 
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Neste âmbito revestem particular relevância as informações do distribuidor 
relativamente a distribuição do produto fora do mercado-alvo do produtor, em 
especial quanto as mesmas possam decorrer de estratégias de distribuição do 
distribuidor, que vão para além ou assumam maior latitude que as definidas  
pelo produtor.

O poder último: a intervenção no produto (product intervention)
Se tudo o mais não se revelar eficaz o legislador conferiu às autoridades nacionais 
competentes um poder último, que chegamos ao final da linha, ao mecanismo 
de intervenção sobre produtos previsto nos artigos 39º e seguintes do RMIF118.

Mais branda do que inicialmente esperada, a primeira proposta da Comissão 
Europeia aquando das negociações do texto da DMIF II limitava-se a conceder 
poderes destinados a fazer face a situações de emergência, consubstanciando 
poderes de restrição ou proibição ex-post. Contudo, o Parlamento Europeu alar-
gou de forma significativa o âmbito do regime no intuito de requerer a monito-
rização da publicidade e comercialização de produtos de investimentos por par-
te da ESMA e das autoridades competentes no âmbito das suas jurisdições. Foi 
igualmente proposto pelo Parlamento Europeu que os poderes de intervenção 
pudessem ter propósitos preventivos, antes de publicitados ou comercializados 
junto de investidores.

Consensualizadas as diferentes perspetivas119, o RMIF prevê que sejam con-
feridos às autoridades competentes nacionais e à ESMA (ainda que quanto a 
esta numa base temporária) poderes de intervenção no produto. Os poderes 
em causa aplicam-se ex-post, tendo em consideração que a Comissão rejeitou a 
possibilidade poderes de licenciamento ex-ante, de aprovação prévia do produto 

reclamações recebidas e perguntas sugeridas pelo produtor para a recolha de observações junto 
de uma amostragem de clientes. Essas informações podem estar agregadas e não necessitam de ser 
discriminadas por instrumento ou por venda.
118 Com interesse para este ponto, em especial para o seu aprofundamento, veja-se Tiago dos Santos 
Matias, 2017, “Product Intervention na DMIF II: nótulas sobre o último poder (ou o poder último) conferido 
às autoridades de supervisão”, O Novo Direito dos Valores Mobiliários, p. 257-281.
119 Com interesse para este ponto e com maior detalhe descritivo das posições assumidas e argu-
mentos apresentados pela Comissão, pelo Parlamento Europeu e pelos Estados-Membros veja-se 
Niamh Moloney, 2014, “EU Securities and Financial Markets Regulation”, Third Edition, Oxford, 
Oxford European Union Law Library, p.828. A este respeito importa referir que muitas das reser-
vas formuladas pelos Estados-Membros sobre a discricionariedade e poderes propostos atribuir à 
ESMA resultaram, em grande medida, prejudicados pelo Acórdão do Tribunal de Justiça da União 
Europeia no âmbito do processo C-270/12 “UK vs. Council and Parliament” 22 de janeiro de 2014 
(disponível em http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf ?num=C-270/12), o qual considerou que os 
poderes de intervenção atribuídos à ESMA pelo artigo 28º do Regulamento (UE) n.° 236/2012 
(Vendas a descoberto e certos aspetos de swaps), no âmbito de circunstâncias excecionais eram 
conformes com quadro legal em vigor.
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(product approval 120) atentos os prejuízos que tal poderia implicar, desde logo ao 
nível da inovação e o consumo de recursos que tal iria implicar às autoridades 
competentes.

Assim, nos termos do nº 3 do artigo 39º do RMIF, as autoridades competen-
tes são, desde logo, chamadas a controlar o mercado de instrumentos financei-
ros e depósitos estruturados que são comercializados, distribuídos e vendidos 
no respetivo Estado-Membro ou a partir dele e, concretizando uma abordagem 
mais intervencionista, o nº 1 do artigo 42º do RMIF vem conferir às autorida-
des competentes poderes para proibir ou restringir, num ou relativamente a um 
Estado-Membro, a comercialização, distribuição ou venda de determinados ins-
trumentos financeiros ou depósitos estruturados, de instrumentos financeiros 
ou depósitos estruturados com características especificas, ou um determinado 
tipo de atividade ou prática financeira. 

Para o fazer deverão estar verificadas as condições elencadas no nº 2 do ar-
tigo 42º do RMIF121, as quais passam pela verificação de fundamentos razoáveis 
que levem a concluir, alternativamente, que um instrumento financeiro, depó-
sito estruturado ou uma atividade ou prática suscita preocupações significativas 
quanto à proteção dos investidores ou constitui uma ameaça ao funcionamento 
ordenado e à integridade dos mercados financeiros ou dos mercados de merca-
dorias de todo o sistema financeiro ou de parte dele pelo menos num Estado-
-Membro, ou que um derivado tem efeitos prejudiciais sobre o mecanismo de 
formação de preços do mercado subjacente. 

Segundo o nº 2 do artigo 42º do RMIF, as autoridades competentes deverão 
ainda verificar que os requisitos regulamentares existentes, previsto no Direito 
Comunitário e aplicáveis ao instrumento financeiro, ao depósito estruturado ou 
à atividade ou prática, não contemplam de forma adequada os riscos anterior-
mente referidos e o problema não seria tratado de forma mais eficaz através do 
reforço da supervisão ou cumprimento dos requisitos existentes. 

Acresce que, ainda como condição, a autoridade competente deverá ter con-
sultado as autoridades competentes dos Estados-Membros suscetíveis de serem 
afetados de forma significativa pelas medidas, as quais não poderão ter um  

120 Sobre este tema e a sua experiência no âmbito do mercado norte-americano de futuros e opções 
veja-se Saule T. Omarova, 2012, “License to Deal: Mandatory Approval of Complex Financial 
Products”, Washington, Washington University Law Review, Vol. 90, p.26 (disponível em https://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1996755).
121 A este respeito importa referir que o segundo parágrafo do nº 2 do artigo 42º da RMIF consa-
gra a possibilidade de tais medidas serem aplicadas a título preventivo, antes da comercialização, 
distribuição ou venda aos clientes dos produtos ou serviços em causa, acrescentando o terceiro 
parágrafo da norma em causa que tais medidas, de proibição ou restrição, poderão ser aplicadas em 
circunstâncias especificadas ou estar sujeitas as exceções especificadas pela autoridade competente.
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efeito discriminatório sobre os serviços ou atividades desenvolvidas a partir de 
outro Estado-Membro, devendo ainda consultar os organismos públicos com-
petentes pela supervisão, administração e regulação dos mercados agrícolas, 
caso determinado instrumento financeiro ou atividade constitua uma ameaça 
grave ao funcionamento e integridade de tais mercados.

A excecionalidade de tais medidas é sublinhada pela imposição da sua revo-
gação, pela autoridade competentes, da proibição ou restrição caso as condi-
ções referidas deixem de se verificar, bem como a imposição de tais medidas de 
proibição ou restrição encontra-se condicionada ao envio, por escrito ou por 
outro meio acordado, à ESMA.

No que refere aos poderes atribuídos de intervenção no produto conferidos 
à ESMA122, os mesmos concernem ao controlo do mercado de instrumentos 
financeiros comercializados, distribuídos ou vendidos na União Europeia123, 
poderes temporários de intervenção e coordenação das ações desenvolvidas 
pelas autoridades competentes. 

Poderes temporários da ESMA. O que, aliás, está em linha com os poderes e 
atribuições previstos no Regulamento (UE) nº 1095/2010, que procedeu a cria-
ção da própria ESMA.

Os poderes temporários de intervenção conferidos à ESMA124, previstos no 
artigo 40º do RMIF, são similares aos conferidos às autoridades competentes, 
sujeitos a condições idênticas, as quais têm por escopo limitar a discricionarie-
dade da ESMA e respeitar as atribuições das autoridades competentes.

Neste contexto, tendo em consideração os poderes que lhe são atribuídos 
nos termos do nº 5 do artigo 9º do Regulamento (UE) nº 1095/2010125, a ESMA 

122 O ato delegado “Commission Delegated Directive (EU) …/…, of 7.4.2016, supplementing Directive 
2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to safeguarding of financial 
instruments and funds belonging to clients, product governance obligations and the rules applicable to 
the provision or reception of fees, commissions or any monetary or non-monetary benefits”, concretiza, 
igualmente, no seu artigo 19º, os critérios e fatores que a ESMA deverá ter em conta na 
determinação do momento relevante quanto à proteção dos investidores ou de uma ameaça ao 
funcionamento ordenado e à integridade dos mercados financeiros ou do mercado de mercadorias 
ou à estabilidade do sistema financeiro pelo menos num Estado-Membro. Disponível em http://
ec.europa.eu/finance/securities/docs/isd/mifid/160407-delegated-directive_en.pdf.
123 Artigo 39º, nº 1 do RMIF.
124 No que aos depósitos estruturados diz respeito, tais poderes são conferidos à EBA (European 
Banking Authority).
125 O que consagra que “[a] Autoridade [leia-se, a ESMA] pode proibir ou restringir temporariamente 
determinadas atividades financeiras que ameacem o funcionamento ordenado e a integridade dos mercados 
financeiros ou a estabilidade da totalidade ou de parte do sistema financeiro da União nos casos especificados 
e nas condições estabelecidas nos atos legislativos referidos no nº 2 do artigo 1º ou, se necessário, no caso de uma 
situação de emergência, nos termos e condições estabelecidos no artigo 18º.”
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poderá proibir ou restringir temporariamente na União a comercialização, dis-
tribuição ou venda de determinados instrumentos financeiros ou instrumentos 
financeiros com determinadas caraterísticas especificas, ou um determinado 
tipo de atividade ou prática financeira126.

No entanto, as medidas adotadas pela ESMA prevalecem sobre quaisquer 
medidas anteriores tomadas por uma autoridade competente127.

Adicionalmente, também como medida gizada para constranger a discricio-
nariedade da ESMA, sendo as medidas por esta adotadas de caráter temporário 
as mesmas devem ser reavaliadas, pelo menos, de 3 em 3 meses128 129.

Destarte o quadro aplicativo exigente, em junho de 2018 a ESMA anunciou 
a aplicação de medidas de intervenção130, as quais, após sucessivas renovações da 
ESMA, foram adotadas por diversas autoridades nacionais competentes, entre 
elas a CMVM, através do Regulamento da CMVM nº 5/2019131.

126 Artigo 40º, nº 1 do RMIF.
127 Artigo 40º, nº 7 do RMIF.
128 Artigo 40º, nº 6 da RMIF. Disposição esta, aliás, em linha com o disposto no segundo parágrafo 
do nº 5 do artigo 9º do Regulamento (UE) nº 1095/2010.
129 No momento em que concluímos o presente estudo a ESMA publicou o seu relatório final 
(disponível em https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-2134_technical_
advice_to_the_ec_on_product_intervention.pdf ) sobre os requisitos da RMIF sobre os poderes de 
intervenção no produto, no âmbito do qual emitiu um conselho técnico advogando o alargamento 
temporal dos poderes de intervenção conferidos à ESMA, o que implicará a alteração do RMIF e 
do Regulamento (EU) nº 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho de 24 de novembro de 
2010 que cria a ESMA. Para tanto é invocado que tal alargamento temporal constitui uma medida 
que fomentará a convergência ao nível do mercado europeu.
Ora, a este respeito importa notar que estamos perante uma medida de última rácio, cuja extraor-
dinariedade e impacto deve aconselhar a uma aplicação cuidada e criteriosa e que o alargamento 
das prerrogativas concedidas às autoridades a quem a mesma é concedida devem ser objeto de uma 
cuidada e exaustiva ponderação. 
Neste contexto, a revisão em causa, sustentada numa intervenção em produtos que, destarte abranger 
dois instrumentos financeiros, não beneficiou de uma aplicação do regime de governo do produto, 
merece – cremos – uma ponderação exaustiva.
Por outro lado, e concomitantemente, a consulta pública promovida pela Comissão Europeia ( dis-
ponível em https://ec.europa.eu/info/files/2020-mifid-2-mifir-review-consultation-document_en 
) lança dúvidas sobre as regras de governo de produto e se as mesmas deverão ser revistas em função 
de, alegadamente, “(…) product governance rules might result in a further reduction of the products offered.” 
A combinação de ambos os fatores, o incremento de poderes de intervenção e a eventual limitação 
das regras de governo do produto, cujo nível de maturidade pode ainda beneficiar de desenvolvi-
mento adicional, não deixa de merecer uma ponderação cuidada.
130 Tendo por objeto Contracts for differences e Binary Options. Para mais informações veja-se https://
www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-adopts-final-product-intervention-measures-
cfds-and-binary-options.
131 A este respeito, e destarte estarmos perante medidas de última rácio, não podemos deixar de 
fazer notar a profusão que algumas jurisdições registam em termos de medidas de intervenção,  
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Notas Finais
As novas regras de governo do produto configuram um avanço significativo na 
proteção do investidor, estabelecendo regras concretas e constantes tendentes 
a assegurar que produtos sejam concebidos, propostos ou recomendados apenas 
quando forem do interesse do investidor.

A relevância de tal regime é sublinhada pelo estabelecimento de regras de 
governo societário concretas e exigentes, as quais impõem que as empresas 
de investimento assegurem que o órgão de administração tem um controlo 
efetivo sobre o processo de governo dos produtos da empresa132, esperando 
que as entidades possam aproveitar as novas regras para uma transformação 
profunda dos seus modelos organizativos, assegurando o cumprimento de 
deveres de conduta e transformando o desafio que as novas regras representam 
em oportunidades.

como seja o caso do Reino Unido em que no final de 2019 já se registava uma nova medida de 
intervenção “Temporary intervention on the marketing of speculative mini-bonds to retail investors” 
(disponível em https://www.fca.org.uk/publication/tpi/temporary-intervention-marketing-
speculative-mini-bonds-retail-investors.pdf ), estando já outras em consideração relativamente a 
produtos envolvendo crypto activos (disponível em https://www.fca.org.uk/publication/consultation/
cp19-22.pdf ).
132 Vd. nº 6 do artigo 9º da DD 2017/593.
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1. Na sequência do desencadear da crise financeira em 2007/2008, os responsá-
veis políticos (em particular no âmbito do G20) acordaram um conjunto de orien-
tações para uma reforma regulatória profunda dirigida ao tratamento das razões 
identificadas como tendo estado na raiz da referida crise. No foro da regulação 
dos mercados e da protecção do investidor, assumiu natural relevância a revisão 
da Directiva de Mercados e Instrumentos Financeiros (DMIF), a par da revisão 
das Directivas da Transparência e do Abuso de Mercado e da aprovação da Direc-
tiva dos “Packaged Retail Investment Products” (PRIP). Nos pontos seguintes serão 
abordados os aspectos principais introduzidos pela revisão da DMIF (consubs-
tanciada numa nova Directiva (DMIF II), um novo Regulamento (RMIF) e em 
diversos actos delegados (Directiva Delegada e Regulamento Delegado (da CE) 
e ainda normas técnicas de regulamentação (RTS) e de execução (ITS). A revisão 
da DMIF foi lançada, através de consulta pública, em 2010 (calendário normal 
de revisão da DMIF I) e o novo e extenso conjunto legislativo dela decorrente 
entrará em vigor em Janeiro de 2018. Ou seja, mais de dez anos volvidos sobre a 
eclosão da crise financeira em 2007/2008. Este calendário contrasta vivamente 
com o seguido no caso dos Estados Unidos: o Dodd-Frank Act, com objecto lar-
gamente coincidente com o da DMIF/RMIF, foi assinado em 2010 e entrou em 
vigor alguns meses depois. O que reflecte a profunda diferença de ritmos e pro-
cedimentos regulatórios entre os dois espaços e implicou de facto um prolongado 

* Presidente do Conselho de Administração da CMVM entre Outubro de 2005 e Novembro de 2016.
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período de divergência regulatória, com inevitável arbitragem por parte dos parti-
cipantes nos mercados. Essa divergência será esbatida com a entrada em vigor da  
DMIF II/RMIF, mas ainda assim, não será totalmente eliminada, tendo em conta 
as diferentes soluções adoptadas em aspectos essenciais.

O conjunto legislativo e regulamentar resultante do processo de revisão da 
DMIF traduz, desde logo, uma muito relevante mudança de filosofia regulató-
ria. Com efeito, a DMIF (que substituiu a Directiva de Serviços Financeiros) foi 
preparada, discutida e aprovada no ambiente pré-crise que favorecia a desre-
gulamentação e a chamada regulação com base em princípios em lugar da mais 
tradicional regulamentação baseada em regras estritas. A sua aprovação ocorreu 
em 2004 e a transposição para os quadros jurídicos nacionais teve lugar nos dois 
anos seguintes (em Portugal foi transposta em 2006 e o respectivo Decreto-
-Lei entrou em vigor em Outubro de 2007). Ou seja, a sua vigência coincidiu 
praticamente com o desencadear da crise financeira, que levou precisamente ao 
questionar dos princípios subjacentes a toda a construção da DMIF. 

O movimento de desregulamentação tinha, aliás, tido já expressão significa-
tiva no caso dos Estados Unidos, designadamente através de duas peças-chave: 
o Gramm-Leach-Bileley Act de 2009, que revogou o Glass-Steagall Act, em par-
ticular eliminando a tradicional separação obrigatória das atividades de banca 
comercial e de investimentos; e o Commodities and Futures Modernization Act de 
2000 que limitou fortemente os poderes de supervisão sobre os mercados de 
derivados. Ambos tiveram efeitos devastadores sobre a estabilidade financeira 
e a criação das condições que conduziram aos acontecimentos de 2007/2008 e 
anos seguintes. Embora os responsáveis pela lei de 2009 argumentem que ela 
não teve papel relevante na génese da crise, a verdade é que permitiu uma forte 
e descontrolada tomada de riscos de mercado com a utilização dos recursos de 
clientes de retalho. É claro que há quem argumente que na prática a lei só vali-
dou o que já se vinha a passar no mercado americano, com processos de con-
centração entre bancos de investimento e operações de retalho (vg fusão City 
Bank/Travellers Group). Mas não parece que este seja um bom argumento para 
justificar uma lei com a necessidade de legalizar práticas contrárias à lei vigente. 
Já o Commodities and Futures Modernization Act permitiu muito do que aconte-
ceu com o caso ENRON e potenciou a extraordinária expansão do mercado de 
Credit Default Swaps entre 2000 e 2007, com as consequências e o papel bem 
conhecidos na génese da crise financeira.

Com o desencadear da crise, a filosofia regulatória inverteu-se, com alguma 
naturalidade. Voltámos a sistemas mais baseados em regras, frequentemente no 
extremo oposto, com excesso de detalhe e grande complexidade. Foi, de alguma 
forma, o caso do Dodd-Frank Act e é certamente o caso da nova DMIF/RMIF.  
Esse provável excesso de detalhe e complexidade tem dois tipos de conse-
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quências. Por um lado, acarreta dificuldades e custos supranormais para quem 
tem de cumprir, mas também para quem tem de supervisionar. Por outro lado, 
cria o risco de rápida desactualização por força da constante e rápida inova-
ção financeira. Este último aspecto é particularmente gravoso na UE, onde o 
processo legislativo é extremamente pesado e moroso em comparação com a 
claramente maior agilidade do processo nos Estados Unidos (onde a SEC e a 
CFTC têm amplas e autónomas competências regulatórias – a comparação dos 
tempos de preparação e execução do DFA e da DMIF não deixa dúvidas sobre 
este ponto).

Apesar do grande detalhe e da complexidade de muitas das soluções regula-
tórias adoptadas na Europa, a verdade é que frequentemente elas não traduzem 
mudanças tão significativas quanto seria de desejar e quanto estaria na mente 
dos líderes políticos que aprovaram as declarações do G20. Com efeito, muitas 
dessas soluções foram “temperadas” pelos compromissos necessários ao con-
senso entre estados membros e entre instituições europeias. O que, em vários 
casos deu origem a simples requisitos de documentação e informação suple-
mentar a fornecer aos supervisores, sem garantir uma mudança efectiva de prá-
ticas por parte dos agentes do mercado. Ao mesmo tempo, tal acaba por criar 
responsabilidades de supervisão acrescidas e a necessidade absoluta de verifica-
ção da correspondência entre os documentos produzidos e a prática efectiva das 
instituições que actuam no mercado. Na verdade, muitas regras que impõem 
deveres de informação e documentação a fornecer a supervisores, investidores 
e clientes poderiam ser substituídas com vantagem por uma aplicação exigente 
de um artigo fundamental (que já vinha da DMIF I): o dever das empresas de 
investimento actuarem de forma honesta, equitativa e profissional, em função 
dos interesses do cliente. A aplicação rigorosa deste princípio, conjugada com a 
possibilidade de acesso incondicional dos supervisores à informação dos inter-
mediários financeiros, requisitos exigentes de adequada formação profissional 
e ética dos colaboradores dessas instituições e um sistema sancionatório eficaz 
e fortemente dissuasor das más práticas permitiria tratar a larga maioria das 
questões relativas à protecção do investidor, sem os riscos de cumprimento me-
ramente formal de obrigações regulamentares ou da existência de “alçapões” 
regulatórios. Não foi esta a via escolhida pelo legislador europeu e a extensa 
regulamentação produzida deixa antever algumas fragilidades da nova DMIF/
RMIF em pontos que visavam precisamente corrigir as insuficiências do regime 
ainda vigente. Vejamos, de seguida, alguns dos pontos inovadores, bem como 
dúvidas que se poderão colocar quanto à eficácia das soluções adoptadas. 
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2. Alguns pontos críticos da DMIF I e a mudança trazida pela DMIF II/
RMIF no domínio da protecção dos investidores

2.1. “Product Governance” e “Product Intervention”
Uma das limitações conhecidas do actual regime da DMIF – e que se manifestou 
em casos concretos – é o facto de os supervisores não terem competências para 
intervir nos requisitos relativos à produção e distribuição de produtos financeiros 
(“product governance”) nem no impedimento ou suspensão de comercialização de 
produtos financeiros inadequados aos clientes a que se destinam. Em seu lugar, 
o regime vigente privilegiou a prestação de informação aos investidores a quem, 
muitas vezes, não poderia ser exigível a disponibilidade ou a capacidade para ler 
e entender toda a informação, sobretudo a relativa a produtos de complexidade 
assinalável. No entanto, quando se verificam situações de perdas para os inves-
tidores, não é raro ouvir-se a crítica aos supervisores por não terem proibido 
a comercialização de determinados produtos, sem ter em conta que isso não 
é possível no actual regime, salvo se houver violação de leis ou regulamentos. 
Com o novo regime, há uma lista extensa de deveres procedimentais dos inter-
mediários financeiros relativamente à produção e distribuição de instrumentos 
financeiros, por forma a garantir (i) a compatibilidade com os interesses dos 
clientes; (ii) a compreensão dos instrumentos distribuídos. Um elemento rele-
vante neste domínio é o facto de a responsabilidade ser colocada não só sobre o 
produtor mas também sobre o distribuidor dos produtos financeiros, o que se 
revela absolutamente correcto. Por outro lado, os supervisores passam a dispor 
de poderes de intervenção sobre os produtos, podendo impedir ou suspender a 
comercialização de instrumentos financeiros que possam ir contra os interesses 
dos clientes ou comprometer a estabilidade financeira. Além disso, este poder 
de intervenção estende-se a actividades e práticas financeiras.

Se os requisitos relativos à “governação” da produção e distribuição de pro-
dutos implicam um peso de informação considerável com eficácia que poderá 
ser limitada, já o poder de intervenção sobre produtos, actividades e práticas 
financeiras constitui uma inovação que era indispensável à eficácia do papel dos 
supervisores, colocando do lado destes maiores poderes e responsabilidade.

2.2. Best Execution
Trata-se de um ponto importante do ponto de vista da protecção do investidor: 
assegurar que uma ordem de um cliente é executada nas melhores condições 
para este, tendo em conta todas as plataformas em que o instrumento objecto da 
ordem é negociado. O regime actual é muito pouco objectivo e permite grande 
discricionariedade aos intermediários financeiros, em nome da adopção genérica 
de uma “política de best execution”. É um regime bastante diferente por exemplo 
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do existente nos Estados Unidos, onde os intermediários têm a obrigação de 
percorrer todos os lugares de negociação do instrumento e fazer a execução 
naquele que assegure melhores condições de preço e de custos para o cliente. 
Esta é, em meu entender, a solução adequada e que é controlável. As alterações 
introduzidas na DMIF II limitam-se, todavia, ao reforço dos deveres de informa-
ção aos clientes e ao público em matéria de execução, incluindo a divulgação das 
cinco estruturas de negociação mais utilizadas e a qualidade de execução obtida. 
Acresce que continua a estabelecer uma multiplicidade de critérios para avaliação 
da execução nas melhores condições, alguns dificilmente objectiváveis. Apesar de 
tudo, é positiva a clarificação de que para investidores não profissionais se pre-
sume que a “best execution” corresponde ao menor valor pecuniário despendido. 
No entanto, continua a permitir elevada discricionariedade aos intermediários, 
com base na definição genérica da sua política de melhor execução. É também, 
uma vez mais, um regime de muito difícil supervisão.

2.3. Regime de mera execução de ordens
Este regime, dispensando a avaliação do carácter adequado da operação, tem 
proporcionado a distribuição de produtos, por vezes de risco significativo, sem 
ter em devida conta o perfil de risco e os conhecimentos dos clientes. Acresce 
que a concretização do requisito de o serviço ser prestado por iniciativa do cliente 
não se encontra devidamente feita, dando origem a situações bastante duvidosas.  
Em meu entender, seria esta concretização a ser feita. Ela já consta de algumas 
orientações da ESMA, mas não tem consagração legal e é tratada de forma dife-
rente em vários estados-membros. No entanto, o novo regime limita-se a restringir 
o elenco de instrumentos considerados não complexos para efeitos do regime 
de mera execução, bem como a estabelecer a proibição da concessão de crédito 
pelo intermediário financeiro para realizar operações nesta modalidade. Se estes 
desenvolvimentos são positivos, eles não parecem suficientes para evitar situações 
bem conhecidas do passado recente nem substituem uma delimitação clara e 
precisa do que é um serviço prestado por iniciativa do cliente.

2.4. Os chamados “inducements” e o caso particular do “research”
A revisão da DMIF dedicou particular atenção à questão da proibição do recebi-
mento/pagamento de incentivos pelas empresas de investimento. Embora seja 
uma proibição já consagrada no regime em vigor, a sua concretização era limitada 
e de aplicação nem sempre clara. O novo regime é mais prescritivo nesta matéria, 
embora deixe uma porta aberta, permitindo os incentivos sempre que contribuam 
para melhorar a qualidade do serviço prestado aos clientes. Trata-se de um critério 
de avaliação nem sempre fácil, ainda que suportado pela enumeração exaustiva 
das condições em que o benefício pode ser considerado legítimo. 
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O novo regime estabelece ainda o princípio de que fora das condições refe-
ridas os benefícios devem ser repercutidos nos clientes. Todavia, ao não estabe-
lecer um limite temporal para essa repercussão, torna a norma de aplicação e 
controlo muito difíceis. 

Um caso particular mas bastante relevante é o do “research” gratuito, que cai 
na categoria de benefícios ilegítimos para consultores de investimento indepen-
dentes e gestores de carteiras. Não é, desde logo, claro se este conceito abrange  
as sociedades gestoras de activos, embora alguns países o estejam a fazer 
(caso do Reino Unido), de forma fundamentada. O que cria um efectivo risco  
de divergência regulatória desde o início. O regime estabelecido na DMIF II  
prevê que, para que não seja considerado benefício ilegítimo, o “research” deve 
ser pago através de recursos próprios da empresa de investimento ou de conta 
separada destinada a estudos, segundo regras específicas. Além disso, a directi-
va não considera como benefícios ilegítimos algumas figuras afins, levantando 
todavia o problema da fronteira que os separa do conceito de “research”, arras-
tando, mais uma vez, dificuldades para a supervisão.

Por outro lado, deve ter-se presente que o problema maior do “research” não 
se prende tanto com o seu pagamento, mas com as questões dos conflitos de 
interesses, da qualidade técnica e da independência dos analistas, bem como 
com a disciplina da sua disseminação. Estas questões dizem respeito não só à 
protecção dos investidores, mas também ao abuso de mercado (questão tratada 
na regulamentação relativa a abuso de mercado – MAD e MAR). E se alguma 
exigência adicional foi introduzida nessa nova regulamentação relativa à pro-
dução de research e respectiva supervisão, já no que respeita à disseminação os 
progressos são bem mais limitados (se alguns…).

2.5. Qualificação, certificação e remuneração de colaboradores
Como é referido no Relatório do Grupo de Trabalho sobre a Reforma do Modelo 
de Supervisão Financeira:

“ (…) os colaboradores de instituições financeiras que distribuem produtos financeiros 
e aconselham – formal ou informalmente – os clientes, deverão possuir conhecimentos 
técnicos adequados e estar sujeitos a normas de conduta estritas, sobretudo de natureza 
ética. Este é porventura um dos aspetos mais relevantes – senão mesmo o mais relevante 
– da proteção dos investidores e consumidores de serviços financeiros, mais eficaz do que 
a proliferação de informação de difícil assimilação pelos destinatários. Deverá também 
acompanhar, ou mesmo preceder, o necessário reforço da educação financeira dos clientes 
das instituições financeiras. Com efeito, está demonstrado, quer pela prática observada, 
quer pelos diversos inquéritos aos consumidores de serviços e produtos financeiros, o papel 
primordial da informação e do argumentário fornecidos pelos respetivos vendedores.  
Por esse facto, é preciso assegurar que estes têm os conhecimentos necessários e suficientes 
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quer para esclarecer os clientes sobre os produtos e serviços que vendem, quer sobre o grau da 
sua adequação a cada cliente em particular.”

A DMIF/RMIF trata este tema, introduzindo exigências relativas a forma-
ção, qualificação e certificação de colaboradores de intermediários financeiros 
que comercializam produtos de retalho. No entanto, o quadro estabelecido dá 
grande latitude à forma de as cumprir, permitindo designadamente que sejam 
os próprios intermediários a avaliar e certificar os colaboradores. As orien tações 
da ESMA neste domínio também se revelam menos exigentes do que os siste-
mas já adoptados (antes mesmo da DMIF II) em diversos países caracteriza-
dos por boas práticas neste domínio (por exemplo Reino Unido, Itália, Irlanda, 
Bélgica, Suécia). Por isso o relatório citado propõe a adopção de um modelo 
mais exigente, inteiramente compatível, mas seguindo algumas das melhores 
práticas e garantindo o rigor, a independência e a efectividade do processo de 
avaliação de conhecimentos e certificação de colaboradores.

A DMIF II estabelece igualmente os princípios que devem enformar as 
políticas de remuneração e avaliação dos colaboradores, de forma a assegurar 
que elas não conflituem com o dever de actuar no interesse dos clientes (casos 
por exemplo da concessão de prémios, da fixação de objectivos de venda).  
Este é certamente um ponto relevante, embora não substitua, de modo algum, 
o anterior.

2.6. Consultores de investimento
As inovações introduzidas no regime dos consultores de investimento vão, em 
geral, no sentido correcto. Por um lado estabelece a responsabilidade dos inter-
mediários financeiros pela actuação dos colaboradores que exerçam essa acti-
vidade. Permite ainda que a consultoria independente seja exercida quer por 
sociedades específicas, quer pelos próprios intermediários financeiros, desde 
que procedam à devida segregação dessa actividade no seu seio. Ponto menos 
positivo, na linha do referido no ponto anterior, é o facto de possibilitar que sejam 
os próprios intermediários a avaliar a suficiência da formação e a competência 
dos colaboradores que exerçam esse tipo de actividade.

Finalmente, registe-se o facto de se permitir o alargamento do objecto social 
das sociedades de consultoria para investimento, passando a poder prestar, de 
forma acessória, consultoria sobre a estrutura de capital, a estratégia industrial 
e questões conexas, bem como a fusão e a aquisição de empresas. Sabendo-se 
como é escassa entre nós a oferta de serviços deste tipo para o segmento de 
PME e “mid-caps”, a possibilidade assim aberta será um elemento positivo da 
nova legislação.
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3. Organização e Supervisão dos Mercados: os casos da mudança que parece, 
mas não é assim tanto…

3.1. Mercados “non-equity”: transparência e mercados organizados
Uma das orientações mais relevantes assumida pelo G20 em 2009 foi a de obri-
gar à utilização de mercados organizados em lugar da negociação OTC (parti-
cularmente para o caso dos derivados). A solução mais linear teria sido a simples 
determinação da utilização dos tipos de mercados já existentes (mercados regu-
lamentados ou MTF) para essa finalidade. No entanto, o processo legislativo aca-
bou por conduzir à criação de uma nova categoria de mercados, OTF (Organized 
Tradig Facilities) que dão cumprimento formal à referida orientação política, mas 
que não deixam de suscitar a dúvida sobre as razões da introdução de mais um 
elemento de fragmentação dos mercados. Tais razões parecem residir nos elemen-
tos de flexibilidade acrescida na execução de ordens (relativamente a MTF por 
exemplo) que, todavia, parecem susceptíveis de desvirtuar o carácter realmente 
multilateral das transacções. Com efeito, o elevado grau de discricionariedade 
conferido à entidade gestora na execução de ordens (que em certas condições 
podem mesmo ser executadas contra a carteira própria da entidade gestora) faz 
recear que na prática os mercados OTF se possam aproximar dos mercados OTC. 
Além disso, a própria obrigatoriedade de negociação de derivados em mercados 
organizados é muito condicionada, podendo deixar de fora um volume signifi-
cativo de transacções. A diferença substancial estará sobretudo nas obrigações 
de transparência pré e pós negociação que o RMIF introduz. Mas mesmo essas 
encontram muitos factores de limitação, desde logo pela restrição das obrigações 
de transparência em função da liquidez dos instrumentos abrangidos, definida 
segundo critérios discutíveis e de pendor restritivo.

Deste modo, o efeito prático das mudanças introduzidas terá de ser avaliado 
através da sua aplicação concreta, sendo certo que elas se traduzirão em obriga-
ções de informação aos supervisores bastante acrescidas, exigindo meios refor-
çados – dos pontos de vista quantitativo e qualitativo – para o seu tratamento e 
para a avaliação concreta da verificação das condições que permitem excepcio-
nar as obrigações impostas.

3.2. Mercados de acções: mercados organizados, fragmentação e HFT
Na mesma linha de privilégio da negociação em mercados organizados, a nova 
regulamentação estabelece a obrigação de transacção de acções cotadas em mer-
cado regulamentado, MTF ou Internalizador Sistemático. Este desenvolvimento 
é, sem dúvida, positivo (apesar das dúvidas sobre a equiparação dos internaliza-
dores às formas multilaterais de negociação). No entanto, como em muitos outros 
aspectos, também aqui há excepções bastante relevantes: (i) se a transacção tiver 
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um carácter não sistemático, ad hoc, irregular e ocasional; (ii) se a transacção for 
efectuada entre contrapartes elegíveis ou investidores profissionais e não con-
tribuir para o processo de determinação de preços. Por esta descrição se poderá 
antecipar o vasto conjunto de possibilidades que se oferecem para a manutenção 
de uma parte significativa de negociação não transparente nos mercados accio-
nistas, como acontece no actual quadro regulamentar. 

Por outro lado, no novo quadro legal permanecerá a fragmentação de mer-
cados que foi proporcionada pela DMIF I, sem uma garantia firme da consolida-
ção da informação da negociação em tempo real (ou quase), como sucede por 
exemplo no mercado norte-americano (“consolidated tape”). Isto, apesar da regu-
lamentação de novos mecanismos institucionais de reporte: Sistemas de Publi-
cação Autorizados (APA), para divulgação da informação pré e pós negociação; 
Sistemas de Reporte Autorizados, para o reporte de transacções, no futuro mais 
exigente; e Sistemas de Prestação de Informação Consolidada, precisamente 
para a informação consolidada da negociação de um instrumento em platafor-
mas múltiplas. Todavia, a prestação desta informação consolidada dependerá, 
pelo menos para já, da iniciativa do mercado.

Outro ponto amplamente regulamentado – e ausente da DMIF I – é o da 
negociação algorítmica e de alta frequência. Trata-se de uma regulamentação 
“pesada”, exigindo testes aos algoritmos, impondo numerosos deveres com-
portamentais e informativos aos agentes, estabelecendo limites com base no 
número de ordens não executadas e fixando uma tabela comum de “tick sizes” 
a nível europeu. Para além da questão de saber as consequências de esta forma 
de negociação ter lugar há vários anos, sem qualquer regulamentação – excepto 
algumas “guidelines” da ESMA – parece que a nova regulamentação não assegura 
o que será essencial e relativamente simples: o acesso dos supervisores à lógica 
conceptual dos algoritmos, de modo que tenham a possibilidade de detectar 
a inserção de práticas de manipulação de mercado ou de “front-running”, por 
exemplo. Na ausência desta possibilidade, a detecção das referidas práticas ape-
nas a partir dos resultados da negociação torna-se bastante difícil.

A DMIF II prevê também um novo tipo de plataformas de negociação de 
acções: os Sistemas de Negociação Multilateral PME em Crescimento. Trata-
-se, na prática, de um tipo especial de MTF, com derrogação de regras gerais 
relativas a abuso de mercado e regras especiais em matéria de listas de pessoas 
com acesso a informação privilegiada. Parece uma criação muito discutível e 
potencialmente contraproducente. Para além de não ser evidente o fundamen-
to de tratar a manipulação sobre acções de PME de forma diferente da geral, 
a excepção regulatória pode contribuir para acentuar a desconfiança que por 
vezes existe em relação às práticas de gestão em empresas mais pequenas.  
De resto, em substância, não se vê como é que esta figura pode favorecer as PME 
de qualidade e de boas práticas a aceder aos mercados de capitais.
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4. Epílogo: será a DMIF II/RMIF uma solução duradoura?
Os pontos anteriormente referidos – entre muitos outros não tratados – mos-
tram bem que, apesar do “peso” e do detalhe regulatório, o quadro da DMIF II/
RMIF continuará a deixar algumas portas abertas para comportamentos e práticas 
menos conformes com o interesse geral e dos investidores em particular. Por isso, 
a forma como for aplicado e supervisionado em concreto será essencial. O que 
exigirá uma prática de supervisão que vá para além da verificação do mero cum-
primento formal das regras e use todas as possibilidades de actuação conferidas 
pelas leis e regulamentos. Exige também um papel muito forte e determinado 
da ESMA no sentido de assegurar a convergência de supervisão – de regras e 
de práticas – entre os estados-membros da UE, de molde a eliminar as possibi-
lidades de arbitragem regulatória e de supervisão que o novo quadro legal não 
conseguiu, de facto, afastar.

Estas questões surgem reforçadamente no actual quadro de prolongada 
baixa das taxas de juro e de instabilidade económica, em que emerge o risco de 
comportamentos agressivos de “search for yield” que exigirão acção reforçada no 
domínio da protecção dos investidores.

Haverá ainda que ter consciência de que a DMIF por si só não resolverá todos 
os problemas que se colocam à protecção do investidor. Para além das questões 
essenciais da competência e da ética dos comportamentos por parte dos que 
dirigem e trabalham nos intermediários financeiros, há pontos que carecerão 
ainda de tratamento específico noutras sedes e que, no caso português, estiveram 
na origem de alguns dos mais graves problemas no nosso sistema financeiro.  
Por exemplo, sendo verdade que a DMIF II trata mais explicitamente as 
questões relativas a conflitos de interesse, não é menos verdade que se fica por 
exigências gerais relativas a “políticas de conflitos de interesses” e “identificação 
de conflitos de interesses prejudiciais aos clientes”. Ora, a prática tem mostrado 
que, mais do que identificar ou gerir os conflitos de interesses, melhor será 
evitá-los. Isso acontece no domínio das limitações previstas para a retribuição 
dos colaboradores, o que é inteiramente correcto. Mas não trata nem impede 
situações que bem conhecemos e que se revelaram muito perniciosas em 
diversos casos. A sua observação levou a um conjunto de sugestões por Alves e 
Tavares 1 , de que se destacam: (i) proibição do financiamento pelos bancos de 
ações próprias (ou, como em Espanha, a exclusão de ações próprias financiadas 
pelo banco do cômputo do respetivo rácio de capital), a proibição da tomada 
de participações em empresas de acionistas qualificados do respetivo banco e o 
estabelecimento de limites estritos à exposição direta e indireta a esses acionistas. 
Estas regras, claras e simples, não prejudicam minimamente a eficiência das 

1 Carlos Alves e Carlos Tavares, “A banca e a Economia Portuguesa”, Nomics, 2017.
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instituições e dos mercados e permitirão evitar muitos problemas que, sabemos 
hoje, não são meramente hipotéticos. Não se trata aqui de fazer o chamado “gold 
plating” da DMIF, como alguns não deixarão de dizer, mas de adoptar, no foro 
que for entendido mais apropriado, medidas que são recomendadas pela prática 
e pelo senso comum.

Por fim, como referido no início, foi longo o período de elaboração da  
DMIF II/RMIF, implicando um “gap” temporal significativo face à regulamen-
tação para lela emitida nos Estados Unidos. Tão longo período de maturação 
poderia, inclu sivamente, ter sido compatível com a emergência de novas situa-
ções de instabilidade como as que ocorreram após 2007/2008, dado que alguns 
aspectos que foram diagnosticados como estando na origem dessa crise per-
maneceram alguns anos por tratar. Acresce que a complexidade e o peso que 
caracterizam as novas peças legais e regulamentares conduzem a um período de 
implantação e de produção de efeitos práticos relativamente longo. Entretanto 
os mercados e a inovação financeira não param nem pararão. São conhecidos 
os desenvolvimentos designados genericamente por “Fintech”, alguns dos quais 
certamente valiosos, outros de utilidade social discutível (como foi – e é – o caso 
do HFT e poderá vir a ser o caso preocupante do “robot advising”). 

Acontece que, como foi evidente no passado recente, o processo regulatório 
da UE é muito pesado e qualquer alteração, por pequena que seja, exige longo 
tempo de percurso interinstitucional. Por isso, não sendo de excluir que a DMIF 
II/RMIF possa vir a requerer ajustamentos num prazo relativamente curto, será 
mais uma razão a recomendar a reponderação do processo regulatório europeu, 
tornando-o mais leve e mais ágil e assim mais compatível com o ritmo dos mer-
cados e dos seus agentes.





1.5 Supervisão e Regulação
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A estabilidade financeira na perspetiva do mercado 
de capitais: desafios pós-Covid

Rui Peres Jorge1 

1. Introdução
A atividade de intermediação financeira desenvolvida fora do setor bancário tem 
vindo a crescer significativamente na Europa, já superando a dimensão do sistema 
bancário, tendo sob gestão ativos de mais de 45 biliões de euros no final em 2019. 
Em Portugal intermediação financeira não bancária é menos expressiva, mas em 
meados de 2020 representava cerca de 40% dos ativos do setor bancário, ascendo 
a uns relevantes 171 milhares de milhões de euros ou 85% do PIB nacional. 

O dinamismo resulta de vários fatores, entre os quais a valorização em mer-
cado dos ativos sob gestão, a diversidade e riqueza de alternativas e instrumen-
tos que o mercado de capitais oferece aos setores financeiro e não financeiro, 
em particular num contexto de taxas de juro baixas, bem como do reforço do 
enquadramento regulatório e de supervisão que permitiu um sistema mais está-
vel e resiliente. 

De facto, embora as importantes reformas regulatórias no sistema bancário 
tenham sido mais mediáticas, a transformação verificada no sistema financeiro 
não bancário na última década é porventura ainda mais impressionante. Não só 
pela abrangência das medidas, como pela fratura que representou com a abor-

1 Diretor do Gabinete de Análise Estratégica e Comunicação da CMVM. O artigo beneficiou de 
reflexões no contexto das análises conduzidas pela CMVM e de comentários a versões anteriores 
do documento que muito agradeço. As opiniões nele expressas são da exclusiva responsabilidade 
do autor, e não refletem necessariamente a posição da CMVM. 
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dagem tímida à regulação que liderou a teoria económica e as políticas na vira-
gem do século. 

Um ano após o início do choque financeiro causado pela pandemia por  
covid-19 é consensual que as reformas regulatórias implementadas no rescaldo 
da Grande Crise Financeira do final da primeira década do século XXI permi-
tiram-nos enfrentar este choque dotados de maior agilidade e com um sistema 
financeiro mais resiliente. Mas a turbulência de março de 2020 mostrou-nos 
também que nem tudo está feito, e colocou sob análise novos riscos. 

Os diagnósticos e possíveis ajustamentos regulatórios e de supervisão estão  
a ser desenvolvidos nos planos nacional e internacional, sendo expectáveis novi-
dades em áreas como a utilização de mecanismos de gestão de liquidez nos fun-
dos de investimento, a gestão de riscos associados a derivados e empréstimos 
de títulos e riscos específicos nos fundos do mercado monetário, entre outros.

Um sistema financeiro mais forte será benéfico para os investidores, para o 
desenvolvimento do mercado de capitais e para as nossas economias. Mas para 
tal é essencial que os ajustamentos se construam sobre as evoluções positivas 
verificadas na regulação e supervisão da última década e que tenham em conta 
as especificidades da intermediação financeira não bancária, recusando parale-
lismos desadequados com a realidade bancária. 

Ainda há muito caminho a fazer, mas, desde já, uma coisa é certa: a relevância 
crescente do mercado de capitais e o seu impacto na estabilidade financeira exi-
girão mais recursos e atenção dos reguladores setoriais e maior articulação destes 
com as autoridades macroprudenciais. Em Portugal, além de outras alterações, 
a evolução poderia também justificar um ajustamento na redação do Código 
dos Valores Mobiliários, alinhando-o com o previsto nos estatutos do regulador.

2. Do nome à regulação, uma década em revolução
Na última década observámos uma transformação profunda na intermediação 
financeira não bancária, que passou a ser mais regulada e melhor supervisionada, 
ultrapassou em dimensão a intermediação financeira bancária, e afirmou-se por 
direito próprio no sistema financeiro global, conseguindo até banir da termino-
logia oficial o nome de ‘banca sombra’ (shadow-banking) que erradamente lhe 
atribuíam até há poucos anos. 

A história da Grande Crise Financeira na primeira década do século XXI 
guarda um dos seus papéis principais para a então designada “banca sombra”. 
Nela incluíam-se instituições como o Lehman Brothers e outros bancos de 
investimento envolvidos em financiamento de operações e intermediação fi-
nanceira; a AIG e outras seguradoras, em particular as que exploravam segu-
ros sobre riscos de crédito; variadíssimos veículos de titularização e de outras 
operações estruturadas, muitas das vezes associados a bancos que concediam 
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créditos que alimentavam a indústria da titularização e distribuição; fundos do 
mercado monetário, fundos de cobertura (“hedge funds”) e fundos de capital de 
risco, mas também simples fundos de investimento abertos, aos quais muitos 
dos aforradores de retalho confiam as suas poupanças. 

A designação de ‘banca sombra’ tornou-se popular e expunha ao mundo a 
existência de instituições que replicavam parte da atividade de financiamento 
dos bancos comerciais, mas que atuavam à margem das suas regras e escrutínio. 
Ainda que com um fundo de verdade, a expressão é desadequada e até peri-
gosa, por desvalorizar a conduta e responsabilidade dos bancos antes da crise 
associando os seus erros a práticas de mercado, e por desconsiderar a natureza 
própria e específica do mercado de capitais. 

É bem verdade que instituições não bancárias, a conduzirem operações de 
intermediação financeira e a operarem lado a lado e interconectadas com os 
bancos, permitiram ao sistema bancário tomar mais risco e alavancar posições 
fora dos balanços – e do devido escrutínio e regras prudenciais a que estes estão  
sujeitos. É também verdade que estas instituições ofereciam oportunidades 
de arbitragem regulatória que os bancos usaram com tal intensidade que, em 
muitos casos, se desviaram do modelo de negócio que lhes está destinado na 
arquitetura financeira2 3. E é também verdade que existia (e, sendo justos, ainda 
existe) menos informação sobre o sistema financeiro não bancário do que sobre 
o sistema bancário. A narrativa, assim contada, parece sustentar a designação de 
‘banca sombra’. Mas a verdade é que a expressão não passa num teste de rigor. 

Desde logo, porque a intermediação financeira não bancária é muito dife-
rente da bancária – nos instrumentos de financiamento em mercado, nos mode-
los de negócio e na relação com o risco e a rendibilidade – e não deve, portanto, 
ser ‘confundida’ com a banca; depois, porque a existência de mecanismos e ins-
tituições de mercado que complementam o importante financiamento bancário 
a empresas e famílias não significa que os bancos os usem para atuar na ‘som-
bra’ escondendo riscos e desviando-se até da sua missão de recolher depósitos e 
conceder crédito a iniciativas viáveis. 

2 Os bancos são tipicamente negócios de baixo e risco e retorno, assentes na concessão de crédito 
financiado até à maturidade com depósitos dos clientes. Na crise, em vários casos (ainda que menos 
em Portugal do que noutras jurisdições com marcadas bolhas imobiliárias), transformaram-se em 
negócios de maior risco e retorno, que concediam crédito (muitas vezes sem adequada avaliação 
de risco) para depois titularizar e distribuir para fora dos seus balanços, com a ajuda de veículos de 
investimento criados para o efeito (e muitas vezes beneficiando de garantias implícitas dos ban-
cos), e com menor exigência de avaliações pelas agência de notação de risco do que seria desejável.  
Os resultados são bem conhecidos. As causas foram em grande medida controladas com as reformas 
regulatórias no pós-crise.
3 Nouy, D. (2017) “Gaming the rules or ruling the game? – How to deal with regulatory arbitrage”, 
speech at the 33rd SUERF Colloquium.
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Como veremos mais à frente, as diferenças entre as duas realidades têm  
vindo a ser reconhecidas, com a ajuda de uma agenda de reforma regulatória 
que responsabilizou os bancos pelas suas escolhas e os obrigou a reforços de 
almofadas financeiras, reduziu o risco de arbitragem regulatória, e robuste-
ceu também a supervisão do sistema não bancário, exigindo mais informação,  
melhor gestão de risco e mais transparência na sua relação com o sistema ban-
cário. Antes de chegarmos à dimensão regulatória, comecemos por definir com 
maior detalhe o que é o sistema financeiro não bancário. 

2.1. De que é feita a intermediação financeira não bancária
A intermediação financeira não bancária (IFNB) complementa a atividade ban-
cária no financiamento à economia, e permite, quando acautelados os impor-
tantes riscos que também acarreta, uma melhor distribuição de risco entre os 
múltiplos agentes económicos, otimizar a gestão dos balanços de instituições 
financeiras e não financeiras, dinamizar mecanismos de formação de preços 
dos ativos e diversificar oportunidades de investimento, financiamento e pou-
pança de famílias e empresas. É assim um elemento fundamental de qualquer 
estratégia de crescimento sustentável que valorize o financiamento da inovação 
empresarial e uma melhor distribuição do risco e do rendimento financeiro 
pela economia.

Para o fazer, a IFNB conta com um leque alargado de entidades, serviços 
e produtos financeiros, muitos distintos entre si em níveis de complexidade, 
riscos, funções e modelos de negócio. Recorrendo à classificação assumida pelo 
Comité Europeu de Risco Sistémico (ESRB – European Systemic Risk Board)4 
e às definições estabelecidas pelo Sistema Europeu de Contas Nacionais5, 
encontramos neste subsector dois grandes grupos:

Fundos de investimento
•	 Fundos	do	mercado	monetário	
•	 Fundos	de	investimento	(exceto	os	do	mercado	monetário)	(Ações,	obri-

gações, mistos, imobiliários, fundos de cobertura; fundos de capital, fun-
dos de índices, fundos de fundos)

4 Corresponde, grosso modo, à medida restrita de intermediação financeira não bancária usada 
pelo Fórum de Estabilidade Financeira adicionada das outras instituições financeiras (sem incluir 
fundos de pensões e as seguradoras).
5 Regulamento (UE) No 549/2013 relativo ao sistema europeu de contas nacionais e regionais na 
União Europeia.
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Outras instituições financeiras
•	 Outros	intermediários	financeiros	exceto	sociedades	de	seguros	e	fundos	

de pensões, que tendem a ter horizontes longos de investimento, e que 
incluem:
– Veículos financeiros envolvidos em operações de titularização
– Sociedades financeiras de corretagem por conta própria (por exemplo 

sociedades com transações de derivados e outros títulos por conta 
própria)

– Sociedades financeiras de concessão de crédito (por exemplo, leasing 
financeiro, factoring, compra a prestações e concessão de créditos 
pessoais ou comerciais)

– Sociedades financeiras especializadas (Sociedades de capital de risco ou 
sociedades de capitais de desenvolvimento; câmaras de compensação 
com contraparte central (CCP), financiamento de comércio interna-
cional)

•	 Auxiliares	financeiros	(corretores	de	seguros,	corretores	de	créditos,	ges-
tores de fundos de pensões, de fundos de investimento, sociedades de cor-
retagem de valores mobiliários e de corretagem de seguros, sedes sociais 
(unidades que exercem controlo de gestão sobre as filiais) cujas filiais são, 
na totalidade ou na maior parte, sociedades financeiras)
•	 Instituições	financeiras	cativas	e	prestamistas	(trusts, patrimónios, contas 

fiduciárias, empresas “caixa postal”, SGPS (unidades que não exercem 
controlo de gestão sobre as filiais), entidades que obtêm fundos em mer-
cado com vista apenas a serem utilizados pela empresa-mãe, mutuantes, as 
sociedades de concessão de crédito a estudantes, fundos soberanos)

Este universo heterógeno está unido pelo seu papel de financiamento à eco-
nomia e de forma mais geral de intermediação financeira, correndo riscos que 
são bem conhecidos do setor bancário, como a transformação de maturidades 
e riscos de liquidez ou de crédito. Mas, como decorre de uma análise a cada 
uma destas atividades, há muito pouco em comum entre um fundo de inves-
timento convencional – que por exemplo gira uma carteira de investimento 
na qual podem participar milhares de investidores que ali aplicam as poupan-
ças – e um fundo do mercado monetário – que por exemplo invista em papel  
comercial emitido por bancos e venda essas unidades de participação a empre-
sas para otimizarem a gestão de fluxos de caixa. Há ainda menos em comum 
entre as atividades dos fundos e as desempenhadas por uma SGPS, por um veí-
culo especializado na titularização de créditos ou por um corretor que invista 
por conta própria.

Daqui decorre inevitavelmente que, do ponto de vista regulatório e de 
super visão, é fundamental reconhecer e assumir a diversidade de situações, 
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para que sejam medidas e controladas de acordo com as suas especificidades, 
benefícios e riscos para a economia. E fica também evidente a relevância de nos 
afastarmos da expressão “banca-sombra”. 

Um primeiro passo que nos afastou dessa designação foi a distinção entre 
atividades com maior e menor risco de intermediação, como fez por exemplo 
em 20176 Tobias Adrian, o diretor do departamento de mercado de capitais do 
FMI, avançando uma classificação estilizada dos diferentes papéis assumidos na 
intermediação, que colocava a “banca” de um lado, entidades de “financiamento 
em mercado” do outro, e no meio, um conjunto mais pequeno de “banca som-
bra”. O FMI concedia assim que a utilização da designação ‘banca sombra’ a toda 
a intermediação financeira não bancária não era adequada, mas reserva-a ainda  
para algumas realidades mais complexas, menos transparentes e potencial-
mente mais interconectadas com os bancos:

Figura 1 – Uma abordagem estilizada à intermediação de crédito

  Banca 
tradicional

Banca 
sombra

Financiamento 
de mercado

Principais 
transformações 
de riscos

Liquidez,  
maturidade,  
alavancagem

Redução de risco 
de crédito, liquidez, 
maturidade, 
alavancagem

Menor ênfase nas 
transformações de risco 
de crédito e menos 
opaca que a banca 
sombra

Número de 
instituições 
envolvidas

Uma entidade Podem ser muitas, 
interligadas através de 
colaterais e garantias

Uma ou poucas 
entidades

Garantias formais 
de resgate

Sim Não, mas pode ter 
indiretas

Não

Patrocínios/
garantias 
implícitas

Não se aplica Sim, por vezes por 
responsabilidades 
contingentes 

Não

Exemplos 
de entidades 
envolvidas

Banco comercial CDO sintéticos, veículos 
de investimentos 
estruturados, Fundos 
do mercado monetário 
(FMM), Titularizações 

Fundos de investimento, 
capital de risco

Principais 
responsabilidades

Dívida e depósitos, 
financiamento por 
grosso e por retalho

Dívida e principalmente 
financiamento por 
grosso

Muito diverso: dívida e 
capital de curto e médio 
prazo; financiamento por 
grosso e por retalho

Riscos principais 
para a estabilidade 
financeira

Risco sistémico (por 
contágio)

Risco sistémico (por 
contágio)

Alterações 
no preço do risco 
(prémio de risco de 
mercado)

6 Tobias, A. (2017) “Shadow Banking and Market Based Finance”, IMF.
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Da análise destas categorias há pelo menos duas conclusões principais que 
importa destacar. Em primeiro lugar, a de que os bancos são instituições únicas: 
beneficiam de garantias formais de resgate com capitais públicos sob determi-
nadas condições, têm acesso a liquidez do banco central e recebem depósitos 
dos cidadãos e empresas (que estão parcialmente garantidos pelo Estado).  
Em segundo lugar, a de que dentro da intermediação financeira não bancária, 
as diferenças entre as atividades do sub-conjunto ‘banca sombra’ e as de ‘finan-
ciamento em mercado’ são, em larga medida, de graduação da complexidade 
das atividades no que diz respeito à transformação de risco e à interconexão, 
mais ou menos direta, entre estas e entre estas e os bancos através de cadeias de 
garantias e colaterais. 

Mas, assim sendo, considerando a especificidade da banca em relação à  
diversidade de realidades na intermediação financeira, não faria mais sentido 
distinguir apenas entre setor bancário e não bancário – e, depois, estudar, regu-
lar e supervisionar adequadamente cada uma das peças deste segundo grupo? 
Foi este o caminho que acabou por ser trilhado para o que foram determinantes, 
como aludimos anteriormente, as reformas regulatórias da segunda década do 
século XXI que visaram conter os riscos da utilização pelos bancos de meca-
nismos da intermediação financeira do mercado de capitais e trouxeram luz a 
várias zonas sombrias do sistema financeiro. 

2.2. Um novo paradigma na regulação dos mercados de capitais
No rescaldo da Grande Crise Financeira, a comunidade internacional avançou 
com profundas reformas regulatórias. Além das importantes alterações com enfo-
que no sistema bancário, os anos de 2010 foram marcados por uma transformação 
profunda no enquadramento específico do mercado de capitais. O que se passou 
representou uma fratura com o pressuposto de regulação mínima de mercado 
que definiu o pensamento e as políticas do final do século XX. A essa luz, os 
desenvolvimentos no mercado de capitais podem ser considerados ainda mais 
notáveis que os registados no sistema bancário. 

Entre as importantes melhorias registadas na frente bancária destacam-se o 
reforço das exigências de capital e dos mecanismos de gestão de liquidez, limi-
tações e penalizações por exposições e responsabilidades contingentes fora dos 
respetivos balanços, maior exigência sobre a utilização de derivados, e o reforço 
dos mecanismos de governo interno, nomeadamente quanto a qualificações e 
profissionalismo dos membros dos órgãos de gestão.

Porventura menos mediáticas mas, como já argumentámos, não menos  
impressionantes, foram as alterações no setor do mercado de capitais, que 
permitiram recolher e dar a conhecer um volume impressionante de dados e 
informação, reforçaram os mecanismos de proteção dos investidores, robuste-
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ceram o controlo de riscos pelas entidades de mercado e o seu contributo para 
a mitigação de risco sistémico e fortaleceram os sistemas de governo interno, 
nomeadamente quanto a políticas de remuneração, conflitos de interesse e de 
avaliação de adequação e idoneidade para o desempenho de funções reguladas. 

As transformações foram transversais, mas prestou-se particular atenção aos 
setores mais complexos ou com maior pegada no sistema financeiro, como os 
derivados, os fundos do mercado monetário (FMM) e fundos de investimento e, 
como já referido, a proteção dos investidores de retalho. Foram também criadas as 
Autoridades de Supervisão Europeias (ESA) – entre elas a Autoridade Europeia 
dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) – com a missão de desenvolve-
rem um conjunto de regras comuns a nível europeu, promoverem a convergência 
de supervisão, e, em alguns casos, concentrarem poderes diretos de supervisão, 
como acontece com a ESMA relativamente, por exemplo, às agências de rating e 
às contrapartes centrais de um país terceiro sistemicamente importante.

Para se ter uma melhor ideia do caminho regulatório percorrido, ajuda reca-
pitular algumas das principais novidades, com impactos tanto ao nível das enti-
dades, como das atividades de mercado7:
•	 Diretiva	relativa	aos	gestores	de	fundos	de	investimento	alternativos	[2011]
•	 Alterações	 à	 Diretiva	 que	 coordena	 as	 disposições	 legislativas,	 regula-

mentares e administrativas respeitantes a alguns organismos de investi-
mento coletivo em valores mobiliários – versões IV e V (UCITS IV e V)  
[2011, 2014]
•	 Regulamento	relativo	às	vendas	a	descoberto	e	a	certos	aspetos	dos	swaps 

de risco de incumprimento (SSR) [2012]
•	 Disposições	relativas	aos	derivados	do	mercado	de	balcão,	às	contrapartes	

centrais e aos repositórios de transações (EMIR) [2013]
•	 Diretiva	 e	 regulamento	 relativos	 aos	 mercados	 de	 instrumentos	 finan

ceiros (MiFID II) e MiFIR) [2014]
•	 Regulamentos	sobre	documentos	de	informação	fundamental	para	paco-

tes de produtos de investimento de retalho e de produtos de investimento 
com base em seguros (PRIIPS) [2014]
•	 Diretiva	relativa	à	divulgação	de	informações	não	financeiras	e	de	infor-

mações sobre a diversidade por parte de certas grandes empresas e grupos 
(NFRD) [2014]
•	 Regulamento	 relativo	 à	 transparência	 das	 operações	 de	 financiamento	

através de valores mobiliários e de reutilização (SFTR) [2015]

7 Maes, S. (2018), “The role of regulation and supervision in the shadow banking sector: the EU 
perspective”, Shadow Banking: Financial Intermediation beyond Banks – 33rd SUERF Conference 
Proceedings.
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•	 Diretiva	 relativa	 aos	 incentivos	 ao	 envolvimento	 dos	 acionistas	 a	 longo	
prazo (SRD II) [2017]
•	 Regulamento	relativo	aos	índices	utilizados	como	índices	de	referência	no	

quadro de instrumentos e contratos financeiros ou para aferir o desempe-
nho de fundos de investimento [2016]
•	 Reforma	dos	fundos	do	mercado	monetário	[2017]
•	 Regulamento	que	estabelece	um	regime	geral	para	a	titularização	e	cria	

um regime específico para a titularização simples, transparente e padroni-
zada (STS) [2019]
•	 Disposições	relativas	aos	requisitos	prudenciais	para	as	instituições	de	cré-

dito e para as empresas de investimento (IFR/IFD) [2019]
•	 Orientações	da	ESMA	sobre	testes	de	stress	a	liquidez	de	fundos	do	mer-

cado monetário, fundos de investimento alternativos e fundos UCITS 
[2019] 

Deste suporte regulatório resultaram os já referidos reforços dos mecanis-
mos de gestão de risco de liquidez (exigências adicionais de informação e de 
ferramentas de gestão de liquidez nos fundos de investimento e a introdução 
de testes de stress e de parâmetros associados estão previstos, por exemplo, na 
AIFMD, UCITS e na regulação sobre FMM); de gestão do risco de alavanca-
gem na gestão de ativos (com exigências adicionais de informação, e limitações  
(e proibição em alguns casos) de endividamento para financiamento de opera-
ções ou de vendas curtas; e de gestão de risco de interconexão (nomeadamente 
através de mais informação e clareza previstos no EMIR, STFR e STS). 

Uma análise de 2019 promovida por um dos principais players de mercado8 
analisa os desenvolvimentos regulatórios na Europa e nos EUA, equivalendo-
-os em ambição, e enumera adicionalmente mais de uma dezena de iniciati-
vas das instituições internacionais (com destaque para a IOSCO – Organização  
Internacional das Comissões de Valores / Internacional Organization of the  
Securities Comissions; e o FSB – Conselho de Estabilidade Financeira / Financial 
Stability Board, etc.) na coordenação e definição de padrões mais exigentes de 
regulação. Sobre a Europa, escrevem: na década que decorreu desde a Grande 
Crise Financeira, “a Comissão Europeia propôs mais de 50 medidas legislativas 
e não legislativas na área dos serviços financeiros”, concluindo que as “refor-
mas regulatórias implementadas (…) reforçaram os sistemas financeiros à volta  
do mundo”. 

8 Novik, B. et all (2020) “The Decade of Financial Regulatory Reform: 2009 to 2019”, BlackRock view-
point.
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Este é, de resto, um diagnóstico consensual: “A avaliação mostra que uma 
década após a grande crise financeira global se conseguiu muito progresso na 
reforma do livro regulatório financeiro global. A agenda abrangente definida 
pela comunidade internacional deu lugar a novos standards que contribuiriam 
para um sistema financeiro mais resiliente – que está menos alavancado, mais 
líquido e melhor supervisionado. Os sucessos incluem a implementação dos 
acordos de capital e liquidez de Basileia III e a adoção de testes de stress pelo 
setor bancário. As formas de banca sombra mais proximamente relacionadas 
com a crise financeira foram reduzidas, e a maioria dos países tem autoridades 
macroprudenciais e algumas ferramentas para analisar e conter riscos para todo 
o sistema financeiro”, escreveu por exemplo o Fundo Monetário Internacional, 
no final de 20189. 

Uma década após o início da Grande Crise Financeira, o ano de 2018 foi 
também o ano em que a expressão ‘banca sombra’ foi oficialmente ‘banida’ do 
léxico das instituições internacionais com a responsabilidade de monitorizar 
o risco sistémico no sistema financeiro mundial. Desde então, o Conselho de 
Estabilidade Financeira (FSB – Financial Stability Board) e Comité Europeu de 
Estabilidade Financeira (European Sistemic Risk Board) passaram usar a designa-
ção “Intermediação Financeira Não Bancária”. Sendo um passo importante, há 
quem defenda que se deveria ir mais longe no reconhecimento da identidade 
do mercado de capitais, preferindo simplesmente a expressão “intermediação 
financeira de mercado”. 

3. O sistema financeiro não bancário na Europa e um teste chamado  
Covid-19

Ao contrário do que se poderia imaginar e muitos poderiam ter defendido uma 
década antes, o reforço da regulação financeira do mercado, por alguns até tida 
como excessiva pelo menos na sua complexidade, não afastou investidores nem 
esmagou as oportunidades de negócio da intermediação financeira não bancária. 
A verdade é que a par com as reformas regulatórias, a segunda década do século 
XXI foi palco de um crescimento significativo do mercado de capitais. 

Alguns autores atribuem esta vitalidade a um efeito secundário das maiores 
exigências regulatórias sobre os bancos, nomeadamente em termos de capital 
e liquidez, o que incentivou a intermediação financeira fora do perímetro ban-
cário10. Ou seja, os bancos deixaram de fazer o que, à partida, não era suposto  

9 International Monetary Fund, (2018) “A Decade after the Global Financial Crisis: Are We Safer?”, 
Global Financial Stability Report.
10 Alegre, J. , (2019) “The shadow banking system and regulatory arbitrage: the eternal return?”, Financial 
Stability Review, Banco de España.
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que fizessem, tal como pretendido. Mas vários outros fatores terão também  
contribuído para esta evolução, com destaque para: valorização de ativos em 
mercado, em particular a subida de preços no mercado acionista; disponibiliza-
ção de alternativas com rendibilidades atrativas num contexto de taxas de juro 
particularmente baixas; ganhos de eficiência permitidos pelas atividades de 
mercado, nomeadamente na distribuição de risco e na mitigação de custos de 
financiamento; maior procura por colaterais e ativos de baixo risco que não ti-
veram resposta nas tradicionais obrigações soberanas e que acabou por ser dada 
por outros instrumentos de mercado; e ainda especificidades institucionais, 
como a admissão de ativos titularizados como colateral junto do Banco Central 
Europeu (BCE)11 o que suportou este mercado específico. 

3.1. Sistema não bancário europeu supera o bancário
De acordo com dados do Comité Europeu de Risco Sistémico (ESRB) que, como 
vimos, considera os ativos sob gestão dos fundos de investimento (incluindo 
fundos do mercado monetário) e das designadas outras instituições financei-
ras (e exclui fundos de pensões e seguradoras), a dimensão da IFNB na União 
Europeia atingiu, no final de 2019, 45,5 biliões de euros (36,3 biliões na Zona 
Euro), representando cerca de 40% do sistema financeiro e tendo ultrapassando 
ligeiramente a dimensão do setor bancário. 

Os 45,5 biliões de euros traduzem um aumento de cerca de 6% face a 2018 
e comparam com apenas 31 biliões de euros em 2012, na saída da grande crise 
financeira. O crescimento superior a 40% neste período coincidiu com a estag-
nação da dimensão do setor bancário 12 13. Segundo cálculos do BCE, desta evo-
lução resulta que cerca de 30% do crédito concedido a empresas europeias em 
2020 já foi conseguido fora do sistema bancário, tendo duplicado em dez anos.

11 Maes, S. (2018), “The role of regulation and supervision in the shadow banking sector: the EU 
perspective”, Shadow Banking: Financial Intermediation beyond Banks – 33rd SUERF Conference 
Proceedings..
12 European Systemic Risk Board (2020), “EU Non-bank Financial Intermediation Risk Monitor 2020”. 
Para o CERS/ESRB, a IFNB inclui, como vimos, veículos de titularização de ativos e outros veícu-
los de investimento, empresas de investimento dedicadas à transação de ativos e operações com 
derivados financeiros, e empresas dedicadas a prestar financiamento a famílias e empresas, como 
leasing factoring e outras. Não considera seguradoras, fundos de pensões, e contrapartes centrais 
com licenças bancárias.
13 Segundo dados do Fórum de Estabilidade Financeira, nas 29 economias que monitoriza e que 
cobrem cerca de 80% do PIB mundial, e considerando uma aproximação à definição europeia (que, 
como vimos, inclui fundos de investimento e todas as outras instituições financeiras, excluindo 
seguradoras e fundos de pensões), o crescimento entre 2021 e 2019 foi de 67%, passando de 108 
para 181 biliões de dólares. Financial Stability Board (2020) “Global Monitoring Report on Non-Bank 
Financial Intermediation 2020”.



530

CADER NOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS SOBRE OS 20 ANOS DO CVM

Gráfico 1 – Evolução intermediação financeira na UE (biliões de euros) 
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Gráfico 2 – Total de ativos dos fundos de investimento 
e outras instituições financeiras (milhões de euros)
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Em Portugal não se verificou o mesmo dinamismo, tendo aliás os ativos 
sob gestão da intermediação financeira recuado quase 20% entre 2012 e 2020, 
traduzindo perdas em todas as categorias, com exceção dos fundos de investi-
mento, que cresceram cerca de 10% no período, segundo dados do BCE/CERS/
ESRB. Ainda assim, em meados de 2020, a IFNB em Portugal ascendia a cerca 
de 171 milhares de milhões de euros, o que representa cerca de 40% dos ativos 
dos bancos nacionais, mas quase 85% do PIB nacional.

O crescimento da intermediação financeira oferecida por entidades de mer-
cado é benéfica para a Europa, que continua excessivamente dependente do 
sistema bancário, permitindo o desenvolvimento de novas oportunidades de 
financiamento e de investimento e melhor diversificação do risco. 

Mas, como sempre, as vantagens não chegam sem riscos. Por um lado, algu-
mas das inovações e instrumentos financeiros poderão criar apenas uma ilusão 
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de eficiência – nomeadamente pela potencial sub-avaliação de riscos que carre-
gam ou podem colocar sobre outros entidades; por outro lado, a intermediação 
financeira, bancária ou não, implica riscos de liquidez, de crédito, de alavanca-
gem, e, em alguns casos, riscos de contágio por interligações entre instituições, 
os quais podem ser potenciados por mecanismos que gerem prociclicidade nos 
ciclos de financiamento – o que é particularmente sensível nos mercados de 
transações de títulos e derivados.

No final de 2020, no rescaldo do primeiro choque da pandemia, o Comité 
Europeu de Risco Sistémico sintetizou assim os principais riscos na viragem 
para a nova década:

O ambiente de mercado para os fundos de investimento e outras instituições 
financeiras tornou-se mais desafiante ao longo de 2020

Contração repentina 
da atividade económica 
na UE e globalmente; 

perspetivas económicas 
incertas

Aumento do 
endividamento, maior 

riscos de crédito e 
aumento expectável 

de cortes em notações 
de risco

Aumento do peso de 
ativos com taxas de juro 

negativas; expetativas 
de taxas baixas por 
ainda mais tempo

Pressões sobre a 
liquidez e maior 
volatilidade em 

alguns mercados

Riscos estruturais e vulnerabilidades potenciais no setor não bancário da UE

Insuficiências em dados e métricas de riscos ainda prevalecentes impedem uma avaliação de riscos mais completa
Fonte: Comité Europeu de Risco Sistémico

No mesmo documento, concluía-se: “De uma perspetiva macroprudencial, 
o sector financeiro não bancário traz benefícios em termos de uma partilha de 
riscos mais alargada através do sistema financeiro, mas também pode resultar 
em mais riscos. Em particular, a expansão do setor financeiro não bancário nos 
últimos anos foi acompanhada de um aumento da propensão ao risco de alguns 
portfólios de ativos, aumentos de transformações de liquidez e bolsas de alavan-
cagem relevante”. 

De seguida falaremos sobre as principais perturbações verificadas no mer-
cado de capitais europeu em 2020 e sobre os desafios regulatórios que emergi-
ram face aos principais riscos evidenciados. 

3.2. O choque de março de 2020 e o início do debate regulatório
O choque de março de 2020 foi um verdadeiro teste de ‘stress’ em ambiente real 
para o sistema financeiro. O pior foi evitado, para o que contribui um sistema e 

Maior exposição a risco, risco de 
liquidez, incertezas de valorização 
e riscos associados à alavancagem 

em alguns tipos de fundos de 
investimento e outras instituição 

financeiras não bancárias

Interconexão e risco de contágio 
entre setores e entre o sector 

não bancário, incluindo ligações 
domésticas e transfronteiriças

Riscos relacionados com a atividade 
– prociclicidade, alavancagem e risco 

de liquidez – gerados através da 
utilização de derivados e de operações 
de financiamento com base em títulos
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instituições mais resilientes e ágeis, bem como intervenções orçamentais, mone-
tárias e prudenciais em larga escala. Mas as semanas mais intensas de março e abril 
tornaram também evidentes algumas fragilidades, algumas já antes conhecidas. 

Vale a pena recuperar alguns dados relativos ao pico da crise na Europa 14 15 16: 
•	 No	primeiro	 trimestre,	os	ativos	 sob	gestão	na	 intermediação	financeira	

não bancária caíram 3,3% face ao trimestre anterior, perdendo quase  
1,2 biliões de euros, devido principalmente a desvalorizações, mas também 
devido a resgates, em particular nos fundos de dívida empresarial, alguns 
tipos de fundos do mercado monetário, e fundos de índices; 
•	 Em	algumas	classes	de	fundos	de	maior	risco,	em	particular	de	dívida	pri-

vada ‘elevado rendimento’ (high yield), registaram-se resgates superiores a 
10% dos ativos sob gestão;
•	 Cerca	de	140	fundos	europeus	(nenhum	em	Portugal)	e	seis	dezenas	do	

Reino Unido (de um universo de 60.000 fundos) suspenderam resgates 
temporariamente, na sua grande maioria por dificuldades de valorização 
de ativos; e registaram-se desvios relevantes nos valores de mercado de 
alguns fundos de índice face aos ativos subjacentes;
•	 Nos	fundos	UCITS,	com	um	valor	sob	gestão	de	cerca	de	8	biliões	de	euros,	

as suspensões de resgates atingiram um máximo de 22 mil milhões de 
euros em abril e caíram para quase zero em maio. Nos fundos alternativos, 
que reúnem cerca da 6 biliões de euros, as restrições permaneceram ativas 
durante mais tempo, mas ainda assim não ultrapassando os 40 mil milhões 
de euros – explicados em larga medida pelos fundos imobiliários; 
•	 O	aumento	de	volatilidade	e	risco	traduziuse	em	aumentos	significativos	

de chamadas de margens, cujas chamadas diárias às contrapartes aumen-
taram quase cinco vezes em poucas semanas, de 2 mil milhões de euros na 
primeira metade de fevereiro para 10 mil milhões um mês depois. 
•	 Os	‘spreads’	para	dívida	‘elevado	rendimento’	(high yield) e ‘nível de inves-

timento’ (investment grade) atingiram níveis comparáveis aos registados no 
pico da grande crise financeira, refletindo o aumento da aversão ao risco 
e vendas em saldo por alguns operadores – e divergiram do agravamento 
dos seguros de crédito, indiciando riscos adicionais, nomeadamente de 
liquidez. 
•	 Duas	das	três	classes	de	fundos	do	mercado	monetário	investidos	em	dí-

vida não governamental registaram resgates significativos, em contraste 

14 European Securities Market Authority (2020), “ESMA Report on Trends, Risks and Vulnerabilities 
No. 1, 2020”.
15 European Securities Market Authority (2020), “ESMA Report on Trends, Risks and Vulnerabilities 
No. 2, 2020”.
16 European Systemic Risk Board (2020), “EU Non-bank Financial Intermediation Risk Monitor 2020”.
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com a terceira categoria destes fundos, exposta essencialmente a dívida 
pública, que registou subscrições significativas.
•	 Os	principais	índices	acionistas	registaram	perdas	que	chegaram	a	ultra-

passar os 30%, com comportamentos distintos entre setores.

Perante a turbulência e as tensões relevantes sentidas em alguns segmen-
tos do mercado, multiplicaram-se na segunda metade de 2020 análises sobre as 
várias dimensões do choque provocado pela pandemia, procurando identificar 
causas e fragilidades. 

O Conselho de Estabilidade Financeira (FSB) assinou uma das análises mais 
detalhadas aos eventos da Primavera de 202017, para concluir que “o sistema 
financeiro entrou na crise mais resiliente e melhor preparado para suportar o 
financiamento para as famílias e empresas, que são a base da economia real”, 
tendo destacado em particular o bom desempenho dos maiores bancos e das  
infraestruturas de mercado, nomeadamente as contrapartes centrais (CCP); 
pela negativa, a análise evidencia as tensões em alguns segmentos do sistema 
financeiro não bancário: “o aumento de procura por dinheiro, juntamente com 
desequilíbrios de liquidez entre as maturidades de ativos e os resgates em alguns 
fundos do mercado monetário e outros fundos abertos, podem ter exacerbado 
os resgates nestes instrumentos”, lê-se no relatório publicado e apresentado ao 
G20 em novembro de 2020, no qual se acrescenta ainda que “enquanto as CCP 
revelaram resiliência, em algumas situações as margens acrescidas que exigi-
ram podem ter sido superiores ao esperado, aumentando a procura e necessi-
dade de dinheiro e o stress financeiro criado pela procura adicional de liquidez.  
Adicionalmente, algumas disrupções em mercados de dívida levantaram ques-
tões sobre o papel de investidores alavancados e a capacidade e disponibilidade 
dos intermediários de aturem nestes mercados em momentos de stress”.

O trabalho do Conselho veio acompanhado de uma ambiciosa agenda para 
2021 e 2022 que, além do reforço da monitorização dos riscos de intermediação 
não bancária e da interconexão entre regiões, prevê o desenvolvimento de tra-
balho analítico específico em cinco áreas: i) avaliação da resiliência de fundos 
do mercado monetário e propostas para o seu reforço (2021); ferramentas de 
gestão de riscos de liquidez em fundos de investimento (2021 e 2022); cha-
madas de margens aplicadas em transações de derivados e a disponibilidade e 
gestão de liquidez das contrapartes envolvidas (2021); análise de liquidez, es-
trutura e resiliência em mercados de dívida, incluindo o papel de investidores 
ala vancados e limitações sentidas por corretores na intermediação financeira 
(2021 e 2022).

17 Financial Stability Forum (2020) “Holistic Review of the March Market Turmoil”.
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A proposta acabou por alinhar o trabalho da IOSCO18, do Comité Europeu 
de Risco Sistémico (ESRB) e da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários 
e dos Mercados (ESMA). Sem percalços adicionais, em 2022 a comunidade 
internacional estará preparada para implementar ajustamentos regulatórios e 
de supervisão que reforcem a resistência do sistema financeiro, em particular 
o não bancário. 

Enquanto o mundo se tentava recompor dos impactos da crise, trocava ideias 
e iniciava trabalhos mais aprofundados de análise, o BCE não perdeu tempo a 
propor uma agenda regulatória, considerando que “o enquadramento macro-
prudencial do setor financeiro não bancário está ainda na infância, o que limita 
a capacidade das autoridades gerirem os riscos emergentes e as vulnerabili-
dades”. Assim, logo em novembro de 2020, defendeu19 20: 
•	 Revisão	das	exigências	sobre	a	gestão	de	liquidez	dos	fundos,	reclamando	

o alinhamento da liquidez com perfis de resgate dos fundos;
•	 Revisão	das	medidas	de	gestão	de	liquidez	nos	fundos,	como	a	suspensão	

de resgates, limitações a resgates e mecanismos de ajustamento de preços 
para limitar potenciais impactos sistémicos;
•	 Limitação	da	 alavancagem	dos	 fundos	para	 reduzir	 eventuais	 efeitos	de	

prociclicidade provocados por opções de gestão em situações de stress 
financeiro;
•	 Reforço	das	regras	que	garantam	a	capacidade	de	os	fundos	do	mercado	

monetário de manterem o valor estável e elevada liquidez, incluindo 
mecanismo de desincentivo a resgates antes da maturidade;
•	 Revisão	das	regras	de	margens	exigidas	pelas	CCP	forçandoas	a	ter	em	

conta a pressão que colocam sobre as contrapartes, as quais se podem ver 
obrigadas a vender ativos para fazer face a essas chamadas de margens, 
amplificando os choques de liquidez.

Tendo a análise do BCE apontado acertadamente para as áreas onde se ve-
rificaram os maiores focos de pressão e que poderão merecer ajustamentos, há 
benefícios em continuar o trabalho de análise pelas várias instituições, procu-
rando um consenso antes de atuar, garantindo que a perspetiva dos mercados 
de capitais é incluída nas análises e nas prescrições de políticas. 

Assim se reduzirá o risco de precipitações e se aumentará a probabilidade 
de encontrar respostas ajustadas para cada mercado, instrumento e risco – esta 

18 “IOSCO Board Priorities – Work Program 2021-2022”.
19 BCE, Financial Stability Review, novembro 2020.
20 Schnabel, I. (2020) “COVID-19 and the liquidity crisis of non-banks: lessons for the future”.
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é, de resto, a abordagem assumida pela ESMA21 e pela IOSCO22 após as análises 
que promoveram especificamente às turbulências sentidas nos fundos abertos e 
nos fundos do mercado monetário. 

Mais tempo de análise e reflexão permitirá identificar e caracterizar com 
maior rigor os fatores de fragilidade de que já falámos. Em particular, e entre 
outras dimensões, será fundamental responder a questões como se as perturba-
ções resultaram de insuficiências nos enquadramentos regulatórios ou nas prá-
ticas de supervisão; se há incentivos desadequados e assimetrias de informação 
e sobre que agentes e investidores, e como podem ser corrigidos; bem como 
perceber qual o contributo de dificuldades de liquidez observadas em mercados 
de ativos subjacentes (incluindo dívida soberana e dívida bancária) sobre os de-
safios de liquidez verificados, por exemplo, nos fundos de investimento. Sobre 
este último ponto, e para além de efeitos de alavancagem e margens, haverá 
vantagem em considerar com detalhe o papel da política monetária e das regras 
prudenciais bancárias. Na Europa tal é particularmente relevante na análise ao 
funcionamento dos fundos do mercado monetário que, quando enfrentaram 
pressões de liquidez, viram as instituições bancárias recusarem (ao contrário do 
que fazem habitualmente em situações normais) a recompra dos títulos de dí-
vida de curto prazo por elas emitidos – tendo o BCE excluído o papel comercial 
de entidades financeiras do seu programa de compra de ativos, ao contrário do 
que fez, por exemplo, a Reserva Federal dos Estados Unidos23 24. 

21 No exercício de avaliação à gestão de liquidez na indústria de fundos de investimento durante 
a crise, e em resposta a uma recomendação do ESRB, a ESMA nota, por exemplo, que a legislação 
europeia já prevê a necessidade de adequada gestão de liquidez nos vários tipos de fundos, podendo 
estar mais em causa desafios de concretização de políticas adequadas de gestão de risco e de con-
vergência de supervisão, mais do que alterações regulatórias, como sugerido pelo BCE. 
22 Na sua primeira avaliação ao impacto da crise nos fundos de mercado monetário, a IOSCO eviden-
ciou os desempenhos muito distintos entre classes de fundos e regiões do globo. Reconhecendo que 
as tensões surgiram com alguma surpresa, sublinhou que importa conhecer em maior detalhe o que 
se passou e quais as causas: “O episódio de março-abril foi surpreendente dado ampla reforma do 
enquadramento regulatórios dos FMM implementada após a crise de 2008 ”, escreveu a instituição.  
A “análise demonstra a natureza variada do setor dos FMMs, por tipo de fundo, moeda e jurisdições. 
Nos EUA e na UE, os fundos de dívida soberana tenderam a registar entradas – particularmente 
quando eram denominados em dólares – provavelmente como resultado de comportamentos de 
“fuga para a segurança”, enquanto os FMM de dívida provada geralmente experimentaram saídas”, 
continua a análise da IOSCO, acrescentando que “além dos comportamentos de “procura por segu-
rança”, outros fatores também poderão ter influenciado os resgates, como a necessidade de responder 
a chamadas adicionais de margem, gestão de garantias e colaterais e despesas adicionais”. Tudo isto 
para concluírem que o trabalho então desenvolvido “sugere uma análise mais aprofundada para 
fortalecer o ecossistema dos mercados monetários e o quadro regulamentar dos FMMs”.
23 ESMA Report on Trends, Risks and Vulnerabilities No. 1, 2021.
24 EFAMA, European MMFs in the Covid-19 market turmoil: evidence, experience and tentative considerations 
around eventual future reforms, 2020.
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Uma avaliação ponderada facilitará também o reconhecimento e a preser-
vação dos elementos que contribuíram para a resiliência que, apesar de tudo, 
o mercado de capitais revelou – e que é reconhecida pela generalidade das 
análises internacionais, incluindo pela ESMA na resposta à recomendação do 
ESRB25 sobre riscos de gestão de liquidez nos fundos de investimento, na qual a 
autoridade europeia dos mercados evidencia, por exemplo, as obrigações regu-
latórias já existentes relativas à gestão adequada de liquidez e que ajudaram a 
gerir a crise em 2020 e o reduzido número de suspensões de resgates – ainda 
que reconhecendo oportunidades relevantes de melhorias, nomeadamente na 
utilização das ferramentas de gestão de liquidez26.

4. Regulação e reforço da estabilidade financeira 
Se os diagnósticos ainda estão a ser escritos, podemos ter já uma certeza: nos 
próximos anos serão introduzidos ajustamentos regulatórios e de supervisão 
sobre a intermediação financeira não bancária, com destaque para dimensões 
relacionadas com a utilização de mecanismos de gestão de liquidez nos fundos 
de investimento; com riscos de prociclicidade das práticas de margens nas tran-
sações de derivados e empréstimos de títulos; ou com a instabilidade e riscos de 
liquidez no mercado de fundos do mercado monetário. 

O facto de podermos entrar na terceira década do seculo XXI com um sis-
tema ainda mais resiliente são boas notícias para os investidores, para o desen-
volvimento do mercado de capitais e para as nossas economias. Como nos mostra 
a década anterior, e podendo até ter-se exagerado na profusão e complexidade, 
em particular para pequenas economias, mais e melhor regulação e supervisão 
são não só compatíveis como até necessárias para um maior dinamismo do mer-
cado e um sistema financeiro mais robusto e sustentável.

Mas, para que assim seja, será fundamental que os ajustamentos que venham 
a ser introduzidos construam sobre as evoluções positivas da última década e 
que resistam a paralelismos desadequados entre a intermediação financeira 
bancária e não bancária que conduzam à mimetização de práticas regulatórias 
da primeira que ignorem as especificidades da segunda. 

Eventuais propostas deverão também respeitar princípios de boa regula-
ção, como seja responderem com clareza a falhas de mercado identificadas com  
rigor previamente; serem proporcionais à dimensão e riscos das entidades e  

25 Recommendation of the European Systemic Risk Board (ESRB) on liquidity risk in investment funds.
26 Na resposta ao ESRB, a ESMA define cinco prioridades de ação: Supervisão contínua do alinha-
mento da estratégia de investimento dos fundos, do perfil de liquidez e das políticas de resgate; 
Supervisão contínua da avaliação do risco de liquidez; Perfis de liquidez dos fundos; Aumento da 
disponibilidade e uso de ferramentas de gestão de liquidez; Supervisão dos processos de avaliação 
em contexto de incerteza de valorização dos ativos
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atividades; limitarem as possibilidades de arbitragem regulatória; serem efi-
cientes e aproveitarem a informação já disponível; e acautelarem a necessidade 
de não limitar a inovação nem a função económica da IFNB no seu papel com-
plementar ao financiamento bancário na oferta de alternativas produtivas de 
afetação da poupança. 

Com a cautela que exigem análises ainda preliminares, antecipam-se como 
vantajosas evoluções que aproveitem a informação e o enquadramento regu-
latório já existentes, reforcem práticas de gestão de risco de liquidez e melho-
rem a capacidade de supervisão e de coordenação entre autoridades bancárias  
e de mercado. 

Entre ajustamentos possíveis, e sem procurar ser exaustivo, poderão incluir-se:
•	 Utilização	mais	intensa	do	potencial	da	informação	permitida	pela	regu-

lação desenvolvida na última década, implicando investimentos em: i) tra-
tamento, interpretação e difusão da informação – e assim limitando novas 
exigências apenas ao necessário; ii) recolha e tratamento (e quando pos-
sível harmonização de conceitos e métricas) de informação dispersa pelos 
vários países, nomeadamente a relativa a liquidez de ativos e passivos, a 
alavancagem, a cadeias de transmissão de risco dentro do sistema finan-
ceiro (bancário e não bancário e entre eles), e à identificação de situações 
de arbitragem regulatória; 
•	 Reforço	do	recurso	a	testes	de	stress	setoriais	e	por	entidade,	com	foco	na	

gestão de ativos, incluindo os fundos do mercado monetário, e nas CCP. 
Estes exercícios ajudarão ao desenvolvimento de melhores planos de miti-
gação de riscos e melhores práticas de supervisão; 
•	 Reforço	 da	 identificação	 e	 caracterização	 dos	 principais	 canais	 de	 con-

tágio entre sistema bancário e não bancário, com desenvolvimento de 
testes de stress conjuntos, que acautelem, por exemplo, riscos decorren-
tes de chamadas de margens e de outros enquadramentos prudenciais.  
Aqui deverá ser dado enfoque pelo menos a: i) impactos de limites regu-
latório de liquidez em contexto de ‘stress’ por poderem gerar incentivos 
a corridas a fundos e a bancos; ii) riscos decorrentes de estruturas de car-
teiras semelhantes ou estratégias de negociação em mercado mimetizadas 
que resultem em movimentos abruptos de mercado; iii) riscos da influên-
cia da política monetária e prudencial bancária sobre a liquidez de ativos 
subjacentes a outros mercados;
•	 Reforço	da	análise	aos	detentores	de	ativos	e	aos	detentores	finais	dos	ris-

cos implícitos na intermediação, procurando antecipar o seu comporta-
mento em mercado face a choques; e reforço do apoio aos investidores 
de retalho, com mais informação, permitindo-lhes uma gestão mais infor-
mada da incerteza;
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•	 Reforço	da	avaliação	de	riscos	decorrentes	da	inovação	financeira,	nomea-
damente – e relacionados diretamente com os dois pontos anteriores – no 
que diz respeito a riscos de contágio, a prociclicidade e movimentos coor-
denados de mercado, e a outros riscos geradores de volatilidade; 
•	 Reforço	de	medidas	mitigadoras	de	risco	sistémico	que	tenham	presentes	

as importantes diferenças entre setores bancário e não bancário. Exem-
plos: reduções de margens para evitar efeitos de prociclicidade podem 
prejudicar a proteção dos investidores e a confiança destes no sistema fi-
nanceiro; ao contrário dos bancos, os gestores de fundos não têm risco 
nos seus balanços (estando este nos balanços dos detentores de unidades 
de participação) pelo que a imposição de “buffers” prudenciais não será 
eficaz e poderá prejudicar a rendibilidade para os investidores; ou que  
limitações de vendas unidades de participação nos fundos não trava a  
vendas dos títulos subjacentes em mercado pelos que os tenham adquiri-
ram diretamente27; 
•	 Em	geral,	 como	 já	 argumentado,	 será	 relevante	 adotar	 uma	 abordagem	

ponderada que, entre outras dimensões, procure um equilíbrio entre a 
gestão de risco sistémico, incluindo a prevenção de risco moral associada 
à atuação dos bancos centrais28 – e o reconhecimento da natureza exce-
cional do choque experienciado em março de 2020. Face a um cenário 
em que economia global feche em poucas semanas, não haverá medidas 
preventivas ex-ante que evitem a necessidade de medidas ex-post e a  
intervenção da política monetária e orçamental. Considerar o contrário 
seria transformar numa derrota o que foi uma importante vitória da polí-
tica económica em 2020. 

Não faltam, pois, desafios. A resposta adequada à agenda de temas regula-
tórios e de supervisão que se desenha para a próxima década exigirá em muitos 
casos, e Portugal não será exceção, um reforço dos meios humanos e tecnoló-
gicos de suporte à supervisão da intermediação financeira não bancária e aos 
riscos que dela decorrem para a estabilidade financeira, o funcionamento das 
nossas economias e a proteção dos investidores.

No caso português, além de um reforço de meios e da agilização da articulação 
entre o regulador do mercado de capitais e a autoridade macroprudencial, faria 

27 Para uma abordagem crítica os riscos de medidas macroprudenciais aplicadas à gestão de ativos 
ver, por exemplo, Novic, B. et al (2017) “Macroprudential Policies and Asset Management”, BlackRock 
Viewpoint.
28 Zigrand, J et all (2021) “Moral hazard, the fear of the markets, and how central banks responded to 
Covid-19”, VoxEU.org
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também sentido que, tal como já previsto nos estatutos da CMVM29, o Códi-
go dos Valores Mobiliários viesse a considerar explicitamente a prevenção do 
risco sistémico como um dos objetivos seguidos pela supervisão prudencial da 
CMVM – a qual, na redação atual, é convocada a considerá-lo essencial mente 
numa dimensão microprudencial, devendo nessa medida avaliar o potencial  
impacto das suas decisões na estabilidade do sistema financeiro nacional ou de 
outros Estados-Membros da União Europeia. 

29 Os estatutos da CMVM definem-lhe como atribuição “assegurar a estabilidade dos mercados finan-
ceiros, contribuindo para a identificação e prevenção do risco sistémico”.





1.6 Crimes e ilícitos de mera ordenação social
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A revisão do regime sancionatório do
Direito dos Valores Mobiliários

(Algumas considerações a propósito da Lei nº 28/2017, de 30 de maio)

Tiago Estêvão Marques1

Abreviaturas: CdMVM – Código do Mercado de Valores Mobiliários; CdVM 
– Código dos Valores Mobiliários; CMVM – Comissão do Mercado de Valores 
Mobiliários; CPC – Código de Processo Civil; CPP – Código de Processo 
Penal; CRP – Constituição da República Portuguesa; LQER – Lei-Quadro 
das Entidades Reguladoras; RGCO – Regime Geral das Contraordenações;  
RGICSF – Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras; 
TCRS – Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão; TEDH – Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem; TJUE – Tribunal de Justiça da União Europeia.

1. Introdução
I – A “reforma das matérias penais e contraordenacionais contidas no Código do 
Mercado de Valores Mobiliários (CdMVM) de 1991”2 foi uma verdadeira trave 
mestra da reforma do sistema legislativo do mercado de capitais levada a cabo 
em finais da década de 90 do século passado, que culminou com a aprovação, 

1 Advogado. Diretor do Departamento Jurídico da CMVM. As opiniões aqui expressas são pessoais 
e em caso algum podem ser entendidas como manifestações do entendimento da CMVM sobre as 
matérias em causa.
2 Frederico da Costa Pinto, O novo regime dos crimes e contra-ordenações no Código dos Valores Mobi-
liários, Coimbra: Almedina, 2000, pág. 14.
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pelo Decreto-Lei nº 486/99, de 13 de Novembro, do CdVM3. O texto do regime 
sancionatório incluído na reforma de 1999 teve origem num relatório elaborado 
por um grupo de trabalho coordenado pelo Professor Frederico da Costa Pinto4 
que integrava a Dra. Helena Bolina e os Drs. Alexandre Brandão da Veiga e João 
Raposo, e serviu de base à elaboração pelo Professor Frederico da Costa Pinto de 
um anteprojeto sobre a tutela sancionatória dos mercados de valores mobiliários. 
Este anteprojeto “foi depois debatido e, por vezes, alterado em reuniões do Grupo 
de Trabalho [encarregue de elaborar o novo Código], tendo servido de base à 
elaboração da legislação posterior, com as modificações e vicissitudes próprias 
de um processo legislativo que procura, também nesta matéria, alargar zonas de 
consenso”5. No final deste processo legislativo surgiu, pois, um regime sancio-
natório em que se podia identificar “uma forte linha de continuidade marcada 
por uma preocupação constante em acolher soluções mais claras e adequadas 
às realidades em causa”6, tendo “em linha de conta a experiência acumulada 
durante a década de noventa, quer pela Comissão do Mercado de Valores Mobi-
liários (CMVM), quer pelas autoridades judiciárias, bem como algumas soluções 
acolhidas em ordenamentos jurídicos estrangeiros”7.

O regime sancionatório do Direito dos Valores Mobiliários com assento no 
Título VIII do CdVM é composto por “dois grandes grupos de matérias”8: por 

3 Para uma descrição do regime sancionatório do mercado de capitais no quadro do CdMVM, veja-se 
Frederico da Costa Pinto, “A tutela dos mercados de valores mobiliários e o regime do ilícito de 
mera ordenação social”, in Direito dos Valores Mobiliários, Vol. I, Coimbra: Coimbra Editora, págs. 285 
e seguintes, e CMVM, Contraordenações e crimes no mercado de valores mobiliários – O sistema sancionatório, 
a evolução legislativa e as infrações imputadas, 2ª edição, Lisboa/Coimbra: CMVM/Almedina, 2015, págs. 
15-16. Sobre a reforma do sistema legislativo do mercado de capitais levada a cabo no final da década 
de 90 do século XX, veja-se Ministério das Finanças/CMVM, Trabalhos preparatórios do Código dos 
Valores Mobiliários, Lisboa, 1999, págs. 12-18. 
4 Sobre este relatório, veja-se Frederico da Costa Pinto, O novo regime…, pág. 7-8.
5 Frederico da Costa Pinto, O novo regime…, pág. 8.
6 Frederico da Costa Pinto, O novo regime…, pág. 13. Sublinhando igualmente a linha de conti-
nuidade entre o CdMVM e o novo Código, ainda que numa perspetiva geral, veja-se a apresentação 
do (então) Ministro das Finanças, António de Sousa Franco, in Ministério das Finanças/CMVM, 
Trabalhos preparatórios…, pág. 21, onde se pode ler: “[n]ão obstante, cabe, antes de mais, esclarecer 
que o novo CVM não significará – como, por diversas vezes, tive oportunidade de referir – uma 
revolução face ao actual. Pelo contrário, procuramos seguir, mas também aperfeiçoar e desenvolver 
a mesma linha de fundo, pois não devemos esquecer que o actual código foi base da modernização 
do nosso mercado de capitais nos últimos anos”. 
7 Frederico da Costa Pinto, O novo regime…, pág. 15.
8 Frederico da Costa Pinto, O novo regime…, pág. 16. O CdVM apresenta, assim, uma “estrutura 
infracional dualista” (CMVM, Contraordenações e crimes…, pág. 16) assente numa solução acolhida 
pela CRP e que permite distinguir entre as infrações que resultam da violação de deveres dirigidas 
a “garantir o funcionamento correto e adequado do mercado” (CMVM, Contraordenações e crimes…, 
pág. 16) – as contraordenações – e os factos que merecem tutela penal “por agredirem bens jurídicos 
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um lado, os tipos de crimes contra o mercado, as penas acessórias e algumas 
disposições processuais; por outro, o regime dos ilícitos de mera ordenação 
social do Direito dos Valores Mobiliários. No que diz respeito aos ilícitos de 
mera ordenação social, o regime consagrado no novo Código demonstrava 
“uma grande continuidade no plano substantivo”9 face ao regime previsto no 
CdMVM, identificando-se, no entanto, “algumas inovações importantes em 
sede de mecanismos processuais”10, como, por exemplo, a consagração de uma 
forma de processo sumaríssimo ou a densificação do estatuto processual da 
CMVM na fase judicial do processo de contraordenação11.

II – Desde a sua aprovação em 1999, o regime sancionatório consagrado no 
CdVM foi objeto de diferentes alterações12, sendo de destacar as ocorridas em 
2006 (Decreto-Lei nº 52/2006, de 15 de março), em 2009 (Lei nº 28/2009, de 
19 de junho), e, mais recentemente, em 2017 (Lei nº 28/2017, de 30 de maio): 
o Decreto-Lei nº 52/2006, de 15 de março13, promoveu as alterações ao regime 

essenciais à organização, estrutura e funcionamento deste setor do sistema financeiro” (CMVM, 
Contraordenações e crimes…, pág. 16) – os crimes contra o mercado.
9 Frederico da Costa Pinto, O novo regime…, pág. 23. Não obstante a manifesta continuidade 
das soluções adotadas no plano substantivo, deve salientar-se a alteração verificada na técnica de 
construção dos tipos contraordenacionais (sobre a técnica adotada no CdVM, veja-se Alexandre 
Brandão da Veiga, “A construção dos tipos contra-ordenacionais no novo Código dos Valores 
Mobiliários”, in Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, nº 7, Abril de 2000, págs. 415-429).
10 Frederico da Costa Pinto, O novo regime…, pág. 23.
11 Sobre o estatuto processual da CMVM na fase judicial do processo de contraordenação, veja-se 
Frederico da Costa Pinto, “Tendências da jurisprudência sobre contra-ordenações no âmbito dos 
mercados de valores mobiliários”, in Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Volume 
XLI – Nº 1, 2000, págs. 302-305, e Helena Magalhães Bolina, “As contra-ordenações no novo 
Código dos Valores Mobiliários: aspectos processuais”, in Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, 
nº 7, Abril de 2000, pág. 446. Pode encontrar-se uma análise do estatuto processual das autoridades 
administrativas no RGCO e em diferentes regimes sancionatórios setoriais em Helena Magalhães 
Bolina, “O regime dos processos de contra-ordenação dos reguladores independentes”, in Eduardo 
Paz Ferreira/Luís Silva Morais/Gonçalo Anastácio (Coord.), Regulação em Portugal: novos 
tempos, novo modelo?, Coimbra: Almedina, 2009, págs. 765-767.
12 Para uma síntese das alterações ao CdVM com impacto no respetivo regime sancionatório, veja-se 
CMVM, Contraordenações e crimes…, págs. 46-50.
13 O Decreto-Lei nº 52/2006, de 15 de Março, transpôs para o ordenamento jurídico interno a 
Diretiva nº 2003/6/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de Janeiro, relativa ao abuso 
de informação privilegiada e à manipulação de mercado, e a Diretiva nº 2003/71/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 4 de Novembro, relativa ao prospeto a publicar em caso de oferta pública 
de valores mobiliários ou da sua admissão à negociação. Sobre o Decreto-Lei nº 52/2006, de 15 de 
Março, veja-se Paulo de Sousa Mendes, “A adaptação do direito português à directiva sobre o 
abuso de mercado”, in Maria Fernanda Palma/Augusto Silva Dias/Paulo de Sousa Mendes 
(Coord.), Direito sancionatório das autoridades reguladoras, Coimbra: Coimbra Editora, 2009, págs. 
324-337, maxime págs. 330-331, e, ainda, CMVM, Contraordenações e crimes…, págs. 47-48.
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sancionatório necessárias à transposição da Diretiva do Abuso de Mercado14, 
apresentando como principais novidades no âmbito do ilícito de mera orde-
nação social (i) o reforço dos poderes conservatórios da CMVM (artigo 408º,  
nº 215), (ii) a previsão da medida cautelar de apreensão e congelamento de valo-
res (artigo 412º, nº 1, al. c)), (iii) a eliminação da proibição da reformatio in pejus16, 
e (iv) a consagração da legitimidade da CMVM para recorrer autonomamente 
das decisões proferidas na fase judicial do processo de contraordenação e de 
responder a recursos interpostos (art. 416º, nº 7); a Lei nº 28/2009, de 19 de 
junho, procedeu “à revisão do regime sancionatório para o sector financeiro em 
matéria criminal e contraordenacional”17 no contexto da Crise Financeira Glo-
bal de 200818, tendo, no quadro do Direito dos Valores Mobiliários, promovido 
um agravamento das molduras sancionatórias (artigo 388º, nº 1) e a consagra-
ção de uma causa de elevação para o dobro do benefício económico do limite  
máximo da coima aplicável (artigo 388º, nº 2); finalmente, a Lei nº 28/2017, de 
30 de maio, procedeu a nova revisão do regime sancionatório, motivada pela 
necessidade de proceder à adaptação do direito português ao novo regime do 
abuso de mercado19, tendo o legislador aproveitado para introduzir alterações 

14 Diretiva nº 2003/6/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de Janeiro, relativa ao abuso 
de informação e à manipulação de mercado.
15 Todas as normas citadas sem menção expressa ao respetivo diploma pertencem ao CdVM.
16 Sobre a proibição de reformatio in pejus nas contraordenações do Direito dos Valores Mobiliários, 
veja-se Frederico da Costa Pinto, “A proibição da reformatio in peius e o processo de contraor-
denação”, in Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, Ensaios de Homenagem a Amadeu Ferreira, 
Número Especial – Agosto de 2015, Volume II, págs. 137-157, e o Acórdão do Tribunal Constitucional 
nº 373/2015 de 15 de julho de 2015 (que decidiu “[n]ão julgar inconstitucional a norma do artigo 416º, 
nº 8, do Código dos Valores Mobiliários, interpretada no sentido de que pode ser agravada a coima em 
sede de impugnação judicial interposta pelo arguido em sua defesa, sem correspondente alteração 
e/ou agravamento dos factos, elementos e circunstâncias da decisão administrativa condenatória”).
17 Cf. o artigo 1º da Lei nº 28/2009, de 19 de junho.
18 Também ligando o leitmotiv da Lei nº 28/2008, de 19 de junho (nomeadamente a elevação das 
penas dos crimes contra o mercado) à Crise Financeira Global de 2008, veja-se Frederico da 
Costa Pinto, “Os crimes contra o mercado: âmbito material e significado político-criminal após a 
reforma de 2017”, in Revista de Direito Financeiro e dos Mercados de Capitais, Vol. 1 (2019), nº 5, pág. 476.
19 A Lei nº 28/2017, de 30 de maio, procedeu à transposição da Diretiva 2014/57/UE, do Parlamento 
e do Conselho, de 16 de abril de 2014, da Diretiva de Execução (UE) 2015/2392, da Comissão, 
de 17 de dezembro de 2014, e parcialmente da Diretiva 2015/50/UE, do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 22 de outubro de 2013, 16 de abril de 2014, e adaptou o direito português ao 
Regulamento (UE) nº 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014.  
Sobre a adaptação do regime sancionatório do Direito dos Valores Mobiliários ao novo regime do 
abuso de mercado, veja-se Frederico da Costa Pinto, “O novo regime europeu do abuso de 
mercado e a adaptação do sistema sancionatório nacional”, in Paulo Câmara (Coord), O Novo 
Direito dos Valores Mobiliários – I Congresso sobre Valores Mobiliários e Mercados Financeiros, Coimbra: 
Almedina, 2017, págs. 33-42.
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pontuais ao regime vigente, de modo a atualizar soluções e responder a pro-
blemas colocados pela sua aplicação, entre as quais se pode destacar (i) a con-
sagração legal de uma unidade (normativa) de infração por factos sucessivos 
ou simultâneos (artigo 402º-A), (ii) a previsão da atenuação extraordinária da 
sanção em resultado da confissão ou colaboração probatória do arguido (artigo  
405º-A), (iii) o alargamento do prazo de prescrição das contraordenações muito  
graves e a consagração de uma nova causa de suspensão do prazo prescricio-
nal (artigo 418º), (iv) a previsão da possibilidade de consideração das sanções 
já cumpridas ou executadas no caso de concurso de infrações (artigo 420º,  
nº 3), (v) o alargamento do âmbito de aplicação da forma de processo sumarís-
simo (artigo 414º), (vi) a sujeição do processo de contraordenação a segredo de 
justiça (artigo 408º-A), (vii) o desenvolvimento da disciplina do exercício do 
direito de defesa e da produção da prova testemunhal na fase administrativa do 
processo (artigos 409º e 414º-A), ou (viii) a previsão de um regime de tradução 
de documentos em língua estrangeira (artigo 410º-A).

III – Um rápido olhar sobre as alterações promovidas pela Lei nº 28/2017, de 
30 de maio, ao regime sancionatório do Direito dos Valores Mobiliários permi-
te identificar uma linha de continuidade com o regime tal como definido pelo 
legislador de 1999: contra um certo espírito do nosso tempo, não encontramos 
naquele diploma qualquer tentativa de rutura com o desenho do regime legal, 
mas antes um acolhimento cuidado do novo regime do abuso de mercado e uma 
tentativa de aperfeiçoamento pontual das soluções já consagradas, destinada a 
resolver problemas e a melhorar o regime. Ora, destinando-se o presente texto a 
um número dos Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários que visa precisamente 
celebrar os vinte anos do Código, não encontro melhor forma de me associar  
a esta comemoração do que a de analisar algumas das alterações promovidas a  
um regime cujo travejamento ainda é o original – assim celebrando não só a 
longevidade do Código, mas também (e sobretudo) homenageando aqueles 
que, com a qualidade das soluções encontradas, contribuíram para essa mesma 
longevidade. 

2. Factos sucessivos ou simultâneos e unidade de infração
I – O artigo 19º do RGCO, sob a epígrafe “Concurso de contraordenações”, regula 
as situações de concurso efetivo de contraordenações, consagrando um regime 
de cúmulo material mitigado20, sem, contudo, dar resposta à questão de saber se no 

20 A redação original do Decreto-Lei 433/82, de 27 de outubro, previa que “uma pluralidade de vio-
lações [não] fosse contabilizada como uma pluralidade de ilícitos contraordenacionais” (Frederico 
da Costa Pinto, “O ilícito de mera ordenação social e a erosão do princípio da subsidiariedade da 
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Direito de Mera Ordenação Social é admissível a “unificação jurídica de várias 
acções integrantes de um acontecimento global”21-22. Esta unificação jurídica de 
várias ações (uma unidade infracional normativa ou legalmente construída23) não é, 
contudo, desconhecida do Direito Sancionatório Público, sendo dela um exem-
plo maior a figura do crime continuado: trata-se de uma unificação normativa 
de condutas ilícitas com um sentido atenuante, por via da qual a punição das 
condutas é subtraída às regras de punição do concurso de crimes em virtude de 
a pluralidade de atos suscetíveis de integrar várias vezes o mesmo tipo legal de 
crime, “ou tipos diferentes, se bem que análogos”24, apresentar uma conexão 
objetiva e subjetiva “que convid[a] a tratar uma tal pluralidade ainda como um 
facto uno”25. Porém, tanto a doutrina como a jurisprudência admitem casos de 
unificação normativa de condutas que não se confundem com a figura do crime 
ou da contraordenação continuada e que, em alguns casos, apresentam um sen-
tido agravante: é o caso, no direito espanhol, da figura da infração em massa ou, 
no direito alemão, da infração persistente ou sucessiva. 

A infração em massa surge em Espanha no final da década de 50 do século 
passado, num contexto de crescimento económico e perante a necessidade  
sentida pela jurisprudência de encontrar uma adequada punição para situações 

intervenção penal”, in Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 7 – Fasc. 1º – Janeiro-Março 1997, 
pág. 61) e impunha a aplicação ao arguido de uma coima única. Esta solução foi, depois, abandonada 
pelo Decreto-Lei nº 244/95, de 14 de setembro, em cujo preâmbulo se pode ler “[n]o sentido de 
garantir uma maior eficácia do sistema, [é] de sublinhar (…) a fixação de um cúmulo jurídico das 
coimas, em caso de concurso de contra-ordenação, com equiparação entre concurso ideal e concurso 
real”. À data, esta alteração ao regime de concurso de contraordenações foi criticada por Frederico 
da Costa Pinto, cujas “reservas em relação ao novo regime do concurso de contra-ordenações” se 
apoiavam em “três ordens de razões”: 1) a circunstância de a solução “permitir beneficiar injusti-
ficadamente o infractor reincidente”, 2) o facto de as razões que permitem sustentar a solução do 
cúmulo jurídico em Direito Penal não serem invocáveis no Direito de Mera Ordenação Social, e  
3) a existência de “dificuldades na sua execução pelas autoridades administrativas quando se verifique 
um grande número de ilícitos ou «infracções em massa»” (Frederico da Costa Pinto, O ilícito de 
mera ordenação social…, pág. 65). Sobre a evolução do regime de concurso de contraordenações 
no RGCO, veja-se Frederico da Costa Pinto, O ilícito de mera ordenação social…, págs. 60-71.
21 Augusto Silva Dias, Direito das Contra-ordenações, Coimbra: Almedina, 2018, pág. 147.
22 Sobre a admissibilidade da figura da contraordenação continuada, veja-se Maria João Antunes, 
“Concurso de contraordenações”, in Revista Portuguesa Ciência Criminal, Ano 1 – Nº 3 – Julho-Setem-
bro 1991, págs. 466-474, e, depois, a síntese de Augusto Silva Dias, Direito das contra-ordenações…, 
págs. 145-146.
23 Jorge de Figueiredo Dias, Direito Penal – Parte geral – Tomo I (Questões fundamentais/A Doutrina 
geral do crime), 3ª edição (com a colaboração de Maria João Antunes/Susana Aires de Sousa/Nuno 
Brandão/Sónia Fidalgo), Coimbra: Gestlegal, 2019, pág. 1193, fala, a propósito do crime continuado, 
em «“unidade criminosa” normativamente (legalmente) construída».
24 Jorge de Figueiredo Dias, Direito Penal…, pág. 1194.
25 Jorge de Figueiredo Dias, Direito Penal…, pág. 1194.
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de “fraudes coletivas”26: perante casos em que alguém provocava num con junto  
indeterminado de sujeitos um engano sobre factos destinado a levá-los à prá-
tica de atos de disposição patrimonial com prejuízo próprio e benefício do  
autor do engano27, a aplicação da figura do crime continuado não só não se apre-
sentava admissível (por não se verificarem os respetivos pressupostos28) como 
era mesmo desadequada, levando a jurisprudência a construir uma solução de 
unificação das condutas (que apelidou de delito masa), na qual está em causa 
uma ação ou várias ações que, consideradas isoladamente, seriam em si mes-
mo uma infração, mas que traduzem um desígnio criminoso único, tendente 
a enganar um conjunto de pessoas29. Já a infração persistente ou sucessiva, tendo 
também origem jurisprudencial, apresenta como pressupostos, na notícia dada 
por Augusto Silva Dias30, (i) a existência de condutas “praticadas num dado 
contexto sistémico ou funcional, obedecendo à mesma situação moti vacional”, 
(ii) a realização de tipos contraordenacionais que visam a proteção do mesmo 
interesse jurídico, (iii) a identificação de um “aumento quantitativo, não quali-
tativo, da infração”31. Segundo Augusto Silva Dias, trata-se de “um conceito 
adequado para aglutinar ou unificar uma série de infracções dolosas e/ou negli-
gentes, realizadas por acção e/ou omissão, por um agente económico, colec-
tivo ou singular, no exercício de funções”32, em que “a unificação jurídica das 
acções parcelares é cimentada, não através da homogeneidade da acção ou da 

26 Sobre a origem e evolução do “delito masa”, pode ver-se Jose Sainz Cantero, “El delito masa”, 
in Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 1971, Tomo III, págs. 649-675, passim, e, mais recente-
mente, Borja Mapelli Caffarena, Las consequencias juridicas del delito, 5ª edición, Civitas-Thomson 
Reuters, 2011, pág. 320.
27 Assim, veja-se Jose Sainz Cantero, El delito masa…. pág. 650.
28 Jose Sainz Cantero, El delito masa…., págs. 652-654, refere que, para além de não se verificar 
o fundamento que tradicionalmente se assinalava ao crime continuado (a atenuação da sanção de 
modo a evitar a consequência da cumulação material das penas), não se mostravam preenchidos os 
pressupostos de unidade de ocasião e de sujeito passivo. 
29 Jose Sainz Cantero, El delito masa…, pág. 664. Os elementos do delito masa, tal como sinteti-
zados pela doutrina, são a unidade do desígnio criminoso (um mesmo propósito ou desígnio do 
agente, através do qual se promove a unificação das condutas), a pluralidade de ações ou a plu-
ralidade de atos que integram uma só ação, a unidade da norma penal violada e o sujeito passivo 
coletivo (caracterizado por um conjunto de sujeitos sem ligação jurídica, mas ligados por uma ideia 
de interesses idênticos) – sobre estes elementos, veja-se Jose Sainz Cantero, El delito masa…,  
pág. 650 e seguintes.
30 Augusto Silva Dias, Direito das Contra-ordenações…, pág. 148, liga a origem da figura à decisão 
judicial do Grande Senado do Supremo Tribunal alemão que limitou o âmbito de aplicação da figura 
do crime continuado e que teve igualmente repercussões no entendimento da doutrina quanto à 
admissibilidade da figura da contraordenação continuada.
31 Sobre estes pressupostos, veja-se Augusto Silva Dias, Direito das Contra-ordenações…, págs. 147-148.
32 Augusto Silva Dias, Direito das Contra-ordenações…, pág. 148.
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renovação do dolo em cada ocasião, mas através de outro género de elementos, 
principalmente a dinâmica ou o modus operandi (deficiente) da organização 
empresarial”33. 

II – O Direito dos Valores Mobiliários é terreno fértil para situações em que 
um mesmo agente, através de uma ou várias ações, realiza de forma repetida 
um mesmo tipo de contraordenação34. Pense-se, por exemplo, no caso em que 
um intermediário financeiro não regista fonograficamente as ordens que lhe são 
dadas pelos seus clientes através do telefone, em violação do dever de registar 
fonograficamente as ordens dadas pelos clientes previsto no artigo 327º, nº 2, 
praticando a contraordenação muito grave prevista no artigo 397º, nº 2, al. e), ou 
no caso de um intermediário financeiro que inclui nos extratos periódicos rela-
tivos aos bens pertencentes ao património do cliente (cf. artigo 323º, nº 8, al. a)) 
informação relativa a um valor mobiliário fictício, transmitindo aos clientes uma 
falsa composição ou valorização da carteira, em violação do dever de prestar 
informação com qualidade previsto no artigo 7º, praticando a contraordenação 
muito grave prevista no artigo 389º, nº 1, al. a)). Estamos aqui perante situações 
em que as condutas em causa – a omissão do registo de cada uma das ordens 
dadas pelos clientes, o envio de cada um dos extratos periódicos aos diferen-
tes clientes –, consideradas individualmente, constituem já, contraordenações, 
mas que, atenta a unidade do tipo de contraordenação realizado e a identidade 
do contexto situacional (de que resulta uma ilicitude e culpa intensificadas), 
se justifica serem tratadas de forma unificada, de modo a melhor espelhar a 
inten sidade da ilicitude e da culpa do agente. Ora, tendo em conta o assinalado 
silên cio do RGCO quanto à possibilidade de unificação jurídica de várias ações, 
compreende-se que o legislador de 2017 tenha consagrado no novo artigo  
402º-A, de forma expressa, a unidade de infração nos casos em que se verifica 
(1) a realização repetida do mesmo tipo contraordenacional, (2) uma execução 
de modo homogéneo ou essencialmente idêntico, (3) no âmbito de um con-
texto de continuidade temporal e circunstancialismo idêntico35-36.

33 Augusto Silva Dias, Direito das Contra-ordenações…, pág. 148.
34 Já em 1997, Frederico da Costa Pinto, O ilícito de mera ordenação social…, pág. 71, sublinhava 
a utilidade de prever, no âmbito do Direito de Mera Ordenação Social, uma figura capaz de proceder 
à unificação das condutas, escrevendo: “[n]o âmbito do Direito de Mera Ordenação Social a figura 
das infracções em massa pode ter alguma utilidade, de forma a adequar a gravidade da sanção à 
gravidade global do facto cometido”.
35 Sublinhe-se que, sendo certo que, estruturalmente, a contraordenação sucessiva ou simultânea 
aproxima-se da contraordenação continuada, a verdade é que os fundamentos de uma e outra figura 
são distintos: ao contrário do que sucede na contraordenação continuada, a unificação jurídica na 
contraordenação sucessiva ou simultânea não resulta de “um sentido atenuador da culpa do agente” 
(Frederico da Costa Pinto, O ilícito de mera ordenação…, pág. 70) ligada a existência de uma 
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III – O artigo 402º-A, nº 1, ao impor para a unidade da infração a realização 
repetida do mesmo tipo contraordenacional, deixa claro que aquela unidade 
pode resultar de uma ação (ou omissão) ou de várias ações (ou omissões) que 
realizem o mesmo tipo de contraordenação. O critério distintivo da unidade 
e pluralidade das infrações assenta na unidade ou pluralidade dos tipos legais 
de contraordenação violados, e não no critério da unidade ou pluralidade de ações 
praticadas37: não se trata de avaliar se há uma pluralidade de ações, mas antes 
de avaliar se da conduta do agente resulta a realização plúrima do mesmo tipo 
contraordenacional.

Por outro lado, tendo em conta que a contraordenação “integra (pelo me-
nos) a norma de ilicitude, a norma de culpa e a norma de sanção”38, e que, por 
vezes, a técnica legislativa de construção dos tipos contraordenacionais assenta 
numa separação entre a norma de ilicitude (norma de dever) e a norma de san-
ção, havendo casos em que à norma de sanção podemos reconduzir mais do que 
uma norma de ilicitude39, o ponto de partida de qualquer juízo sobre a unidade 
de infração deve ser a norma de ilicitude (a norma de dever). Contudo, tendo 

situação exterior que diminui sensivelmente a culpa do agente, mas antes da verificação, por via 
da repetição da realização do tipo, de uma ilicitude e culpa intensas (assim, Frederico da Costa 
Pinto, O ilícito de mera ordenação…, pág. 71).
36 A análise da verificação dos pressupostos que permitem afirmar uma unidade normativa de 
infração pela prática de factos sucessivos ou simultâneos deve ser levada a cabo perante as caracte-
rísticas do caso concreto. Ora, não se podendo prescindir de que se mostrem preenchidos todos os 
elementos de conexão entre os plúrimos factos que realizam o (mesmo) tipo contraordenacional, 
a verdade é que eles não têm de se apresentar, em cada caso concreto, sempre num mesmo grau (o 
“grau óptimo” de que falava, para o crime continuado, Eduardo Correia, Unidade e pluralidade…,  
pág. 371), já que haverá casos em que algum desses pressupostos não se verifica com tanta intensi-
dade, sendo tal facto compensado com a verificação dos demais (a este propósito, Eduardo Correia, 
Unidade e pluralidade…, pág. 372, falava em “visão compensatória dinâmica dos vários elementos da 
situação de facto”).
37 Sobre os critérios distintivos da unidade e pluralidade de crimes e as razões por que não se deve 
adotar o critério da unidade e pluralidade de ações praticadas, veja-se, por todos, Jorge de Figuei-
redo Dias, Direito penal…, págs. 1141-1152.
38 Frederico da Costa Pinto, “Garantias do Estado de Direito e a evolução do direito de mera 
ordenação social”, in Scientia Ivridica – Revista de Direito Comparado Português e Brasileiro, Maio/Agosto 
2017 – Tomo LXVI – Número 344, pág. 250.
39 Um exemplo destes casos é a norma de sanção prevista no artigo 397º, nº 2, al. n), que qualifica 
como contraordenação muito grave a violação dos deveres de respeitar as regras relativas à aprecia-
ção do caráter adequado da operação em função do perfil do cliente, na qual se incluem diferentes 
normas de ilicitude, como o dever de obter informação sobre o cliente (art. 314º, nº 1), o dever de 
avaliar o carácter adequado da operação (art. 314º, nº 2, primeira parte), o dever de informar o cliente 
sobre o carácter não adequado da operação (art. 314º, nº 3, segunda parte). Sobre os diferentes (sub)
deveres em que se desenvolve o (vulgarmente designado) dever de adequação que impende sobre o 
intermediário financeiro, veja-se Paulo Câmara, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, 3ª edição, 
Coimbra: Almedina, 2016, págs. 410-423.
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em conta que a unificação jurídica das condutas tem como fundamento a iden-
tidade do contexto situacional que revela uma ilicitude e culpa intensificadas, 
parece-me que a violação de diferentes normas de ilicitude que se reconduzam 
à mesma norma de sanção pode, em determinados casos e desde que se veri-
fiquem os demais pressupostos da contraordenação sucessiva ou simultânea, 
levar à unificação das condutas: estou a pensar, por exemplo, nos casos em que 
no quadro da apreciação do caráter adequado das operações (artigos 314º e se-
guintes) o agente viola diferentes normas de dever relacionadas com a obtenção 
de informação do cliente (informação relativa aos conhecimentos e experiência 
em matéria de investimento – artigo 314º, nº 1 –, informação relativa à sua si-
tuação financeira e aos seus objetivos de investimento – artigo 314º-A, nº 1), no 
quadro da prestação de diferentes serviços de intermediação financeira (rece-
ção e transmissão de ordens, gestão de carteiras, consultoria de investimento), 
em que o sentido unificador pode ser dado pela identidade do interesse jurídico 
em causa e da norma de sanção aplicável (artigo 397º, nº 2, al. n).

IV – O artigo 402º-A, nº 1, exige, depois, que a realização do tipo contraor-
denacional traduza uma execução de modo homogéneo ou essencialmente 
idêntico40. O legislador exige para a unificação das condutas que o tipo con-
traordenacional seja realizado de modo homogéneo, ou seja, que a conduta seja 
composta por elementos semelhantes e uniformes. Porém, sabendo que os tipos 
de contraordenação previstos no CdVM, admitem, em regra, diferentes formas 
de execução na sua realização, permite que se afirme a unidade jurídica das con-
dutas quando a execução (não sendo homogénea) seja essencialmente idêntica – 
pense-se, por exemplo, no tipo de contraordenação prestação de informação sem 
qualidade ao investidor ou cliente previsto no artigo 7º (norma de ilicitude) con-
jugado com o artigo 389º, nº 1, al. a) (norma de sanção), em que o intermediá-
rio financeiro pode prestar informação falsa aos clientes utilizando diferentes 
canais de transmissão (oralmente e presencialmente, pelo telefone, através de 
meios eletrónicos, por comunicação escrita). Este pressuposto permite, assim, 

40 Sobre o pressuposto “homogeneidade” no quadro do crime continuado (em que este se assume 
como um dos elementos da conexão objetiva), veja-se Eduardo Correia, Unidade e pluralidade de 
infrações – A teoria do concurso em Direito Criminal, Coimbra: Livraria Atlântida, 1945, págs. 366-374.  
O Autor liga este pressuposto à “solicitação exterior para a reiteração” (pág. 366), deixando claro que 
“[p]or sua natureza, ele há-de ser muito diferente de caso para caso” (pág. 371), podendo a exigência 
da sua verificação ser “compensada pela verificação num grau óptimo de outros requisitos do crime 
continuado” (pág. 371). Depois, a este propósito, pode ainda ver-se Jorge de Figueiredo Dias, 
Direito Penal…, pág. 1196, ou Maria da Conceição Ferreira da Cunha, «Questões actuais em 
torno de uma “vexata quaestio”: o crime continuado», in Manuel da Costa Andrade/Maria João 
Antunes/Susana Aires de Sousa (Org), Estudos de Homenagem ao Prof. Doutor Jorge de Figueiredo 
Dias, Volume II, Coimbra: Coimbra Editora, 2010, págs. 342-344. 
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distinguir (não unificando) situações em que se verifica a realização plúrima 
do mesmo tipo de contraordenação, mas que não apresentam no modo de exe-
cução qualquer ligação entre si. 

V – Finalmente, o artigo 402º-A, nº 1, impõe para a unificação normativa das 
condutas que a realização do tipo contraordenacional resulte de um contexto 
de continuidade temporal e circunstancialismo idêntico. 

A exigência de continuidade temporal na realização do tipo de contraordena-
ção deixa claro que a proximidade ou afinidade temporal das condutas é rele-
vante para se afirmar a unidade da infração41. Dispensando-se que as condu-
tas em causa sejam praticadas simultaneamente e admitindo-se que o sejam 
de modo sucessivo (por exemplo, não é necessário que os atos de prestação 
de infor mação falsa a diferentes clientes tenham lugar no mesmo momento), 
exige-se, porém, que entre elas exista uma relação de afinidade temporal que 
permita afirmar que umas se sucedem às outras, sem que existam interrupções 
ou hiatos temporais que quebrem essa afinidade: os factos que se pretende uni-
ficar devem inscrever-se ainda num mesmo círculo temporal, sem que o distan-
ciamento entre os momentos da sua prática se apresente como desagregador da 
unidade. Assim, a continuidade temporal pode revelar-se maior ou menor, con-
soante as características do caso concreto – por exemplo, pode admitir-se a con-
tinuidade temporal no caso em que um intermediário financeiro, ao longo de 5 
anos, presta aos seus clientes informação falsa, mediante a inclusão nos extratos 
periódicos relativos aos bens pertencentes ao património do cliente (que lhes 
remete nos termos do disposto no artigo 323º, nº 1 e 8, al. b)), de menções a va-
lores mobiliários que não existem ou que não existem nas carteiras dos clientes.

O pressuposto circunstancialismo idêntico apresenta autonomia face ao da con-
tinuidade temporal, impondo que a realização do tipo de contraordenação seja 
levada a cabo num contexto de identidade, similitude ou proximidade das cir-
cunstâncias que permitiram, favoreceram ou facilitaram a prática de factos que 
preenchem o mesmo tipo contraordenacional. Este pressuposto pode ter par-
ticular utilidade, limitando os casos de unificação das condutas, nas situações 
em que agente seja uma pessoa coletiva com agências em diferentes pontos do 

41 A propósito do crime continuado, Eduardo Correia, Unidade e pluralidade…, pág. 347, subli-
nhava que a “estreita conexão temporal dos diversos actos não exclui a possibilidade da existência 
do crime continuado”, acrescentando que “deve assim dar-se à conexão temporal e espacial uma 
importância tão secundária” (pág. 348). Por seu lado, Jorge de Figueiredo Dias Direito Penal…, 
pág. 1196, entende que a resposta à questão de “saber se, face ao requisito da homogeneidade da 
execução no quadro de uma mesma situação exterior, se deve dar relevo à circunstância de entre as 
violações plúrimas se verificar ou não uma proximidade ou afinidade espácio-temporal” deve ser, 
em princípio, negativa, dando antes relevo à ideia de “unidade de contexto situacional”.
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território nacional e em que, apesar de se verificar a realização do mesmo tipo 
de contraordenação de forma homogénea e num mesmo período de tempo, as 
circunstâncias da realização do tipo sejam distintas dentro da própria organiza-
ção: por exemplo, a prestação de informação falsa aos clientes, ainda que exe-
cutada de forma homogénea ou essencialmente idêntica, num período tempo-
ral coincidente, pode não ser feita em circunstancialismo idêntico se for o resultado 
de distintos problemas da organização empresarial do intermediário financeiro, 
verificados em diferentes agências.

VI – O preenchimento dos pressupostos da contraordenação sucessiva ou 
simul tânea leva à unificação de diferentes condutas que, isoladamente, consti-
tuiriam elas próprias a prática de plúrimas contraordenações, traduzindo, assim, 
a prática de uma só contraordenação. A esta contraordenação aplica-se a sanção 
abstrata mais grave (nº 1 do artigo 402º-A), devendo a pluralidade de condutas 
e as suas consequências ser tidas em conta na determinação concreta da sanção 
(nº 2 do artigo 402º-A): a primeira tarefa do intérprete-aplicador será, assim, 
a de determinar a moldura sancionatória aplicável às diferentes infrações que  
foram unificadas, aplicando, caso exista diferenças entre elas, a mais grave; de-
pois, as condutas ou factos singulares e respetivas consequências serão tidos em 
conta como fatores de agravação da medida concreta da sanção.

VII – O nº 4 do artigo 418º, ao dispor que “[n]o caso das infrações sucessivas 
ou simultâneas referidas no artigo 402º-A, o prazo de prescrição do procedi-
mento por contraordenação conta-se a partir da data de execução do último ato 
praticado”, estabelece um desvio ao regime previsto no artigo 27º do RGCO, 
nos termos do qual a “prática da contra-ordenação” é o termo a quo do prazo de 
prescrição do procedimento contraordenacional42. Assim, no caso da contraor-
denação sucessiva ou simultânea, o prazo de prescrição conta-se a partir da data 
de execução do último ato praticado integrante da unidade da infração. Trata-se 
de uma solução semelhante à que se consagrou no Direito Penal para o crime 
continuado e que se assume como uma consequência adequada da verificação 
da conexão entre as diferentes condutas que compõem a contraordenação su-
cessiva ou simultânea.

42 O artigo 5º do RGCO dispõe que “[o] facto considera-se praticado no momento em que o agente 
actuou ou, no caso de omissão, deveria ter actuado, independentemente do momento em que o 
resultado típico se tenha produzido”. 
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3. Atenuação extraordinária da sanção
I – A Lei nº 28/2017, de 30 de maio, consagrou no novo artigo 405º-A duas 
situações de atenuação extraordinária da sanção43 relacionadas com a colaboração 
(processual) do arguido na descoberta da verdade e boa decisão da causa: a con-
fissão dos factos e a colaboração probatória. 

Estamos aqui perante circunstâncias modificativas atenuantes44 que, não di-
zendo diretamente respeito ao tipo de ilícito ou ao tipo de culpa, diminuem a 
necessidade da sanção (e, consequentemente, as exigências de prevenção), e 
que, como tal, devem ser atendidas ou na determinação da moldura sancionató-
ria aplicável ao caso ou na determinação da sanção concreta (dentro da moldura 
sancionatória aplicável): há casos em que a confissão ou a colaboração probató-
ria do arguido diminuem de forma tão acentuada a necessidade de punição do 
facto (as exigências de prevenção) que a imagem global do facto surge especial-
mente atenuada face aos casos que o legislador terá tido em mente quando fixou 
a moldura sancionatória, justificando, assim, a redução da moldura sancionató-
ria aplicável45; noutros casos, a confissão e a colaboração probatória diminuem 

43 No Direito de Mera Ordenação Social encontramos diferentes situações em que o legislador 
consagrou causas de atenuação especial da sanção. Desde logo, o artigo 18º, nº 3, do RGCO, dis-
põe que “[q]uando houver lugar à atenuação especial da punição por contraordenação, os limites 
máximo e mínimo da coima são reduzidos para metade”, consagrando “uma regra de atenuação 
especial da pena [sic]” (Augusto Silva Dias, Direito das Contra-ordenações…, pág. 171), mas não uma 
causa de atenuação especial da sanção, já que não identifica as situações em que deve haver lugar à 
atenuação especial da sanção, estabelecendo, antes, as consequências jurídicas da sua verificação: 
a redução para metade dos limites máximo e mínimo da coima. O artigo 18º, nº 3, do RGCO, visa, 
assim, responder às situações em que o RGCO determina ou admite a atenuação especial da sanção, 
a saber: atuação do agente sem consciência da ilicitude do facto, se o erro lhe for censurável (art. 
9º, nº 2, do RGCO); punição da tentativa (art. 13º, nº 2, do RGCO); punição da cumplicidade (art. 
16º, nº 3, do RGCO). Depois, em diferentes diplomas setoriais, encontramos figuras de atenuação 
especial da sanção: por exemplo, o artigo 401º, nº 4, do CdVM, prevê uma atenuação especial da 
sanção quando os titulares de órgão de administração das pessoas coletivas e entidades equiparadas, 
bem com os responsáveis pela direção ou fiscalização das áreas de atividade em que seja praticada a 
contraordenação, conhecendo ou devendo conhecer a prática da infração, não adotem as medidas 
adequadas para lhe pôr termo imediatamente. Com interesse para a análise do tema da atenuação 
especial da sanção no Direito de Mera Ordenação Social, pode ver-se o Acórdão do Supremo Tribunal 
de Justiça nº 13/2015, proferido no Processo nº 990/10.5T2OBR.C3-A.S1.
44 Sobre as circunstâncias modificativas (agravantes e atenuantes) no Direito Penal, veja-se, por 
todos, Jorge de Figueiredo Dias, Direito Penal Português, Parte Geral, II, As consequências jurídicas do 
crime, Lisboa: Editorial Notícias, 1993, págs. 199-203.
45 É fácil identificar pontos de contacto do regime de atenuação extraordinária da sanção com 
normas de natureza premial. Como se sabe, a chamada “legislação premial” surge num contexto de 
criminalidade caracterizado “pela especial danosidade das condutas, pelo carácter victimless e pac-
tuado das infrações ou pela complexidade dos métodos usados pelos criminosos, que praticamente 
inviabilizam a aquisição de material probatório a partir de fontes externas às pessoas envolvidas” 
(Sandra Oliveira e Silva, O arguido como prova contra si mesmo – considerações em torno do princípio 
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as exigências de prevenção, mas não de forma acentuada, caso em que poderão 
ser tomadas em conta na determinação da medida concreta da sanção (cf. artigo 
405º, nº 4). O novo artigo 405º-A estabelece, pois, os critérios que permitem 
valorar a confissão e a colaboração probatória do arguido de forma a substituir a 
moldura sancionatória prevista para o facto por uma outra menos severa – pro-
movendo, assim, uma atenuação extraordinária da sanção46.

II – A confissão assume-se no Direito Processual Penal como uma modali-
dade de declarações do arguido prestadas no processo, que, revestindo a dupla 
natureza de meio de prova e de meio de defesa47, apresenta condições de vali-
dade e consequências jurídicas próprias48: a confissão tem lugar na audiência 

nemo tenetur se impsum accusare, Coimbra: Almedina, 2018, pág. 465), encontrando-se normas desta 
natureza quer no Direito Penal quer no Direito de Mera Ordenação Social. A este propósito, Mário 
Pedro Meireles, “Colaboração premiada: uma inevitabilidade?”, in Revista Portuguesa de Ciência 
Criminal, Ano 29 – Nº 1 – janeiro-abril 2019, pág. 78, fala em “soluções premiais”, distinguindo entre 
soluções premiais em sentido impróprio (aquelas que são “concedidas ao agente por força de um seu 
comportamento contemporâneo ou quase contemporâneo da prática dos factos que permitem seja 
atribuída uma “compensação” por esse comportamento que é dissonante relativamente ao crime que 
praticou”, incluindo aí os institutos da desistência, da atenuação especial da pena) das soluções premiais 
em sentido próprio (aquelas que são “concedidas ao agente por força de um seu comportamento pós-
-delitual, isto é, tendencialmente já na fase da investigação ou após, onde presta a sua colaboração na 
descoberta dos factos e através da qual recebe uma compensação, que pode redundar na atenuação 
da pena ou mesmo na ausência de punição”). Ora, importa sublinhar que o regime de atenuação 
extraordinária da sanção previsto no CdVM não assenta na “natureza aparentemente sinalagmática 
das «prestações» dos poderes públicos (a atenuação especial da pena) e do arguido (a incriminação 
de terceiros à custa da admissão da própria responsabilidade)” (Sandra Oliveira e Silva, O arguido 
como prova…, pág. 466-467), já que não se encontra construído em torno da identificação pelo arguido 
de terceiros inculpados (ainda que o admita) nem é especialmente dirigido a esta realidade. A este 
propósito, referindo precisamente que “as normas «premiais» não se destinam, por isso, a obter 
do arguido declarações autoincriminatórias, mas contributos úteis à identificação, perseguição e 
condenação de outras pessoas (a quem são imputados crimes mais graves e mais difíceis de provar), 
veja-se Sandra Oliveira e Silva, O arguido como prova…, pág. 468, nota 1021. 
46 A atenuação extraordinária da sanção por força da confissão ou colaboração probatória reduz as 
sanções aplicáveis nos seus limites legais mínimos e máximos (artigo 405º-A, nos 1, 3 e 4), mas não 
obsta a que, no quadro da nova moldura sancionatória aplicável, para efeitos de determinação da 
sanção concreta sejam tidas em conta outras circunstâncias relevantes (cf. o artigo 405º-A, nº 7).
47 Germano Marques da Silva, Curso de Processo Penal, Vol. II, 5ª edição revista e atualizada, Lisboa: 
Verbo, 2011, pág. 242.
48 Sobre a confissão no Direito Penal, veja-se Rui Soares Pereira, “Acerca do valor probatório da 
confissão do arguido”, in Maria Fernanda Palma/Augusto Silva Dias/Paulo de Sousa Mendes/
Carlota Almeida (Coord), Direito da investigação criminal e da prova, Coimbra: Almedina, 2014, 
págs. 183-222, e José Rodrigues da Cunha, “A colaboração do arguido com a justiça – a confissão 
e o arrependimento no sistema penal português”, in Julgar, nº 32, 2017, págs. 49-61. Segundo Paulo 
Sousa Mendes, “A prova penal e as regras da experiência”, in Maria Fernanda Palma/Augusto 
Silva Dias/Paulo de Sousa Mendes/Carlota Almeida (Coord), Direito da investigação criminal 
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de julgamento e pressupõe (como condição de validade) que ao arguido seja 
perguntado “se o faz de livre vontade e fora de qualquer coacção, bem como 
se se propõe fazer uma confissão integral e sem reservas” (artigo 344º, nº 1, do 
CPP), e, sob determinadas condições49, implica (i) a renúncia à produção de 
prova relativamente aos factos imputados e consequente consideração destes 
como provados, (ii) a passagem de imediato a alegações orais e, se o arguido 
não for absolvido por outros motivos, à determinação da sanção aplicável, (iii) a 
redução da taxa de justiça em metade (artigo 344º, nº 2, do CPP). 

O novo artigo 405º-A, ao estabelecer no seu nº 1 que “[a] confissão integral e 
sem reservas dos factos pelo arguido, uma vez aceite pela CMVM ou pelo tribu-
nal, consoante o momento em que seja realizada, permite renunciar à produção 
de prova e reduz a coima e as sanções acessórias previstas nas alíneas b), c) e f ) 
do nº 1 do artigo 404º, de um terço nos seus limites legais mínimos e máximos”50, 
esclarecendo, depois, no nº 2 que a confissão dos factos pelo arguido consiste 
“na aceitação das imputações declarada pelo próprio em formato áudio ou au-
diovisual na CMVM ou no tribunal, ou, em alternativa, em documento escrito 
e assinado pelo arguido, devendo este ser previamente informado do direito a 
fazer-se acompanhar por advogado”, veio disciplinar os termos da confissão do 
arguido no âmbito do processo de contraordenação, submetendo-a também a 
regras de validade e associando-lhe específicas consequências jurídicas. 

III – A confissão no processo de contraordenação tem por objeto os factos 
que são imputados ao arguido51, pode ter lugar até à decisão final da autoridade  

e da prova, Coimbra: Almedina, 2014, pág. 125, “[a] confissão cabe nas declarações do arguido, mas 
tem previsão especial por causa do seu particular valor probatório”.
49 Não se aplicam as consequências previstas no nº 2 do artigo 344º do CPP quando: (1) houver 
coarguidos e não se verificar a confissão integral, sem reservas e coerente de todos eles; (2) o tri-
bunal, em sua convicção, suspeitar do caráter livre da confissão, nomeadamente por dúvidas sobre 
a imputabilidade plena do arguido ou da veracidade dos factos confessados; (3) o crime for punível 
com pena de prisão superior a 5 anos.
50 As sanções acessórias previstas nas alíneas b), c) e f ) do nº 1 do artigo 404º são (1) a interdição 
temporária do exercício pelo infrator da profissão ou da atividade a que a contraordenação respeita, 
(2) a inibição do exercício de funções de administração, gestão, direção, chefia ou fiscalização e, em 
geral, de representação em entidades sujeitas à supervisão da CMVM, e (3) a interdição temporária 
de negociar por conta própria em instrumentos financeiros.
51 Está assim excluída do âmbito da confissão qualquer apreciação do enquadramento jurídico dos 
factos. No quadro do Direito Penal, Rui Soares Pereira, Acerca do valor probatório…, pág. 190, 
sublinha que “[a] confissão tem por objeto os factos constantes da acusação e/ou da pronúncia”, bem 
como que “a confissão não abrange a qualificação jurídica”, sendo que também Paulo Pinto de 
Albuquerque, Comentário do Código de Processo Penal à luz da Constituição da República e da Convenção 
Europeia dos Direitos do Homem, 4ª edição atualizada, Lisboa: Universidade Católica Editora, 2011, 
pág. 888, refere que «[a] disposição [o artigo 344º do CPP] regula apenas os efeitos da confissão 
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administrativa (na fase administrativa) ou até ao encerramento da audiência 
de julgamento (na fase judicial), e realiza-se mediante declaração do arguido52 
regis tada em formato áudio ou audiovisual ou em documento escrito e assinado 
por aquele, que deve ser precedida do esclarecimento por parte da autoridade 
competente sobre o direito de o arguido se fazer acompanhar por advogado 
(o direito a assistência por defensor). Daqui parece-me resultar que a con-
fissão deve ser realizada de forma presencial perante a autoridade competente  
(a CMVM ou o Tribunal), mesmo nos casos em que o arguido opte por formular 
a confissão por escrito, já que, em regra, só assim se poderá assegurar o cum-
primento do dever de informação sobre o direito de assistência por advogado53. 

As formalidades prescritas na lei para a formulação da confissão no âmbito 
do processo de contraordenação justificam-se pela necessidade de assegurar a 
livre formação da vontade confessória do arguido: as declarações do arguido no 
âmbito de um processo sancionatório devem traduzir a manifestação de uma 
vontade esclarecida, para o que, em geral, concorrem os deveres de informação 
ou esclarecimento (por parte da autoridade competente), mas também a assis-
tência técnica de advogado54. Assim, no âmbito da fase administrativa do pro-
cesso de contraordenação, em que não se exige a constituição de defensor55 para 
o exercício dos direitos de audição e de defesa, será adequado que, pretendendo 
o arguido confessar, a autoridade competente informe o arguido da possibili-
dade de ter um defensor e de que que, caso não possa dispor de um advogado, 
poder-lhe-á ser nomeado um (cf. artigo 53º do RGCO). 

relativamente a matéria criminal, isto é, aos “factos” imputados na acusação pública ou particular. 
Portanto, a aceitação dos factos não importa a aceitação da incriminação imputada».
52 A confissão é um ato pessoal para o qual o arguido não pode mandatar terceiro, razão pela qual, 
por exemplo, do exercício do direito de defesa através de peça processual subscrita por advogado 
não se pode extrair quaisquer efeitos confessórios.
53 Questão que se coloca é a de saber de que forma deve ter lugar a confissão do arguido que seja 
pessoa coletiva. Apesar de o regime processual não disciplinar a posição processual da pessoa cole-
tiva, parece-me que a confissão pode ter lugar mediante declarações prestadas pelo representante 
da pessoa coletiva que se encontre validamente designado enquanto tal, cabendo à CMVM ou ao 
Tribunal aferir da validade da designação no ato de tomada das declarações confessórias (sobre 
a designação do representante da pessoa coletiva no processo penal e respetiva posição proces-
sual, veja-se Maria João Antunes, Processo penal e pessoa coletiva arguida, Coimbra: Almedina, 2020,  
págs. 75-82).
54 Sobre os deveres de informação ou esclarecimento e o direito à assistência por defensor no 
contexto da proteção contra a autoincriminação, veja-se Sandra Oliveira e Silva, O arguido como 
prova…, págs. 357-373.
55 Sem prejuízo de a autoridade administrativa poder nomear um defensor ao arguido “sempre 
que as circunstâncias do caso revelarem a necessidade ou a conveniência de o arguido ser assistido” 
(artigo 53º, nº 2, do RGCO).
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IV – A declaração confessória, para além de se assumir como um meio 
de defesa do arguido, é também um meio de prova56. Do disposto no artigo  
405º-A, nº 1, resulta que as consequências jurídicas da confissão estão depen-
dentes da aceitação da mesma pela CMVM ou pelo Tribunal, o que significa 
que cabe a estas autoridades avaliar da verificação das condições de validade da 
confissão (nomeadamente se ela é plena e livre)57. 

V – No que diz respeito às consequências jurídicas da confissão, o regime 
consagrado no CdVM estabelece, desde logo, uma distinção entre a confissão 
integral e sem reservas e a confissão parcial: a confissão integral e sem reser-
vas – que consiste na aceitação de todos os factos que são imputados ao arguido 
sem que o mesmo acrescente qualquer facto novo que, a ser dado como pro-
vado, seria suscetível de alterar o enquadramento jurídico dos factos im putados 
(e confessados)58 – implica a possibilidade de renúncia à produção da prova 
subsequente, e a redução da coima e das sanções acessórias de um terço nos 
seus limites legais mínimos e máximos; a confissão parcial – i.e., a confissão que 
não abrange todos os factos imputados ao arguido59 – não permite a renúncia à 
produção de prova e torna facultativa a atenuação60. 

56 Sobre o valor probatório da confissão, veja-se Rui Soares Pereira, Acerca do valor probatório…, 
págs. 193-195, e Paulo Sousa Mendes, A prova penal…, pág. 127, referindo que “a confissão não 
faz prova pleníssima ou plena”.
57 Como refere, no âmbito do processo penal, Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário do Código 
de Processo Penal…, pág. 889, “compete ao tribunal proferir um despacho em que formula um juízo 
sobre o carácter livre, integral, verdadeira e sem reservas da mesma”.
58 Sobre as modalidades de confissão, veja-se Rui Soares Pereira, Acerca do valor probatório…, 
pág. 192-193. Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário do Código de Processo Penal…, pág. 889, 
refere que “(…) a confissão é integral, mesmo que se verifique uma negação de factos relativos à 
situação pessoal do arguido, quando essa situação pessoal não seja elemento típico do crime” ou 
“se o arguido aceita todos os factos da acusação ou pronúncia relativos aos elementos do crime, 
mas não aceita a qualificação jurídica dos factos”, acrescentando (pág. 890) que “[a] confissão 
tem reservas se o arguido admite os factos imputados sob condição de um acontecimento futuro 
ou na dependência do reconhecimento de outros factos não incluídos na acusação, que afastam ou 
diminuem a sua responsabilidade).
59 Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário do Código de Processo Penal…, pág. 889, refere que  
«[a] confissão é parcial se não abrange todos os “factos imputados”, isto é, se não inclui todos os 
factos relevantes para a imputação criminal».
60 Questão que se coloca é a de saber se a natureza plena da confissão (e bem assim da colaboração 
probatória) se afere em razão do objeto do processo no seu todo ou em função de cada contraor-
denação imputada ao arguido. A resposta é-nos dada pelo nº 7 do artigo 405º-A quando refere que 
“as circunstâncias referidas nos números anteriores são aplicáveis mesmo em caso de pluralidade 
(…) de infrações”. Assim, pode suceder que o Arguido, acusado da prática de duas ou mais con-
traordenações, apenas confesse, por exemplo, a prática de uma das contraordenações, caso em que 
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A confissão integral e sem reservas não leva, de uma forma automática, à 
não produção da prova subsequente. A lei refere que a confissão integral e sem 
reservas permite renunciar à produção de prova, o que significa que, em face da  
defesa apresentada pelo arguido e dos elementos probatórios já constantes dos 
autos, caberá à autoridade com o poder de direção do processo (a CMVM ou o 
Tribunal, consoante a fase em que o mesmo se encontre) avaliar da adequação 
da produção de prova: tal como sucede no processo penal para os casos em que 
não se admite a verificação dos efeitos previstos no nº 2 do artigo 344º, caberá à 
autoridade competente decidir, em sua livre convicção (e perante as necessida-
des concretas do processo), se deve ter lugar (e em que medida) a produção de 
prova quanto aos factos confessados. 

A redução das molduras sancionatórias da coima e das sanções acessórias 
assume-se, uma vez verificados os pressupostos da atenuação extraordinária da 
sanção, como um dever ou obrigação da autoridade competente61. No caso da 
confissão parcial, e na medida em que no caso concreto se verifique uma acen-
tuada redução da necessidade de punição, a autoridade pode ainda conceder a 
atenuação extraordinária da sanção.

VI – Diferente da confissão é a colaboração probatória do arguido, a qual tam-
bém encontra no novo artigo 405º-A um regime de atenuação extraordinária da 
sanção: quando o arguido forneça informações relevantes para a descoberta da 
verdade ou auxilie concretamente na obtenção ou produção de provas decisivas 
para a comprovação dos factos ou para a identificação de outros responsáveis, 
a coima e as sanções acessórias previstas nas alíneas b), c) e f ) do nº 1 do artigo 
404º são reduzidas de um terço nos seus limites legais mínimos e máximos (cf. 
nº 3 do artigo 405º-A)62. Assim, a colaboração probatória do arguido pode ter 
lugar mediante o fornecimento de informações ou o auxílio na obtenção ou produção 
de provas: pode suceder que o arguido forneça informações sobre factos ilícitos 
cometidos sem que apresente prova da prática dos mesmos ou pode ele mesmo 
auxiliar na obtenção ou produção da prova.

a atenuação extraordinária da sanção operará para a determinação da medida da sanção quanto à 
prática dessa contraordenação.
61 Jorge de Figueiredo Dias, As consequências jurídicas…, pág. 308, fala a este propósito em “dis-
cricionariedade vinculada”.
62 Uma vez que o arguido pode, simultaneamente, confessar os factos e colaborar probatoriamente 
com a autoridade administrativa ou o Tribunal, o nº 4 do artigo 405º-A prevê a redução da coima e 
das sanções acessórias previstas na lei para metade dos seus limites mínimos e máximos nos casos 
em que o arguido confesse os factos e colabore na descoberta da verdade. Trata-se aqui de assumir a 
autonomia destas duas formas de conduta processual do arguido, valorando positivamente os casos 
em que ambas se verifiquem no processo.
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VII – Para que a colaboração probatória opere os efeitos previstos no nº 3 
do artigo 405º-A, é necessário que (1) as informações fornecidas pelo arguido 
sejam relevantes para a descoberta da verdade, ou que (2) o auxílio prestado pelo 
arguido permita a obtenção ou produção de provas decisivas para a comprovação 
dos factos ou para a identificação de outros responsáveis. 

A relevância das informações fornecidas pelo arguido para a descoberta da 
verdade deve ser apreciada atendendo aos concretos factos em causa no processo  
e à natureza e conteúdo das informações fornecidas. Não tendo o legislador  
desenvolvido critérios de determinação da relevância da informação prestada 
pelo arguido (não se menciona, por exemplo, o valor adicional significativo da in-
formação face àquela que já se encontrava na posse da autoridade competente), 
pode afirmar-se, por um lado, que a relevância não pressupõe a indispensabilidade 
da informação para a descoberta da verdade, mas exige a necessidade da infor-
mação para a descoberta da verdade, não se bastando com a simples utilidade das 
mesmas, e, por outro, que a relevância das informações não tem de dizer res peito 
a todos os elementos da contraordenação. 

O auxílio concreto na obtenção ou produção de prova pressupõe que a mesma 
seja decisiva para a comprovação dos factos ou para a identificação de outros responsá-
veis. A utilização do vocábulo “decisiva” a respeito da obtenção ou produção da 
prova, em contraste com o vocábulo “relevante” utilizado para o fornecimento  
de informações, permite afirmar que estamos aqui perante um estalão mais 
rigoroso da importância das provas (face às informações): provas decisivas são 
aquelas que se revelem indispensáveis para a comprovação dos factos ou para a 
identificação de outros responsáveis. Ou seja, exige-se que o auxílio concreto 
do arguido permita a obtenção ou produção de prova sem a qual a autoridade 
administrativa não conseguiria comprovar os factos ou identificar outros res-
ponsáveis, sendo que alguns dos critérios de que se poderá lançar mão para 
a apreciação do caráter decisivo da prova são a natureza da prova (direta ou  
indireta), a força probatória da mesma, a posse prévia por parte da CMVM dessa 
prova ou de prova equivalente63. 

63 No Direito da Concorrência, para a dispensa da coima, “a empresa tem de fornecer à AdC infor-
mações e elementos de prova que esta não detenha e lhe permitam agir contra o cartel em causa” 
(Jorge de Figueiredo Dias/Flávia Loureiro, “Anotação ao artigo 77º da Lei da Concorrência”, 
in Miguel Gorjão-Henriques (Dir.), Lei da Concorrência – Comentário Conimbricense, Coimbra: 
Almedina, 2013, 1ª edição, pág. 775), sendo que tais informações podem dizer respeito “à própria 
existência de uma informação” ou podem “fundamentar o pedido de realização de diligências de 
busca e apreensão (Jorge de Figueiredo Dias/Flávia Loureiro, Anotação…, pág. 775), ao passo 
que para a redução da coima os elementos “não têm que ser inovadores” (Jorge de Figueiredo 
Dias/Flávia Loureiro, Anotação…, pág. 779), mas devem “apresentar um valor adicional em 
relação, naturalmente, àquele que já esteja na posse da AdC (Jorge de Figueiredo Dias/Flávia 
Loureiro, Anotação…, pág. 780).
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VIII – Tal como vimos suceder para a confissão, a colaboração probatória 
apenas impõe ao decisor a atenuação extraordinária da sanção se se assumir 
como plena, já que se for parcial a atenuação torna-se facultativa (cf. o artigo 
405º-A, nº 6). O texto da lei não esclarece o que se deve entender por cola-
boração probatória parcial. Não me parece, porém, que, à semelhança do que 
sucede com a confissão, a colaboração probatória tenha de incidir sobre todos 
os factos imputados ao arguido para se afirmar plena. É natural que o arguido 
não disponha de informações relevantes ou de provas decisivas quanto a todos 
os factos que lhe são imputados, pelo que por colaboração probatória parcial 
deve entender-se aquela que, tendo utilidade para a descoberta da verdade, não 
permite preencher os pressupostos previstos no artigo 405º, nº 3 (relevância 
ou carácter decisivo): nesses casos caberá à autoridade competente avaliar se, 
ainda assim, a colaboração do arguido traduz uma tal redução das exigências de 
prevenção que justifica a atenuação extraordinária da sanção.

IX – O regime apresenta ainda como condição para que, nos casos de con-
fissão ou de colaboração probatória, se verifique a atenuação extraordinária da 
sanção, a eliminação do benefício económico (vantagens patrimoniais) obtido 
e/ou a reparação dos prejuízos causados pela conduta ilícita: o nº 8 do artigo 
405º-A estabelece que, nos casos em que o arguido tenha obtido vantagens 
patrimoniais com a prática dos factos ou causado prejuízos patrimoniais a ter-
ceiros, a atenuação extraordinária da sanção apenas produz efeitos quando o 
arguido proceda à entrega das vantagens obtidas ou à reparação dos prejuízos 
causados. Nestes casos, a atenuação extraordinária da sanção fica condiciona-
da à verificação de um facto posterior à decisão condenatória da CMVM ou do 
Tribunal, pelo que a autoridade competente deve determinar a sanção a aplicar 
dentro da moldura sancionatória que resulte da aplicação da atenuação extraor-
dinária da sanção, mas condicionar a decisão à entrega efetiva das vantagens 
obtidas ou à reparação dos prejuízos causados. 

Tanto a entrega efetiva das vantagens patrimoniais obtidas como a reparação 
dos prejuízos devem ser feitas no próprio processo de contraordenação, num 
prazo máximo de 30 dias úteis fixado para o efeito, o qual pode ser prorrogado, 
uma única vez, por igual período de tempo, a requerimento do arguido: o ar-
guido deve entregar à ordem do processo a vantagem patrimonial obtida, a qual, 
nos termos do disposto no artigo 406º, nº 2, do CdVM reverte integralmente 
para o Sistema de Indemnização aos Investidores, ou comprovar no processo o 
ressarcimento dos prejuízos causados a terceiros, pelos valores que se encon-
trem documentados nos autos64.

64 Na decisão condenatória, a autoridade competente não se deve limitar a condicionar a atenuação 
extraordinária da sanção à entrega ou à reparação, devendo também explicitar os montantes em 
causa de acordo com os elementos probatórios constantes dos autos.
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X – Tendo em conta que o processo de contraordenação se estrutura em duas 
fases – uma fase (organicamente) administrativa e uma (eventual) fase judicial –,  
torna-se necessário determinar em que medida é que, tendo a confissão ou a 
colaboração probatória sido atendidas na decisão condenatória da autoridade 
administrativa, operando a atenuação extraordinária da sanção, podem, no caso 
de impugnação judicial da decisão condenatória, ser utilizadas na fase judicial 
do processo de contraordenação. A este propósito o nº 5 do artigo 405º-A deixa 
claro que tanto a confissão como a colaboração probatória devem ser integra-
das nos autos e podem ser utilizadas como prova caso o processo continue a 
sua tramitação, mesmo que o arguido não impugne a decisão e o processo haja 
de prosseguir em razão da impugnação judicial de outros arguidos, ou, tendo-
-a impugnado, não esteja presente no julgamento ou não preste declarações. 
Trata-se de uma solução congruente com o disposto no artigo 416º, nº 5, nos 
termos do qual “[s]e houver lugar a audiência de julgamento, o tribunal decide 
com base na prova realizada na audiência, bem como na prova produzida na fase 
administrativa do processo de contraordenação”.

4. Concurso de infrações
I – O concurso de infrações, quando o mesmo facto constitua simultaneamente 
contraordenação e crime, é um tema clássico do Direito Sancionatório Público: 
pode, por vezes, suceder que o comportamento global do agente integre a prática 
de um (ou mais) crime(s) e de uma (ou mais) contraordenação(ões), colocando-
-se a questão de saber se estamos perante uma unidade ou pluralidade de infra-
ções65. A este problema o ordenamento jurídico português dá, em regra, resposta 
de duas formas distintas, ora estabelecendo um critério de subsidiariedade das 
contraordenações face aos crimes (regime consagrado no RGCO) ora estabe-
lecendo um regime de convivência autónoma entre o crime a contraordenação 
(regime consagrado no CdVM). 

II – O critério de subsidiariedade das contraordenações face aos crimes re-
sulta do artigo 20º do RGCO, que estabelece que “[s]e o mesmo facto constituir 

65 Augusto Silva Dias, Ramos emergentes do Direito Penal relacionados com a protecção do futuro (ambiente, 
consumo e genética humana), Coimbra: Coimbra Editora, 2008, pág. 230, identifica duas causas distintas 
do problema: por um lado, os casos em que “o legislador não cuidou suficientemente de cavar o fosso 
entre ilícito penal e ilícito contra-ordenacional que é imposto pelo princípio da subsidiariedade 
do Direito Penal, dando lugar ao aparecimento de áreas de coincidência ou sobreposição típica das 
duas formas de ilícito”, por outro, os casos em que “apesar de a diferença estrutural entre as duas 
formas de ilícito ter sido salvaguardada, o facto cometido realiza simultaneamente o tipo penal e 
o tipo contra-ordenacional, criando uma situação vulgar de concurso – aparente ou efectivo – de 
infracções”.
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simultaneamente crime e contraordenação, será o agente punido a título de 
crime, sem prejuízo da aplicação das sanções acessórias previstas para a contra-
-ordenação”, sendo, depois, completado no plano processual com a atribuição 
da competência para o processamento da contraordenação às autoridades com-
petentes para o processo criminal (artigo 38º, nº 1, do RGCO). Deste regime 
resulta que, nos casos em que se esteja perante uma unidade de facto66, em 
que um mesmo facto realiza um tipo de crime e um tipo de contraordenação, 
o agente é punido a título de crime (com a aplicação da sanção principal de 
natureza penal), podendo-lhe ser aplicadas as sanções acessórias previstas para 
a contraordenação; porém, nos casos em que diferentes ações realizam um tipo 
de crime e um tipo de contraordenação o agente é punido cumulativamente 
com as sanções criminais e contraordenacionais, cabendo às autoridades com-
petentes para o processo criminal a tramitação do processo (cf. artigo 38º, nº 1, 
do RGCO).

III – A relação de subsidiariedade da contraordenação face ao crime consa-
grada no RGCO está longe de se assumir como a mais adequada67. Na verdade, 
a imposição de uma relação de subsidiariedade68 entre a valoração de um facto 
como contraordenação e a valoração de um facto como crime nega a autono-
mia axiológica do Direito de Mera Ordenação Social, impedindo que, perante 
o caso concreto e lançando mão não só das relações lógicas entre as normas de 
ilicitude, mas também das regras axiológicas entre as normas de sanção69, se 
possa avaliar se estamos perante um concurso aparente de normas ou antes um 
concurso efetivo de normas, dando uma resposta manifestamente insuficiente ao 
problema do concurso de infrações nos casos em que à unidade de facto não se 
associa uma unidade de fundamento70 e em que se exigiria que o agente fosse 
punido por ambas as infrações.

Assim se compreende que o artigo 420º do CdVM (como já antes o artigo 
665º do CdMVM) preveja que “[s]e o mesmo facto constituir simultaneamente 
crime e contraordenação, o arguido é responsabilizado por ambas as infrações, 
instaurando-se processos distintos a decidir pelas autoridades competentes” 

66 Esta unidade de facto não se traduz numa unidade naturalística, mas antes numa unidade de sentido 
social (a este propósito Augusto Silva Dias, Ramos emergentes…, pág. 232, falava num “mesmo 
acontecimento ou narrativa de acção”).
67 Pode ver-se uma análise crítica da solução consagrada no artigo 20º do RGCO em Frederico 
da Costa Pinto, A tutela dos mercados de valores mobiliários…, págs. 309-311.
68 Frederico da Costa Pinto, A tutela dos mercados de valores mobiliários…, pág. 311, utiliza a 
expressão “relação de subsidiariedade forçada”.
69 Frederico da Costa Pinto, A tutela dos mercados de valores mobiliários…, pág. 309.
70 Augusto Silva Dias, Ramos emergentes…, pág. 232.
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(nº 1), ressalvando depois no seu nº 2 os casos em que se verifique um concurso 
entre crime e contraordenação prevista no artigo 399º, nº 1, als. a) e b), imputá-
vel ao mesmo agente pelo mesmo título de imputação subjetiva, determinando-
-se que nestes casos haverá lugar apenas a procedimento criminal: excluem-se 
do regime de concurso de infrações os casos em que esteja em causa contraor-
denação pelo uso ou transmissão de informação privilegiada ou pela violação da 
proibição de manipulação do mercado.

IV – Uma solução como a que o artigo 420º acolheu no ordenamento jurídi-
co português, negando a “relação de subsidiariedade forçada” entre contraor-
denação e crime, tem suscitado críticas por uma parte da doutrina, que a vê 
como suscetível de violar o princípio ne bis in idem. 

Precisamente a propósito do artigo 420º, Augusto da Silva Dias questio-
nava se “[h]avendo unidade de facto e unidade de fundamento, esta solução 
não conduzirá a uma violação do princípio ne bis in idem previsto no art. 29º, 
nº 5, da CRP, na sua vertente material, por implicar uma dupla punição”71.  
Por seu lado, Luís Guilherme Catarino assume-se crítico da solução consa-
grada no artigo 420º72, defendendo uma “maior dignidade da função jurisdi-
cional”, que “dentro das ordens de tribunais a jurisdição penal [é a] instituição 
primária (ou por excelência) de aplicação do jus puniendi”, e que “a sociedade 
(…) [deve] munir-se de especiais garantias materiais e procedimentais perante 
a crescente administrativização do direito punitivo”73. Final mente, Paulo Pinto de 
Albuquerque tem manifestado especial preocupação com o chamado “pro-
blema dos processos penais e administrativos duais”, situando-o no contexto 
de uma política de descriminalização em que se assiste a uma “transferência de 
infrações penais com menor grau de ofensividade social (…) para o campo do 
direito administrativo”74, sustentando que “as infrações de direito administra-
tivo não são senão pura rotulagem deturpada de uma estratégia punitiva dura e 
o direito administrativo torna-se um atalho para evitar as garantias comuns do 
direito penal e do processo penal”75, para concluir que estamos perante um caso 
de violação do princípio ne bis in idem. 

71 Augusto Silva Dias, Ramos emergentes…, pág. 232.
72 Luís Guilherme Catarino, Regulação e supervisão dos mercados de instrumentos financeiros – 
Fundamento e limites do governo e jurisdição das autoridades independentes, Coimbra: Almedina, 2010,  
págs. 730-751.
73 Luís Guilherme Catarino, Regulação e supervisão…, págs. 742-743.
74 Paulo Pinto de Albuquerque, Em defesa dos direitos fundamentais, Lisboa: Universidade Católica 
Editora, 2019, pág. 287. Trata-se da opinião dissidente de Paulo Pinto de Albuquerque, enquanto 
Juiz do TEDH, incluída no acórdão do TEDH de 15 de novembro de 2016, proferido no Processo 
A. e B. c. Noruega.
75 Paulo Pinto de Albuquerque, Em defesa dos direitos fundamentais…, pág. 291.
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A recondução das situações de concurso efetivo de crime e contraordena-
ção, em que se negue a absorção da contraordenação pelo crime, a um problema 
de violação do princípio ne bis in idem não é, porém, unânime na doutrina portu-
guesa: Frederico da Costa Pinto entende que “o artigo 29º, nº 5, da CRP, 
apenas proíbe a dupla condenação pelo mesmo crime, o que não se confunde 
com a diferente valoração jurídica do mesmo facto”76, pelo que, na opinião do 
Autor, o problema de repetição de julgados apenas se pode colocar dentro do 
mesmo sistema sancionatório, e não quando se esteja perante sistemas sancio-
natórios distintos com objetivos próprios. Assim, para Frederico da Costa  
Pinto, “não se inclui no âmbito da proibição constitucional a hipótese de o  
mesmo facto gerar efeitos jurídicos distintos, repercutindo-se em diferentes sis-
temas ou sub-sistemas”77, concluindo que a proibição de bis in idem abrange (ape-
nas) “a proibição de imputar duas vezes a mesma contra-ordenação ao mesmo 
agente a partir do mesmo facto”78. O próprio Tribunal Constitucional, chamado 
a pronunciar-se sobre a questão, apesar de ter admitido “a relação do princípio 
ne bis in idem com os casos de concurso entre crime e contra-ordenação”79, sus-
tentou já a admissibilidade de concurso efetivo nos casos em que dos mesmos 
factos resulte um “desvalor plúrimo” das condutas que justifique a punição a 
título de crime e a título de contraordenação, sublinhando que a Constituição 
admite que “um mesmo objeto material comport[e] teleologicamente diferen-
tes valorações jurídicas, o que remete para a apreciação de um concurso efetivo 
e ideal de infrações de natureza distinta”80. 

V – A este propósito deve referir-se que o TEDH desde cedo manifestou 
preocupação com o fenómeno da expansão do direito administrativo sancio-
natório, tendo desenvolvido critérios autónomos – os chamados critérios  
Engel81 – para interpretar o conceito de “acusação em matéria penal” previsto 
no artigo 6º da CEDH e o conceito de “pena” constante do artigo 7º da CEDH, 
à luz dos quais tem afirmado, em diferentes decisões, a natureza penal de san-
ções qualificadas na legislação nacional como administrativas, disciplinares ou 
contraordenacionais, concluindo pela proibição da cumulação destas sanções 
com sanções penais. 

76 Frederico da Costa Pinto, A tutela dos mercados de valores mobiliários…, pág. 307.
77 Frederico da Costa Pinto, A tutela dos mercados de valores mobiliários…, pág. 308.
78 Frederico da Costa Pinto, Garantias do Estado de Direito…, pág. 256.
79 Acórdão do Tribunal Constitucional nº 356/2006.
80 Acórdão do Tribunal Constitucional nº 265/2016.
81 Estes critérios podem ser sintetizados da seguinte forma: (i) a qualificação jurídica da infração 
no direito nacional, (ii) a natureza da infração e (iii) a natureza e gravidade da sanção suscetível de 
ser aplicada ao agente. A este propósito, veja-se o Acórdão do TEDH Engel e Outros v. Países Baixos, 
de 8 de junho de 1975.
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A natureza expansiva da interpretação do conceito de bis foi, no entanto,  
recentemente objeto de mitigação no acórdão A. e B. c. Noruega (de 15 de  
novembro de 2016), em que o TEDH, confrontado com um problema de con-
curso de infrações de natureza penal e administrativa (no âmbito tributário), 
ainda que sem negar a sua preferência pelo exercício do poder punitivo do  
Estado através de um único processo (single-track procedure), esclareceu que o 
disposto no artigo 4º do Protocolo nº 7 à Convenção para a Proteção dos Direi-
tos do Homem e das Liberdades Fundamentais não exclui a existência de “pro-
cessos sancionatórios duais”, desde que se verifiquem determinadas condições: 
os dois (ou mais) processos têm de estar, material82 e temporalmente, relacio-
nados de modo a formarem um todo coerente (it must be shown that they have been 
combined in an integrated manner so as to form a coherent whole), revelando que as 
finalidades prosseguidas e os meios para tanto utilizados são complementares 
e se encontram ligados no tempo, bem como que as consequências desta forma 
de organização do exercício do poder punitivo do Estado são ainda proporcio-
nais e previsíveis para os destinatários das normas.

VI – Também o TJUE tem sido chamado a pronunciar-se sobre o problema 
da concorrência de processos sancionatórios em áreas como a fiscalidade ou a 
defesa da concorrência. 

No que diz respeito ao problema do “cúmulo de sanções fiscais e penais 
como resposta do Estado ao não pagamento de impostos”83, o TJUE tem recor-
rido aos critérios Engel (tal como definidos pelo TEDH) para determinar a natu-
reza da sanção penal84, tendo concluído que “o artigo 50º da Carta [dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia] deve ser interpretado no sentido de que não 

82 O TEDH aponta um conjunto de fatores materiais que permitem determinar se existe uma 
conexão substantiva entre os processos, como (1) saber se os diferentes procedimentos prosseguem 
finalidades ou propósitos complementares e respondem em concreto a diferentes aspetos da con-
duta antissocial em causa, (2) saber se a dualidade de procedimentos é um resultado expectável da 
conduta ilícita em causa, (3) saber se os procedimentos são levados a cabo de modo a evitar o mais 
possível a duplicação na recolha da prova (nomeadamente através de interação entre as várias enti-
dades), (4) saber se a sanção aplicada num primeiro processo pode ser tida em conta nos processos 
subsequentes de modo a evitar que o agente sofra uma excessiva carga sancionatória.
83 Conclusões do Advogado-Geral Manuel Campos Sánchez-Bordona, apresentadas junto do 
TJUE em 12 de setembro de 2017, no âmbito do Processo C-524/15.
84 Assim, pode ler-se no Acórdão do TJUE de 20 de março de 2018, proferido no Processo C-424/15, 
que para o Tribunal são relevantes três critérios: “[o] primeiro é a qualificação jurídica da infração 
no direito interno, o segundo, a própria natureza da infração, e o terceiro, o nível de severidade da 
sanção suscetível de ser aplicada ao interessado”. Na perspetiva do TJUE, a definição da natureza 
da sanção (nomeadamente: se as sanções têm natureza penal na aceção do artigo 50º da Carta 
dos Direitos Fundamentais da União Europeia), deve ser feita, à luz destes critérios, pelo órgão 
jurisdicional de envio.
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se opõe a uma regulamentação nacional nos termos da qual podem ser instaura-
dos processos penais contra uma pessoa, por não pagamento do IVA devido nos 
prazos legais, apesar de já lhe ter sido aplicada, pelos mesmos factos, uma san-
ção administrativa definitiva de natureza penal na aceção do referido artigo 50º, 
na condição de esta regulamentação (…) visar um objetivo de interesse geral 
que seja suscetível de justificar esse cúmulo de procedimentos e de sanções (…), 
conter regras que assegurem uma coordenação que limite ao estritamente ne-
cessário o encargo adicional que para as pessoas em causa resulta de um cúmulo 
de procedimentos (…), prever regras que permitam assegurar que a severidade 
do conjunto de sanções aplicadas se limite ao estritamente necessário face à 
gravidade da infração em causa”85. 

Por seu lado, no campo da defesa da concorrência, o TJUE tem entendido 
que a aplicação do princípio ne bis in idem “está sujeita a uma tripla condição de 
identidade dos factos, da unidade do infrator e da unidade do interesse jurídico  
protegido”86, o que permite admitir a possibilidade de existirem processos para-
lelos desde que os mesmos prossigam fins ou interesses distintos87, sem que, 
no entanto, o TJUE deixe de referir que, nestes casos, um princípio de justiça  

85 Cf. Acórdão do TJUE de 20 de março de 2018, proferido no Processo C-524/15.
86 Cf. Acórdão do TJUE de 14 de fevereiro de 2012, proferido no Processo C-17/10. Sobre a apli-
cação do princípio ne bis in idem no Direito Europeu da Concorrência, veja-se Renato Nazzini, 
Competition enforcement and procedure, 2ª edição, Oxford: Oxford University Press, 2016, págs.  
208-239, e Michael J. Frese, Sanctions in EU competition law – Principles and practice, Oxford/Portland: 
Bloomsbury, 2016, págs. 82-87.
87 No âmbito da relação entre procedimentos sancionatórios levados a cabo pela Comissão e por 
autoridades nacionais dos Estados-membros da União Europeia, o TJUE já decidiu pela admissi-
bilidade de processos paralelos levados a cabo pela Comissão de acordo com o Direito da União 
Europeia e pelas autoridades nacionais de acordo com os respetivos direitos internos, na medida 
em que as autoridades competentes respeitem o primado do Direito da União Europeia e tenham 
em conta a primeira sanção a ser aplicada na aplicação da segunda sanção (cf. Acórdão do TJUE 
de 13.02. 1969, proferido no âmbito do processo C-14/68). Tanto Renato Nazzini, Competition 
enforcement…, pág. 223, como Michael J. Frese, Sanctions…, pág. 86, apresentam-se como críticos 
desta solução, sustentando que a admissibilidade de dois processos sancionatórios com base no 
critério da (ausência de) identidade de interesses legalmente protegidos não é conforme com o 
artigo 50º da Carta nem como a jurisprudência do TEDH. Refira-se ainda que o TJUE considerou 
já que no caso de concorrência entre processos sujeitos ao Direito da União Europeia e processos 
sujeitos ao Direito de um Estado terceiro, “quando a Comissão pune o comportamento ilícito de 
uma empresa, mesmo tendo este a sua origem num cartel de carácter internacional, visa salvaguardar 
a livre concorrência no interior do mercado comum”, concluindo “que o princípio ne bis in idem 
não se aplica em situações nas quais os ordenamentos jurídicos e as autoridades de concorrência 
de Estados terceiros intervieram no quadro das respetivas competências” (Acórdão do TJUE de 29 
de junho de 2006, Processo C-289/04 P).
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natural exige que se tenham em conta no segundo processo as sanções aplicadas 
no primeiro88.

VII – O problema do concurso de infrações está naturalmente relacionado 
com o sentido e os limites do exercício do poder punitivo do Estado: o que está 
aqui em causa é saber se a forma como o Estado estrutura e organiza o exercício 
do seu poder punitivo – punindo condutas ilícitas por via de dois (ou mais) pro-
cessos de distinta natureza sancionatória – é legítima à luz dos princípios que 
constrangem o exercício daquele poder punitivo. 

Os críticos das soluções legais (como o artigo 420º) que admitem o con-
curso efetivo de crimes e contraordenações (ou mesmo de contraordenações de 
diferentes setores regulados) veem nelas uma forma desproporcionada (logo, 
ilegítima) de o Estado estruturar e organizar o exercício do seu poder punitivo e 
defendem, em regra, uma relação de subsidiariedade das contraordenações face 
aos crimes: sempre que uma conduta seja simultaneamente qualificada como 
crime e como contraordenação deve prevalecer o crime. Não é difícil encon-
trar em algumas destas posições críticas uma conceção do Estado em que este, 
sempre que prevê situações de concurso efetivo de crimes e contraordenações, 
surge lançando mão do seu poder punitivo sem critério nem fundamento, com 
o único objetivo de punir severamente os cidadãos89. 

A ideia de que a criação de ilícitos de mera ordenação social em con curso 
efetivo com crimes é expressão de uma política punitiva desproporcionada (e 
persecutória) do Estado, que visa defraudar o regime (mais) garantístico do 
processo penal é, contudo, uma afirmação que carece – em cada caso concreto, 
diga-se – de demonstração e que, na verdade, é contrariada pelos fundamen-
tos que presidiram ao nascimento do Direito de Mera Ordenação Social e pelas 
próprias regras que, no quadro do processo de contraordenação, garantem aos 
arguidos amplos direitos de defesa. Na verdade, de forma a avaliar a adequação 

88 Cf. Acórdão do TJUE de 13 de fevereiro de 1969, Processo C-14/68. Sobre este regime de desconto 
no Direito Europeu da Concorrência, veja-se Michael J. Frese, Sanctions…, pág. 86-87, e Renato 
Nazzini, Competition enforcement…, págs. 234-235.
89 Em Paulo Pinto de Albuquerque, Em defesa dos direitos fundamentais…, págs. 291, encontramos 
a ideia de que com esta organização do exercício do poder punitivo do Estado se “esconde uma 
política de alargamento da rede repressiva, que visa punir de forma mais rápida e mais grave, com 
menos garantias substantivas e processuais”. Um bom exemplo desta conceção da atuação abusiva 
do Estado no uso do seu poder punitivo consta em José Muñoz Clares/José Maria Caballero 
Salinas, Ne bis in idem – Hechos, penas, sanciones, Editorial Aranzadi, 2019, págs. 274 (falando no 
exercício abusivo do poder punitivo) ou 277 (escrevendo: [l]a oportunidade doble que el Estado 
se da a sí mesmo para perseguir al ciudadano forma parte de un passado de absolutismo despótico 
inasumible una vez instaurados los Derechos Fundamentales del ciudadano frente a intromisiones 
ilegítimas por parte del Estado”).
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deste regime, o que se impõe avaliar é se o quadro legal (que permite o con-
curso de crimes e contraordenações) se insere ainda no exercício legítimo das 
funções punitivas do Estado: saber se o Estado, ao instituir diferentes sistemas 
sancionatórios que permitem que perante uma unidade de facto sejam instaura-
dos processos e aplicadas sanções diferentes, estruturou o seu sistema punitivo 
de forma a punir de forma desproporcional o cidadão ou, antes, pretendeu asse-
gurar a proteção efetiva e proporcional de diferentes interesses jurídicos susce-
tíveis de serem lesados pela conduta (unidade de facto) de um mesmo agente. 

VIII – No atual Estado regulador e de garantia, o Estado abandonou o exercí-
cio direto das atividades económicas (deixando de ser fornecedor de prestações 
sociais e produtor de bens, como sucedia no âmbito do Estado Providência ou 
Estado Social de Serviço Público90) e assumiu a tarefa de regulador, estabele-
cendo regras destinadas a disciplinar determinadas atividades económicas e 
promovendo, depois, a fiscalização do seu cumprimento e a puni ção da sua vio-
lação. Deste novo papel do Estado emergem setores regulados caracterizados 
por uma malha de normas (técnicas) que visa proteger específicos interesses 
(públicos e privados)91 e a que os agentes económicos têm de aderir para po-
derem exercer a respetiva atividade económica (muitas vezes com controlo do 
acesso, mediante a sujeição do mesmo a atos administrativos de autorização ou 
a comunicações prévias sujeitas a oposição da administração), estabelecendo-
-se entre as entidades reguladoras e aqueles agentes económicos uma relação 
jurídica de supervisão, podendo suceder que um mesmo agente económico seja 
admitido a atuar em diferentes setores – pense-se, por exemplo, numa insti-

90 Sobre o Estado regulador e de garantia, veja-se José Vieira de Andrade, Lições de Direito Admi-
nistrativo, 5ª Edição, Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2017, págs. 26-29, referindo  
(pág. 27) que, usando a designação “Estado Regulador e Garantidor”, refere que o mesmo caracte-
riza-se por ser um Estado que “regula, orienta e incentiva as actividades privadas, designadamente 
e com especial intensidade aquelas que prosseguem interesses gerais ou colectivos”, ou Pedro 
Costa Gonçalves, Manuel de Direito Administrativo, Vol 1, Coimbra: Almedina, 2019, págs. 42-44.
91 Crítico desta ideia de autonomia de interesses legalmente protegidos, veja-se Luís Guilherme 
Catarino, Regulação e supervisão…, pág. 741, que, começando por referir que “[a] solução é defendida 
em Portugal pela diversidade dos bens jurídicos protegidos por cada entidade no seu sector específico”, 
sustenta que “[a] tese esquece que os reguladores no sector económico-financeiro e creditício 
não prosseguem bens, valores ou interesses jurídico-públicos próprios, cuja protecção implique a 
escolha de uma sanção determinada”. O fundamento da crítica parece-me fraco: a autonomia dos 
interesses legalmente protegidos como fundamento para a cumulação ou concorrência de proces-
sos sancionatórios não se funda na circunstância de os reguladores prosseguirem bens, valores ou 
interesses jurídico-públicos próprios (pela circunstância de serem públicos, já se vê que, não podem 
ser próprios dos reguladores, cabendo apenas a estes prosseguirem-nos ou protegerem-nos), mas 
antes de tais bens, valores ou interesses jurídico-públicos terem fundamentos e conteúdo distintos 
nos diferentes setores regulados e por isso serem autónomos entre si.
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tuição de crédito autorizada, simultaneamente, para o exercício da atividade 
de receção, do público, de depósitos ou outros fundos reembolsáveis, para uti-
lização por conta própria (artigos 4º e 8º do RGICSF) e para o exercício de 
atividades de intermediação financeira (artigos 289º, 290º e 293º). Em tais ca-
sos, sempre que a conduta do agente (económico) seja apta a violar regras de 
dois (ou mais) setores regulados e na medida em que os interesses jurídicos 
tutelados por aquelas regras sejam distintos, parece-me legítimo o exercício do 
poder punitivo do Estado através de diferentes processos tendentes à aplicação 
de diferentes sanções. 

Na verdade, nos casos em que o agente acede, por livre iniciativa, ao exer-
cício de duas (ou mais) atividades económicas, estabelecendo com diferentes 
autoridades administrativas distintas relações jurídicas de supervisão, sujeita-
-se, como correlato da possibilidade de exercício de atividade económica cujo 
acesso está condicionado, a um complexo de deveres e a um quadro sancionató-
rio próprio de cada setor regulado, com o que não é sequer legítimo que espere 
não ser punido pela violação daquelas normas92. Nestes casos – em que a puni-
ção em diferentes processos de natureza sancionatória emerge de diferentes 
relações jurídicas de supervisão – os fundamentos tradicionalmente associados 
ao princípio ne bis in idem – v.g., garantia da segurança e paz jurídica, limitação do 
poder punitivo público, proteção da confiança nas decisões judiciais, respeito 
pelo princípio da proporcionalidade e necessidade da pena – encontram-se am-
plamente esbatidos. E mesmo perante teses que defendem que o princípio as-
senta na ideia de que o poder punitivo do Estado deve estar sujeito “ao cumpri-
mento de regras, decorrentes da ideia de fairness, através da qual se expressam 
os valores de justiça e de equidade”93 e que “[o] Estado não pode punir o mesmo 
cidadão mais do que uma vez pelo mesmo facto ilícito (…) porque constitui uma 
punição redundante ou desleal (unfair), e que, por isso, corresponde a uma forma 
irracional e desrazoável – logo, arbitrária –, de exercer o poder”94, não se pode 
deixar de afirmar que a punição em diferentes setores regulados pela violação 
de normas (de dever) que protegem diferentes interesses jurídicos traduz ainda 

92 Frederico da Costa Pinto, Garantias do Estado de Direito…, pág. 257, sustenta precisamente 
que deve ser afirmada a “autonomia efectiva dos vários processos, das várias infracções e das respec-
tivas sanções cominadas” nos casos em que o agente atua em diferentes setores regulados (em que o 
legislador cria diferentes contraordenações setoriais) e viola com a sua conduta várias leis setoriais, 
acrescentando que a aplicação do princípio ne bis in idem à pluralidade de contraordenações que 
resultam de uma conduta que viole diferentes leis setoriais “seria um corpo estranho na articulação 
legislativa setorial e derrogaria as competências sancionatórias das autoridades administrativas do 
sector” (pág. 258).
93 Inês Ferreira Leite, Ne (idem) bis in idem – Proibição de dupla punição e de duplo julgamento: contributos 
para a racionalidade do poder punitivo público, Volume I, Lisboa: AAFDL, 2016, pág. 265.
94 Inês Ferreira Leite, Ne (idem) bis in idem…, pág. 269.
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uma forma racional do exercício do poder punitivo e bastamente legitimada, 
que nada tem de redundante ou de desleal.

IX – Em síntese, parece-me que se deve sustentar a legitimidade do Estado 
para estruturar o exercício do seu poder punitivo de forma a que uma mesma 
conduta (unidade de facto) seja punida como crime e como contraordenação 
ou como contraordenações de diferentes setores regulados, desde que a essa 
mesma unidade de facto não se associe uma unidade de fundamento: onde 
se encontrar uma autonomia de fundamento (de interesses jurídicos protegi-
dos) teremos a legitimidade do exercício do poder punitivo95. Tal legitimidade  
(assente na ideia de autonomia do fundamento) parece-me sair reforçada nos 
casos em que a concorrência de processos sancionatórios resulte do facto de o 
agente atuar em diferentes setores regulados e estar sujeito a diferentes normas 
de dever e respetivos regimes sancionatórios: sempre que se verifique uma rela-
ção especial entre a administração e o agente – uma relação jurídica de supervi-
são por via da qual o particular assume a qualidade de entidade supervisionada 
e nasce um complexo de direitos e de deveres – parece-me legítimo (e propor-
cional) a concorrência dos processos sancionatórios96-97.

95 Repare-se que não estamos aqui no mesmo âmbito em que se inscrevem as críticas que, em 
Espanha, Autores como J. Muñoz Clares/J.M. Caballero Salinas lançam à admissibilidade de 
dupla punição por via de um processo crime e de um processo administrativo sancionatório: estes 
Autores fundam o princípio da proibição da dupla punição numa doutrina garantística, construída 
na perspetiva do cidadão como proteção face a um Estado titular do poder punitivo “que arbitraria-
mente fragmenta y subdivide multiplicando las sanciones en razón de difusos e discutibles interesses 
individualizados para la legitimación del excesso sancionador” (J. Muñoz Clares/J.M. Caballero 
Salinas, Ne bis in idem…, pág. 96. Para estes Autores as situações em que da mesma unidade de facto 
resulta uma sanção de natureza criminal e uma sanção de natureza administrativa traduzem uma 
atuação abusiva do Estado no exercício do seu poder punitivo (cf. págs. 276-278). Ora, não é disso 
que aqui se trata: do que se trata é de sancionar condutas que, repercutindo-se em diferentes setores 
regulados, violam diferentes normas de dever e agridem distintos interesses jurídicos. Muito menos 
se está aqui perante situações– que tanto preocupam autores como Luís Guilherme Catarino – de 
“overreaction do ordenamento jurídico perante um ilícito” (Luís Guilherme Catarino, Regulação 
e supervisão…, pág. 731).
96 Estamos aqui perante uma situação próxima (ainda que não coincidente) da relação especial de 
sujeição que, no quadro do direito espanhol, admite que um mesmo facto dê origem a uma punição 
penal e administrativa: na verdade, a jurisprudência espanhola tem admitido que pode haver lugar à 
punição criminal e administrativa em casos em que exista um mesmo facto, mas um distinto funda-
mento, encontrando-se a distinção de fundamentos na existência de uma “relación de supremacia 
especial de la Administración – relación de funcionário, servicio público, concessionário, etc. – que 
justifique el ejercicio del ius puniendi por los Tribunales y a la vez la potesdad sancionadora de la 
Administración” (Acórdão do Tribunal Constitucional espanhol 781/198 citado apud J. Muñoz 
Clares/J.M. Caballero Salinas, Ne bis in idem…, pág. 132.
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97. 
É certo que a cumulação de processos e de sanções pode colocar um pro-

blema da desproporcionalidade do exercício do poder punitivo do Estado.  
Contudo, tal problema deve ser resolvido por via de regras que permitam que 
as sanções aplicadas num primeiro processo sejam tidas em conta na determi-
nação da medida da sanção a aplicar nos processos subsequentes, assim per-
mitindo que o ordenamento jurídico reafirme a validade das normas sem que 
aplique sanções excessivas.

X – É precisamente esta ideia de autonomia dos regimes (sancionatórios) 
setoriais e a necessidade de assegurar a proporcionalidade das sanções que está 
hoje expressa no novo artigo 420º, nº 3, nos termos do qual “[q]uando o mesmo 
facto der origem a uma pluralidade de infrações e de processos da competência 
de entidades diferentes, as sanções já cumpridas ou executadas em algum des-
ses processos podem ser tidas em conta na decisão de processos ulteriores para 
efeitos de determinação das respetivas sanções, incluindo o desconto da sanção 
já cumprida e executada, se a natureza das sanções aplicadas for idêntica”. 

O que aqui está em causa é um facto (unidade de facto) que dá origem a uma 
pluralidade de infrações (preenchendo diferentes tipos de crime ou tipos de 
contraordenação) e de processos de competência de entidades diferentes.  
Do regime resultam duas notas essenciais: por um lado, ele não exclui que se 
negue a autonomia valorativa do facto, pois a circunstância de o mesmo facto 
(entendido como unidade de sentido social) dar origem a uma pluralidade de 
infrações e a processos de competência de entidades diferentes tem como pres-
suposto que esse facto tem autonomia valorativa nos diferentes setores regu-
lados e que, por isso, deve ser punido nesses mesmos setores com autonomia, 
o que não afasta que, à luz do caso concreto, se identifique uma ausência de 
autonomia valorativa e se chegue à conclusão de unidade de facto e de unidade 
de fundamento que não deve dar lugar a uma dupla punição98; por outro lado, 

97 Também admitindo a existência de diferentes procedimentos administrativos sancionatórios “si 
cada órgano administrativo lo have en el âmbito de sus respectivas competências”, veja-se Tatiana 
Recoder Vallina, Procedimiento administrativo sancionador en los mercados financeiros. Especial referencia 
a la CNMV, Madrid: Reus Editorial, 2019, pág. 173, citando uma Sentença da Audiência Nacional 
espanhola, de 15 de abril de 2014, em que perante a omissão de mais de 37.000 milhões de pesetas 
na contabilidade de uma instituição de crédito admitida à negociação em mercado regulamentado 
sustentou que aquela dupla condição fazia nascer distintos deveres com distintas consequências 
que não se alcançariam se a entidade não assumisse aquela dupla condição, concluindo que se está 
perante distintos bens jurídicos protegidos: de um lado a boa formação dos preços em mercado e a 
proteção dos investidores e do outro os riscos de insolvência e liquidez, evitando-se prejuízos para 
os depositantes.
98 Este preceito já foi aplicado no âmbito do processo de contraordenação que, após a impugnação 
judicial da respetiva decisão, tramitou no Juízo Local de Pequena Criminalidade de Lisboa sob 
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o critério que preside à aplicação – sempre casuística – do regime deve ser o da 
proporcionalidade das sanções aplicadas, o que significa que é perante o caso 
concreto que o decisor deve avaliar em que medida é que as sanções já cum-
pridas ou executadas podem ser tidas em conta para efeitos de determinação 
das respetivas sanções (não se impondo que se proceda sempre ao desconto da 
sanção já cumprida e executada).

5. Direito de defesa e produção de prova na fase administrativa do processo
I – Volvidos quase quarenta anos sobre a entrada em vigor do RGCO, não é sem 
alguma surpresa99 que se constata que uma das questões mais vezes suscitada no 
âmbito dos processos de contraordenação está relacionada com o exercício dos 
direitos de audição e de defesa dos arguidos no decurso da fase administrativa 
do processo. Exemplo desta circunstância é a forma regular como, no âmbito das 
contraordenações do Direito dos Valores Mobiliários, o TCRS tem sido chamado 
a conhecer temas como a adequação do prazo fixado pela CMVM para o exercício 
dos direitos de audição e de defesa100, o conteúdo da notificação para o exercício 
daqueles direitos e, em especial, a obrigatoriedade de nela indicar os meios de 

o número de processo 1923/10.4TFLSB. Tendo os recorrentes alegado que devia ser efetuado o 
desconto das sanções principais e acessórias cumpridas em processo-crime e processo contraorde-
nacional já transitados em julgado, por sentença de 08.06.2018, o Juízo Local de Pequena Crimina-
lidade de Lisboa fez apelo à jurisprudência do TJUE para delimitar o que se entende pelo mesmo 
facto (“o critério relevante para apreciar a existência de uma mesma infração é o da identidade dos 
factos materiais, entendidos no sentido da existência de um conjunto de circunstâncias concretas 
indissociavelmente ligadas entre si que levaram à absolvição ou à condenação definitiva da pessoa 
em causa”), tendo concluído que “estão nos três processos em causa essencialmente os mesmos 
factos objectivo [sic] e factos/circunstâncias indissociavelmente ligados no espaço e no tempo e 
conexos entre si”, acrescentando que “as sanções acessórias nas quais os recorrentes foram conde-
nados (…) são, embora não exactamente as mesmas, de natureza, quanto a nós, idêntica”. Perante 
estes elementos o Tribunal julgou extintas “as sanções acessórias únicas nas quais os recorrentes ora 
foram condenados, por desconto das cumpridas nos processos crime (…) e no contraordenacional”. 
Já quanto a eventual desconto da pena principal de 300.000 Euros pagas a instituição enquanto 
condição de suspensão da execução da pena, o Tribunal entendeu que “inexiste nesta parte qualquer 
identidade de sanções, porquanto não está em causa qualquer pena penal de carácter pecuniário a 
considerar no âmbito do desconto, mas sim uma condição exigível como condição do não cumpri-
mento de uma pena de prisão”.
99 Surpresa não por o tema não ser relevante (que, obviamente, é), mas por quarenta anos de apli-
cação do regime não terem conseguido sanar as dúvidas suscitadas.
100 A sentença do TCRS, de 22.11.2019, proferida no processo nº 190/10.9YUSTR, refere a este 
propósito que “não se trata de garantir um prazo que torne o exercício do direito de defesa mais 
fácil ou mais cómodo, mas um prazo mínimo adequado, necessário e equilibrado para o exercício 
efectivo desse direito.”
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prova que sustentam a acusação101, o juízo de prova dos factos102, ou o juízo sobre 
o grau de culpa e a coima que a autoridade administrativa pretende aplicar103.  
Esta preocupação com os termos do exercício dos direitos de audição e de defesa 
na fase administrativa do processo de contraordenação encontra, depois, eco quer 
na jurisprudência dos tribunais superiores (veja-se, nomeadamente, os vários 
arestos do Tribunal Constitucional que se têm pronunciado sobre o direito e 
garantias de defesa em processo de contraordenação104), como na doutrina, de 

101 Na sentença do TCRS, de 22.11.2019, proferida no processo nº 190/10.9YUSTR, o Tribunal 
sustentou que “[o] conhecimento dos factos imputados, a respetiva qualificação jurídica e as 
sanções potencialmente aplicáveis são imprescindíveis para o exercício do direito de defesa, 
pois sem os mesmos não há qualquer possibilidade de exercício deste direito. Por conseguinte, 
estes elementos são essenciais, tendo de estar sempre presentes em qualquer acusação ou nota 
de ilicitude. A indicação dos meios de prova é diferente, pois não impede o acesso aos meios de 
prova produzidos e este acesso permitirá ao arguido conhecê-los, analisá-los e formar um juízo 
sobre a respetiva admissibilidade e valor probatório com relevo para a sua defesa.” Nesta sentença 
pode ainda ler-se que “[n]o entanto, o cenário traçado corresponde à regra e, pese embora haja 
padrões típicos, tendências, que se repetem na generalidade das situações, nem todos os casos 
da vida são iguais. É, por isso, que as regras têm exceções. (…) Efetivamente, em processos com 
um determinado nível de complexidade (nomeadamente pela quantidade de factos imputados 
e pelo seu volume) o exercício do direito de defesa dentro do prazo legalmente consentido (…), 
sem que o processo esteja bem organizado e/ou sem indicação dos meios de prova, poderá não 
permitir o exercício do referido direito”.
102 A sentença do TCRS, de 12.10.2015, proferida no processo nº 51/15.0YUSTR, refere que “Inci-
dindo, agora, sobre os elementos probatórios e o juízo lógico, dedutivo ou indutivo, que conduziu 
à ilação sobre a verificação dos factos juridicamente relevantes constantes da Decisão de acusar, 
importa referir, quanto à acusação que o art. 50º, do RGCO, não impõe a sua comunicação ao arguido, 
uma vez que não são essenciais para este compreender os concretos factos que lhe são imputados e 
que integram os elementos objectivos e subjectivos da infracção imputada e a qualificação jurídica 
respetiva.”
103 Na sentença do TCRS, de 08.11.2016, proferida no processo nº 197/16.8YUSTR, pode ler-se 
que “(…) deverá o cumprimento do artº 50 do R.G.C.O, para efeitos do respeito pelo direito de 
audiência e de defesa da arguida/recorrente e para salvaguarda da sua validade processual, conter 
obrigatoriamente o juízo sobre o grau da culpa e a coima que se pretende aplicar?//Entendemos, 
frontalmente, que não.// O cumprimento do artº 50º do R.G.C.O não pode corresponder a uma 
antecipação, plena e total, da decisão condenatória, sendo certo que a decisão condenatória repre-
senta um acto de decisão final, produzida a prova, e apreciada a defesa da arguida.”
104 Para um elenco da jurisprudência do Tribunal Constitucional sobre este tema, veja-se Teresa 
Pizarro Beleza/Frederico da Costa Pinto (Coord.), Jurisprudência do Tribunal Constitucional em 
matéria contraordenacional – Entre 2001 e 2018, CEDIS-FDUNL, disponível em https://cedis.fd.unl.
pt/blog/project/jurisprudencia-do-tribunal-constitucional-em-materia-contraordenacional/ (con-
sultado em 9 de novembro de 2020).
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que são exemplos os textos de António Leones Dantas105, de Frederico da 
Costa Pinto106 ou de Nuno Brandão107. 

Não obstante a frequência com que o problema do exercício dos direitos de 
audição e de defesa é suscitado nos processos de contraordenação e a existência 
de algumas vozes na doutrina108 que vão clamando por uma reforma do direito 
de mera ordenação social (também) nesta matéria, parece-me que o quadro 
legal, quando devidamente interpretado e aplicado, permite, desde há muito, 
traçar com rigor o conteúdo e o modo de exercício daqueles direitos de audição 
e de defesa. 

II – O processo de contraordenação encontra-se estruturado numa fase  
(organicamente) administrativa, cuja competência se encontra atribuída a uma 
autoridade administrativa, e numa (eventual) fase judicial. A fase (organica-
mente) administrativa apresenta uma estrutura relativamente simplificada109 

105 António Leones Dantas, “Os direitos de audição e defesa no processo das contra-ordenações. 
Artigo 32º, nº 10, da Constituição da República”, in Revista do CEJ, Número 14, 2º Semestre 2010, 
págs. 293-332. 
106 Frederico da Costa Pinto, “Direito de audição e direito de defesa em processo de contraor-
denação: conteúdo, alcance e conformidade constitucional”, in Revista Portuguesa de Ciência Criminal, 
Ano 23 – Nº 1 – janeiro-março 2013, págs. 63-121.
107 Nuno Brandão, “Por um sistema contra-ordenacional a diferentes velocidades”, in Scientia 
Ivridica – Revista de Direito Comparado Português e Brasileiro, Maio/Agosto 2017, Tomo LXVI – Número 
344, pág. 287. 
108 Veja-se, por exemplo, Nuno Brandão, Por um sistema contra-ordenacional…, pág. 287, em 
que o Autor, ao procurar perspetivar uma reforma do Direito de Mera Ordenação Social, alude 
à necessidade de serem “asseguradas condições para um exercício efectivo do direito de defesa”, 
mencionando que, “após a acusação, deve o arguido ter a possibilidade de consultar ou obter cópias 
dos autos sem entraves, deve ter uma oportunidade de apresentação e produção de provas que 
possa fazer jus ao princípio da igualdade de armas, de poder exercer contraditório directo sobre 
a prova testemunhal produzida durante a investigação, mediante reinquirição”. Como se verá no 
texto, qualquer destas garantias resultavam já do quadro legal aplicável e saem reforçadas – como 
previsão expressa – com as alterações introduzidas pela revisão do regime sancionatório do direito 
dos valores mobiliários de 2017.
109 Como refere Helena Magalhães Bolina, “O direito ao silêncio e o estatuto dos supervisionados 
à luz da aplicação subsidiária do processo penal aos processos de contra-ordenação no mercado de 
valores mobiliários”, in Revista do CEJ, Número 14, 2º Semestre 2010, pág. 394, a tramitação proces-
sual “desde que respeitado o direito de audição e defesa do arguido, é relativamente simplificada”. 
Esta natureza simplificada do processo é, na verdade, um objetivo deliberado da forma como o mesmo 
se estrutura, pois, como referia Eduardo Correia, “Direito penal e direito de mera ordenação 
social”, in Direito Penal Económico e Europeu: Textos Doutrinários, Volume I, Problemas Gerais, Coimbra: 
Coimbra Editora, 1998, pág. 14, “[d]e uma maneira geral, haverá, ainda, que reduzir ao mínimo a 
tramitação processual, sem que, em qualquer caso, fiquem diminuídas, em termos inaceitáveis, as 
garantias de defesa.”
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que se desenvolve em torno de “três momentos diferenciados”110 – da notícia 
da infração ao exercício dos direitos de audição e de defesa, a instrução subse-
quente e a decisão final do processo –, apresentando-se como um dos traços 
essenciais da conformação deste regime processual a exigência de que o ar guido 
seja ouvido antes de ser proferida contra ele qualquer decisão condenatória 
(i.e., que exerça os seus direitos de audição e de defesa). 

Os direitos de audição e de defesa têm consagração constitucional (artigo 
31º, nº 10, da CRP) e infraconstitucional (v.g., artigo 50º do RGCO), assumindo-
-se como garantias processuais “que se traduzem no reconhecimento de meios 
processuais adequados à protecção de direitos do arguido em processos rela-
tivos à imputação de ilícitos de mera ordenação social”111: o direito de audição é 
“uma manifestação primária do direito de defesa”112 e pretende dar ao arguido a 
oportunidade de ser ouvido antes de ser proferida a decisão da autoridade ad-
ministrativa; o direito de defesa “constitui uma manifestação da dinâmica da even-
tual atribuição de responsabilidade e, por isso, pressupõe a imputação de uma 
contraordenação e a possibilidade de se pronunciar ou mesmo contrariar, apre-
sentando as suas razões ou objecções se o pretender fazer”113, não se esgotando 
num direito de pronúncia nem num direito a contrariar a imputação que é feita 
ao arguido, já que se traduz num verdadeiro direito a participar no processo114, 
a assistir a todos os atos processuais que lhe digam respeito e a requerer as di-
ligências de prova que repute necessárias à sua defesa115, ou a ser representado 
por defensor. 

Ora, a exigência de que o arguido possa exercer os seus direitos de audição 
e de defesa antes de contra ele ser proferida decisão condenatória faz nascer 
no seio da tramitação do processo de contraordenação a prática de um ato pro-
cessual por meio do qual a autoridade administrativa comunica ao arguido os 
elementos essenciais ao exercício daqueles direitos. Este ato processual – que 
pode ser denominado nota de ilicitude, acusação, etc. – cumpre, portanto, uma 
função específica na fase administrativa do processo de contraordenação (a de 

110 Frederico da Costa Pinto, Direito de audição…, pág. 69.
111 Frederico da Costa Pinto, Direito de audição…, pág. 67-68.
112 Frederico da Costa Pinto, Direito de audição…, pág. 88. 
113 Frederico da Costa Pinto, Direito de audição…, pág. 88.
114 A ideia de que o direito de defesa inclui o direito a participar no processo encontra hoje expres-
são clara no artigo 408º-A, nº 1, al. a), que, no âmbito do regime do segredo de justiça do processo 
de contraordenação, dispõe que após a notificação para o exercício dos direitos de audição e de 
defesa, o arguido pode “[a]ssistir aos atos processuais que tenham lugar e que lhe digam respeito”.
115 Refere António Leones Dantas, Os direitos de audição e de defesa…, pág. 299, que  
“[n]a sequência desta audição o arguido pode requerer quaisquer diligências de prova que julgue 
relevantes a bem da sua defesa, que a autoridade administrativa deverá deferir, salva impertinência 
manifesta das mesmas”.



578

CADER NOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS SOBRE OS 20 ANOS DO CVM

comunicar ao arguido a imputação que lhe é feita, chamando-o ao processo 
e permitindo que, querendo, se pronuncie sobre a imputação e participe no 
processo, defendendo-se “perante actos processuais específicos”116 antes de ser 
proferida uma decisão condenatória) e é à luz desta função que deve ser com-
preendido e delimitado o seu conteúdo117. Assim, a notificação há de apresentar 
os elementos (mínimos) que permitam o cabal exercício dos direitos de audição 
e de defesa dos arguidos: (i) os factos que são imputados ao arguido, (ii) o en-
quadramento legal e a qualificação jurídica dos factos, (iii) as sanções em que 
pode incorrer, (iv) o prazo para o exercício dos direitos de audição e de defesa118.  
Na verdade, visando este ato processual permitir que o arguido apresente as 
suas razões (de direito e de facto) sobre a contraordenação que lhe é imputada 
e as sanções que lhe podem vir a ser aplicadas, compreende-se que o núcleo 
mínimo da notificação sejam os factos imputados (que hão de incluir todos os 
factos juridicamente relevantes para afirmar o prática da contraordenação) e 
o respetivo enquadramento jurídico, acrescentando-se ainda as sanções legal-
mente aplicáveis e o prazo para a pronúncia.

III – O papel central que o exercício dos direitos de audição e de defesa 
desem penha na fase administrativa do processo de contraordenação foi reco-
nhecido na revisão do regime sancionatório do Direito dos Valores Mobiliários 
de 2017, tendo o legislador procurado, quer com o aditamento de um novo  
artigo destinado a disciplinar o conteúdo da acusação e o exercício do direito 
de defesa (artigo 414º-A) quer com alterações pontuais ao regime de compare-
cimento de testemunhas e peritos e de realização de diligências (artigo 409º) 
quer, ainda, com a definição expressa dos termos de acesso e participação do 
arguido no processo (artigo 408º-A, nº 2), sanar algumas das dúvidas que a apli-
cação do regime ia colocando.
116 Frederico da Costa Pinto, Direito de audição…, pág. 68.
117 O conteúdo desta notificação é-nos dado pela lei e não pode ser alterado senão por ela: importa 
não esquecer que o exercício dos direitos de audição e de defesa em processo de contraordenação 
inscreve-se num processo de Direito Sancionatório Público sujeito a um princípio da legalidade, cuja 
subversão por via de soluções administrativas ou jurisprudenciais casuísticas significaria a violação 
não só do princípio da legalidade como a criação de situações de incerteza jurídica. Como refere 
Frederico da Costa Pinto, Direito de audição…, pág. 90, “[a] forma de efectivar estes direitos 
não flutua ao sabor das conveniências ou interesses dos sujeitos processuais: está prescrita na lei 
através de soluções específicas ou normas gerais”
118 Eis a síntese de Frederico da Costa Pinto, Direito de audição…, pág. 105: “da acusação devem 
constar os factos, a lei violada com as sanções aplicáveis e o prazo para apresentar a defesa”. Augusto Silva 
Dias, Direito das Contra-ordenações…, pág.226, por sua vez, sublinhava que “[p]acífico é igualmente 
que a nota de ilicitude deve conter todos os elementos que possibilitem ao arguido o exercício cabal 
do seu direito de defesa e que entre esses elementos figuram a descrição dos factos, a qualificação 
jurídica dos mesmos, as sanções aplicáveis e o prazo para apresentar a defesa”.
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O nº 1 do novo artigo 414º- A dispõe que “[a]ntes de aplicar uma coima ou 
sanção acessória, é assegurada ao arguido a possibilidade de, em prazo fixado 
pela CMVM entre 10 a 30 dias úteis, apresentar defesa escrita e oferecer meios 
de prova”, sendo que o nº 2 do mesmo artigo estabelece o conteúdo do ato pro-
cessual – que no CdVM se apelida de acusação – por meio do qual se chama o 
arguido a intervir no processo e se lhe assegura a possibilidade de apresentar 
defesa (escrita) e oferecer meios de prova. Este conteúdo, respeitando a função 
que desempenha, não se afasta do que se encontra definido no artigo 50º do 
RGCO: a acusação deve incluir (i) a identidade do arguido, (ii) os factos im-
putados, (iii) as normas legais violadas, (iv) as sanções legais aplicáveis e (v) o 
prazo para a apresentação da defesa.

Após a notificação da acusação, o direito de defesa deve ser exercido através 
da apresentação de defesa escrita em prazo a fixar pela CMVM entre 10 e 30 dias 
úteis, atendendo, nomeadamente às características concretas do processo (v.g., 
extensão e natureza dos elementos probatórios, antiguidade dos factos), o qual 
pode ser prorrogado a requerimento do arguido dentro do limite máximo de 
30 dias úteis. Este prazo máximo de 30 dias úteis para a apresentação de defesa 
escrita em processo de contraordenação assume-se como adequado ao exercí-
cio efetivo dos direitos de audição e de defesa: para além de tal prazo estar de 
acordo com outros prazos igualmente considerados adequados pelo legislador, 
como os estabelecidos no processo penal para a prática de atos relevantes para 
a defesa do arguido (v.g., no processo penal o arguido dispõe de 20 dias para 
requerer a abertura de instrução – artigo 287º, nº 1, do CPP – ou para apresentar 
a contestação acompanhada do rol de testemunhas – artigo 315º, nº 1, do CPP) 
ou noutros regimes setoriais (v.g., o artigo 219º-A, nº 1, do RGICSF, estabelece 
que o prazo para apresentação de defesa é fixado pelo Banco de Portugal entre 
10 a 30 dias úteis), importa ter em conta que o exercício dos direitos de audição 
e de defesa não se esgota no momento da apresentação da defesa escrita, já que 
poderá o arguido participar na produção de prova e demais atos que lhe digam 
respeito e apresentar exposições ou memoriais. 

IV – O nº 1 do artigo 414º-A, ao estabelecer que o prazo que é fixado pela 
CMVM destina-se a que o arguido possa “apresentar a defesa escrita e a oferecer 
meios de prova”, deixa claro algo que já resultava quer da jurisprudência quer da 
doutrina (e era, aliás, prática nos processos de contraordenação da competência 
da CMVM): com a defesa escrita, o arguido pode requerer a produção de prova. 
Com efeito, o direito de defesa do arguido, traduzindo-se num verdadeiro direito 
a participar no processo119, compreende o direito do arguido a produzir a prova 

119 António Leones Dantas, Os direitos de audição e defesa…, pág. 305, fala a este propósito num 
direito a intervir no processo.
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que repute necessária para demonstrar os factos por si alegados (fazer prova) 
ou para infirmar os factos imputados pela acusação (fazer contra-prova)120.  
O direito a produzir a prova não pode, contudo, ser entendido como um direito 
a produzir toda e qualquer prova121, cabendo à autoridade administrativa 
decidir sobre a admissibilidade de produção da prova requerida pelo arguido: 
na verdade, uma vez que a fase administrativa do processo de contraordenação 
é caracterizada por um “modelo de concentração legal de competências com 
controlo judicial”122, que atribui à autoridade administrativa competência para 
promover a instrução e, depois, proferir a decisão (final), aquela entidade detém 
sobre a fase administrativa do processo de contraordenação um verdadeiro 
poder de direção (cf. artigo 33º do RGCO), nos termos do qual lhe cabe dirigir 
e disciplinar os atos processuais daquela fase, de forma a garantir a legalidade e 
boa ordenação dos mesmos, tendo em vista a descoberta da verdade. 

A decisão sobre a admissibilidade da produção da prova deve ser orientada 
pelos princípios estruturantes do processo de contraordenação, como sejam o 
princípio da descoberta da verdade e o princípio da investigação, sendo admis-

120 António Leones Dantas, Os direitos de audição e defesa…, refere que “[a] participação do 
arguido na realização dos objectivos do processo há-de implicar não apenas o direito à audição 
sobre a factualidade que constitui o seu objecto, mas também o direito a requerer a produção de 
meios de prova novos que na sua óptica tenham potencialidade para pôr em causa aqueles factos e o 
direito a participar activamente na produção desses meios de prova”. No âmbito do processo penal, 
Germano Marques da Silva, Curso de Processo Penal…, pág. 164, entende o direito à prova como a 
“faculdade que os sujeitos processuais têm de participar activamente na produção da prova, quer 
requerendo a sua admissão no processo quer participando na sua produção”.
121 Negando precisamente o carácter absoluto do direito a produzir prova, veja-se Luís Guilherme 
Catarino, Regulação e supervisão…, pág. 747. Em sentido idêntico, veja-se, no direito espanhol, José 
Garberí Llobregat/Guadalupe Buitrón Ramírez, El procedimento administrativo sancionador,  
Vol. II, 6ª Edição, Valencia: Tirant lo Blanch, 2016, pág. 1105, sublinhando que o direito a produzir 
prova no âmbito de procedimentos administrativos de natureza sancionatória é um direito a produzir 
a prova pertinente (“[e]l derecho a la prueba (…) lo es a la prueba pertinente, y no a cualquier otro 
tipo de medida probatoria que desmerezca dicho calificativo”), acrescentando depois (pág. 1106) 
que a autoridade administrativa não está obrigada a admitir todos os meios de prova que o arguido 
entenda pertinentes para a sua defesa, mas apenas aqueles que a autoridade competente “valore 
de manera razonada”. Os Autores citam, depois, a decisão do Tribunal Constitucional espanhol  
nº 4/2005, de 17 de janeiro, onde se refere precisamente que o direito à prova “no tiene, en todo o 
caso, carácter absoluto o, expressado en otros términos, no faculta para exigir la admisión de todas 
las pruebas que pueden proponer las partes en el processo, sino que atribuye únicamente el dere-
cho a la recepción y práctica de aquellas que sean pertinentes” (pág. 1112). Germano Marques 
da Silva, Curso de Processo Penal…, pág. 165, refere, no quadro do regime processual penal, que  
“[a] preocupação do legislador em estabelecer o controlo judicial das provas permanece ao longo 
da história do Direito e surge da necessidade de as limitar às que são imprescindíveis para a decisão, 
eliminando as que não têm que ver com os factos objecto do processo ou as que, ainda que tendo 
relação com eles, não representam novidade alguma que possa influir na decisão”. 
122 Frederico da Costa Pinto, Garantias do Estado de Direito…, pág. 255.
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sível a produção de prova que seja legal, se afigure necessária123 à descoberta da 
verdade e à boa decisão da causa, adequada e possível: a prova é ilegal se ela pró-
pria ou o respetivo meio de obtenção forem legalmente inadmissíveis; a prova 
é necessária124 se for relevante ou pertinente para a descoberta da verdade em 
função dos thema probandum (o objeto da prova), sendo, por seu lado, desnecessá-
ria se não estiver de acordo com o objeto da prova ou se se mostrar supérflua ou 
redundante para a decisão125; a prova é adequada se for idónea ou apta a provar 
o facto a que se destina a fazer prova126; a prova é impossível ou de realização muito 
difícil quando não se consiga localizar ou fazer presente (em tempo útil) o meio 
de prova127.

IV – De entre os meios de prova admissíveis, a prova testemunhal ocupa, no 
quadro do Direito Sancionatório Público, um lugar muito relevante na tarefa 
de descoberta da verdade e boa decisão da causa: como assinala no contexto do 
processo penal Germano Marques da Silva, “[é] muito grande a importância 
da prova testemunhal”, pois “[n]a grande maioria dos processos o meio de prova 
dominante, e com muita frequência único, é a prova testemunhal”128. No âmbito 

123 Frederico da Costa Pinto, Direito de audição…, pág. 91, fala precisamente em relevância e 
necessidade da prova a produzir como critérios de decisão da admissibilidade da produção de prova, 
sublinhando (nota 38) que “é possível recorrer aos critérios objectivos consagrados no artigo 340º 
do CPP, designadamente nos seus nos 3 e 4.”. Por sua vez, no Parecer nº 84/2007 do Conselho Con-
sultivo da Procuradoria-Geral da República, sustenta-se que “o arguido pode requerer quaisquer 
diligências de prova que julgue relevantes a bem da sua defesa, que a autoridade administrativa 
deverá deferir, salvo impertinência manifesta das mesmas”.
124 No direito processual português, o legislador consagra diferentes designações no âmbito da 
formulação do juízo de admissibilidade da prova (por exemplo: prova essencial, prova indispensável, 
prova necessária, prova útil, prova relevante, etc.) – para uma síntese dos diferentes critérios materiais, 
respetivas designações e localização das mesmas na legislação penal, veja-se Paulo Pinto de Albu-
querque, Comentário do Código de Processo Penal…, págs. 880-881, que fala em três critérios materiais 
de admissibilidade da prova: (1) prova essencial, (2) prova necessária, e (3) prova conveniente, 
sublinhando que esta qualificação tem consequências em termos da eventual omissão das respe-
tivas diligências de prova. No direito espanhol, considerando, no âmbito do direito administrativo 
sancionatório, que a prova pertinente, relevante ou necessária é aquela que servirá para provar os fun-
damentos de causas de justificação ou exclusão da ilicitude ou da culpa ou afastar os fundamentos 
da acusação, e qualificando como prova impertinente aquela que não tenha relação com o objeto do 
processo e a que, estando ligada ao objeto do processo, não se revele necessária para a demonstração 
de um determinado facto, veja-se José Garberí Llobregat/Guadalupe Buitrón Ramírez, El 
procedimento administrativo sancionador…, Vol. II, pág. 1117.
125 Sandra Oliveira e Silva, “Legalidade da prova e provas proibidas”, in Revista Portuguesa de 
Ciência Criminal, Ano 21 – Nº 4 – Outubro-Dezembro 2011, pág. 552.
126 Germano Marques da Silva, Curso de processo penal…, pág. 166.
127 Assim, veja-se Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário do Código de Processo Penal…, pág. 879.
128 Germano Marques da Silva, Curso de processo penal…, pág. 201.
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dos processos de contraordenação do Direito dos Valores Mobiliários, apesar 
de, pela própria natureza das infrações, muitos dos factos serem essencial mente 
objeto de prova documental129, a prova testemunhal apresenta igualmente 
importância significativa, o que, associada à relativa ausência de regulação no 
RGCO (onde encontramos apenas duas normas sobre a produção da prova tes-
temunhal: artigo 44º e artigo 52º), justifica a atenção que o legislador de 2017 
deu a este aspeto, disciplinando (i) o limite de testemunhas a indicar pelo ar-
guido (artigo 414º-A, nos 3, 4 e 5), (ii) a forma de comparência das testemunhas 
indicadas pelo arguido (artigo 414º-A, nº 6), ou (iii) o regime de adiamento das 
diligências (artigo 414º-A, nº 7). 

Quanto ao limite das testemunhas a indicar pelo arguido regem os nos 3 a 5 
do artigo 414º-A: o arguido pode indicar até três testemunhas por cada infração 
que lhe seja imputada na acusação, não podendo, no entanto, exceder no total o 
número de 12 testemunhas (nº 3), devendo, com a indicação das testemunhas, 
identificar “as testemunhas que irão depor exclusivamente sobre a sua situação 
económica e a sua conduta anterior e posterior aos factos”, as quais não podem 
exceder o número de duas (nº 4). A definição de um limite de testemunhas a 
ouvir a requerimento do arguido impõe-se por razões de economia processual 
e, apesar de introduzir uma natural limitação ao exercício do direito de defesa,  
apresenta-se proporcional e adequada à realização dos fins do processo130,  
estando, aliás, de acordo com os limites previstos noutros regimes setoriais (v.g., 
o artigo 219º-Aº, nº 3, do RGICSF) e próximo do limite previsto no processo  
penal (20 testemunhas – cf. artigos 283º, nº 3, al. d), 287º, 2 e 315º, nº 1 do CPP). 
Este limite não se assume, todavia, como absoluto: por um lado, compreen dendo 
que, em determinados casos, o limite pode colocar em causa a descoberta da 
verdade, o nº 5 do artigo 414º-A apresenta uma válvula de segurança, admitindo 
que o limite seja ultrapassado desde que o depoimento se revele indispensável 
à descoberta da verdade, mediante requerimento devidamente fundamentado 
do arguido131; por outro lado, a CMVM, no exercício do seu poder de direção da 
fase administrativa do processo, sempre que confrontada com a necessidade de 
produzir prova testemunhal (v.g., na sequência da defesa apresentada, da pro-
va entretanto produzida ou de qualquer conhecimento superveniente), poderá 
determinar oficiosamente a sua produção.

129 Ao que não será estranho o facto de muitas das operações que têm lugar no mercado de valores 
mobiliários e outros instrumentos financeiros estarem sujeitas a requisitos de forma.
130 Sobre a limitação do número de testemunhas no processo penal diz Germano Marques da 
Silva, Curso de processo penal…, pág. 167, que “foi ditada apenas por razões de economia processual, 
de celeridade do processo”.
131 Estamos aqui perante cláusula semelhante à cláusula geral de necessidade que existe no processo 
penal (cf. artigo 283º, nº 7, do CPP).
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Por sua vez, o regime de comparência das testemunhas foi alterado pelo  
nº 6 do artigo 414º-A, nos termos do qual as testemunhas indicadas pelo arguido 
devem ser por ele apresentadas em data, hora e local previamente determinados 
pela CMVM. O fundamento deste novo regime assenta essencialmente no facto 
de, muitas vezes, as testemunhas indicadas pelo arguido serem seus administra-
dores, trabalhadores ou outros colaboradores que, em regra, são notificados nas 
próprias instalações do arguido, sendo, assim, adequado que o arguido tenha 
o ónus de apresentar as testemunhas que arrola. Isto não significa que, caso o 
arguido demonstre não conseguir apresentar a testemunha, a CMVM não possa 
notificar a mesma para comparecer132. 

Finalmente, o nº 7 do artigo 414º-A veio estabelecer os termos do adia-
mento de diligências de tomada de declarações, esclarecendo que o mesmo só 
pode ter lugar por uma vez e se a ausência tiver sido considerada justificada.  
Uma vez que a CMVM não tem o poder de ordenar a detenção de quem tiver 
faltado injustificadamente, podendo apenas sancionar a falta não justificada de 
testemunha regularmente notificada com uma sanção pecuniária até 10 unida-
des de conta (cf. artigo 409º, n,º 1), o legislador estabeleceu um limite ao adia-
mento das diligências.

V – Com relevância para os termos da produção da prova testemunhal (e, em 
geral, para a tomada de declarações, depoimentos e esclarecimentos de quais-
quer intervenientes processuais) há ainda a referir as alterações introduzidas 
pelo legislador de 2017 tendo em vista esclarecer sobre a possibilidade de re-
gisto áudio ou audiovisual das diligências e de realização das mesmas através de 
videoconferência.

Assim, nos termos do nº 3 do artigo 409º, “[a] CMVM pode proceder ao 
registo áudio ou audiovisual da tomada de declarações, depoimentos e esclare-
cimentos de quaisquer intervenientes processuais”, dispondo, depois, o nº 4 do 
artigo 409º que “[a] CMVM pode também proceder à realização de diligências, 
designadamente, a tomada de declarações, depoimentos ou esclarecimentos, 
por videoconferência, quando o interveniente processual esteja domiciliado 
ou temporariamente deslocado no estrangeiro”, e o nº 5 que “[a] realização das 
diligências referidas no número anterior é efetuada no estrito cumprimento da 
lei e no quadro dos mecanismos legais e ou institucionais de cooperação entre a 
CMVM e as instituições congéneres da União Europeia ou de Estados terceiros”. 

132 Este novo regime de comparência das testemunhas justificou, depois, a alteração ao artigo 409º, 
nº 1, do CdVM, deixando claro que a falta não justificada das testemunhas apenas é sancionada com 
sanção pecuniária até 10 unidades de conta nos casos em que as testemunhas e peritos estejam 
regularmente notificadas para o efeito.
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A tomada de declarações, depoimentos ou esclarecimentos por videoconfe-
rência pressupõe que o sujeito ou interveniente processual (v.g., arguido, teste-
munha, perito) se encontre no estrangeiro (domiciliado ou temporariamente) 
e deve ser feita no quadro dos mecanismos de cooperação (legais ou institucio-
nais) entre a CMVM e as instituições congéneres. Este quadro é-nos dado pelos 
artigos 373º a 377º-C: a cooperação da CMVM deve, desde logo, obedecer aos 
princípios da reciprocidade, do respeito pelo segredo profissional e de utiliza-
ção restrita da informação para fins de supervisão (artigo 373º), e desenvolve-se 
mediante (i) a recolha de elementos relativos à prática de infrações cuja inves-
tigação caiba no âmbito das atribuições da CMVM, (ii) a troca de informações, 
(iii) a realização de consultas, e (iv) a formação (cf. artigo 376º, nº 2); no especí-
fico âmbito da União Europeia, esta cooperação apresenta, depois, traços ainda 
mais vincados, existindo mesmo um dever de prestar assistência para os efeitos 
do exercício das funções de supervisão e investigação das entidades congéneres 
dos Estados-membros da União Europeia (cf. artigo 377º, nº 1). 

A cooperação entre as autoridades de supervisão dos mercados de valores 
mobiliários e outros instrumentos financeiros assume-se hoje como um instru-
mento fundamental de uma supervisão eficaz, tendo em conta “a ausência de 
fronteiras geográficas com que o sistema financeiro funciona actualmente”133, 
e foi, ao longo dos anos, objeto de aprofundamento através do estabelecimento 
de mecanismos de cooperação entre as diferentes entidades134, pelo que a sujei-
ção da fase administrativa do processo de contraordenação ao regime específico 
de cooperação afigura-se uma solução adequada, permitindo uma resposta cé-
lere e adequada à necessidade de produção de prova no processo. 

A realização de diligências, tais como a tomada de declarações, depoimen-
tos ou esclarecimentos, através do recurso a videoconferência pressupõe não só 
que esta seja legal e institucionalmente admissível (no quadro dos mecanismos 
de cooperação aplicáveis) como tecnicamente possível: sendo certo que, por 
exemplo, tanto o MMoU da IOSCO como o MMoU da ESMA admitem a coo-
peração no quadro da tomada de declarações, a realização destas diligências por 
videoconferência exige que a mesma seja admissível no quadro legal da entidade 
congénere a quem a CMVM solicite assistência e tecnicamente possível. 

133 Frederico da Costa Pinto, “A supervisão no novo Código dos Valores Mobiliários”, in Cadernos 
do Mercado de Valores Mobiliários, nº 7, Abril de 2000, pág. 98. 
134 Em respeito do disposto no artigo 376º, a CMVM celebrou diversos acordos de cooperação 
bilaterais e multilaterais, destacando-se o Multilateral Memorandum of Understanding da IOSCO, ou, 
no quadro da União Europeia, o Multilateral Memorandum of Understanding da ESMA, no âmbito dos 
quais se admite a realização de pedidos de assistência tendente à tomada de declarações de pessoas 
domiciliadas ou localizadas temporariamente em Estados estrangeiros.
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6. Publicidade e segredo de justiça na fase administrativa do processo
I – O regime de publicidade e segredo da fase administrativa do processo de 
contraordenação, não encontrando previsão expressa no RGCO, tem sido fonte 
de controvérsia135: Frederico da Costa Pinto136 e José Lobo Moutinho/Hen-
riques Salinas137 fundam a sujeição do processo de contraordenação na fase 
administrativa a segredo de justiça no art. 371º, nº 2, al. a), do Código Penal, 
ao passo que autores como Germano Marques da Silva138, Luís Guilherme 
Catarino139 ou Augusto Silva Dias140 assumem-se críticos desta posição141. 

135 Augusto Silva Dias, Direito das Contra-ordenações…, pág. 220, escrevia a este propósito: “[t]ema 
delicado é o de saber se o segredo de justiça é aplicável à fase administrativa do processo contra-
-ordenacional”.
136 Frederico da Costa Pinto, “Acesso de particulares a processos de contra-ordenação arquiva-
dos – Um estudo sobre o sentido e os limites da aplicação subsidiária do Direito Processual Penal 
ao processo de contra-ordenação”, in Estudos em homenagem à Professora Doutora Isabel de Magalhães 
Collaço, Volume II, Coimbra: Almedina, pág. 603, escreve que “[n]a fase anterior à acusação formal 
o processo encontra-se claramente em segredo de justiça, que visa acautelar a investigação e a pró-
pria situação jurídica do arguido numa fase em que não se sabe ainda se este será ou não acusado 
(e, por maioria de razão, em que se desconhece qual será o sentido da decisão final do processo)”, 
acrescentando (nota 4) (“[o] regime do segredo de justiça vigora durante toda a fase organicamente 
administrativa do processo de contra-ordenação. É isto mesmo que resulta do disposto no art. 371º, 
nº 2, do Código Penal (…)”.
137 José Lobo Moutinho/Henrique Salinas, “Anotação ao artigo 32º”, in Miguel Gorjão Hen-
riques (Dir.), Comentário Conimbricense à Lei da Concorrência, Coimbra: Almedina, 2013, pág. 358, 
onde os Autores referem que “[t]emos, em geral, como viável outra perspetiva, nos termos da qual 
a regra estabelecida no artigo 371º, nº 2, alínea a), do CP, visa o estabelecimento do segredo de 
justiça e seus limites, não só para efeitos penais, como ainda para efeitos processuais, o que impede 
o recurso à aplicação subsidiária dos arts. 86º e segs. do CPP”.
138 Germano Marques da Silva, “A publicidade do processo penal e o segredo de justiça.  
Um novo paradigma?”, in Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 18 – Nos 2 e 3 – Abril-Setembro 
2008, pág. 271, refere que “[a] legitimidade ou não da divulgação do facto não é regulada no Código 
Penal como não o é o segredo de justiça a que podem ser submetidos actos do processo penal ou 
do processo de contra-ordenação”, acrescentando (pág. 272) que “o regime da publicidade e do 
segredo do processo penal é aplicável ao processo de contra-ordenação”.
139 Luís Guilherme Catarino, Regulação e supervisão…, págs. 541-546.
140 Augusto Silva Dias, Direito das Contra-ordenações…, pág. 223, nota 522, sublinhava que  
“[n]ão nos parece que se possa extrair daquele tipo incriminador e da ausência de regulação expressa 
sobre o segredo de justiça no RGCO semelhante conclusão”, sustentando a sua posição no facto 
de (1) face à omissão de regulação, o artigo 41º do RGCO impor a indagação por via de um juízo 
analógico da possibilidade da aplicação do regime do CPP, (2) não haver nada na natureza do 
processo de contraordenação que afaste a sua sujeição ao regime da publicidade, (3) não poder a 
incriminação do segredo de justiça funcionar como pressuposto da sujeição do processo a segredo, 
já que é a sujeição do processo a este segredo que é pressuposto do funcionamento da incriminação.
141 No Parecer nº 84/2007 do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República sustenta-se 
também a aplicação do regime de segredo de justiça resultante da redação atual do artigo 86º, nº 2 
e 3 do CPP aos processos de contraordenação.
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Apesar das dificuldades hermenêuticas causadas pela ausência de previsão 
expressa, e aceitando que, em regra, a previsão de um tipo incriminador (como 
o do artigo 371º, nº 2, al. a), do Código Penal) não permite fundar a existência 
do próprio regime de segredo, a verdade é que a sujeição do processo de con-
traordenação a segredo de justiça por apelo ao artigo 371º, nº 2, al. a), do Código 
Penal, compreende-se se tivermos em conta que, à data da consagração do tipo 
incriminador, o regime de publicidade e segredo do processo penal (aplicável à 
fase administrativa do processo de contraordenação ex vi do artigo 41º, nº 1, do 
RGCO) era distinto do atual142, vigorando então um regime que se caracterizava 
pelo segredo nas fases preliminares do processo e pela publicidade na fase de 
audiência de julgamento143, o que permitia explicar que o processo de contraor-
denação – na sua fase administrativa – estivesse também ele sujeito a um regime 
legal de segredo. É a alteração do CPP ocorrida em 2007, pela qual “as fases 
preliminares do processo, anteriormente sujeitas a segredo de justiça (interno 
e externo no caso de inquérito, e apenas externo em alguns casos de instrução) 
por opção legal, passam a ser consideradas, em regra, como fases de um processo 
que é público”144, sem a alteração do tipo incriminador ou a criação de um regime 
(autónomo) de publicidade e segredo do processo de contraordenação, que faz 
nascer a dúvida, quando os (maus) fundamentos que levaram à consagração do 
regime nas fases preliminares do processo penal não são sequer reproduzíveis 
para a fase administrativa do processo de contraordenação.

142 Repare-se que os Autores que defendem a aplicação do regime de publicidade do processo 
penal ao processo de contraordenação apresentam, depois, para os problemas suscitados por tal 
aplicação, soluções que são elas próprias contrárias à estrutura do processo de contraordenação: 
por exemplo Germano Marques da Silva, A publicidade…, pág. 272, sustenta que “a ponderação 
da restrição do direito à publicidade compete ao juiz e desde logo é necessária a adaptação”, acres-
centando que “[o] Juiz competente para decidir sobre a submissão a segredo é o juiz competente 
para decidir o recurso no processo de contra-ordenação”. Trata-se de solução manifestamente 
contrária à ideia de desjudicialização da fase administrativa do processo de contraordenação, 
cuja direção cabe à autoridade administrativa e em que o respetivo controlo judicial se faz, em 
regra, por via da impugnação judicial ou, em casos excecionais, por via de recurso de medidas da 
autoridade administrativa. 
143 Sobre as características do regime de publicidade e segredo nas diferentes fases do processo penal 
antes de 2007, veja-se, por todos, Frederico da Costa Pinto, “Publicidade e segredo na última 
revisão do Código de Processo Penal”, in Revista do CEJ, 1º Semestre 2008, Número 9 (Especial), 
Jornadas sobre a revisão do Código de Processo Penal, pág. 12.
144 Frederico da Costa Pinto, Publicidade e segredo…, pág. 15. Sobe a alteração do regime de 
publicidade e segredo das fases preliminares do processo (nomeadamente do inquérito), veja-se, 
também, a crítica de Jorge de Figueiredo Dias, “Sobre a revisão de 2007 do Código de Processo 
Penal português”, in Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 18 – Nos 2 e 3 – Abril-Setem-
bro 2008, págs. 371-375, apelidando-a de “revolução coperniciana da natureza do inquérito”  
(pág. 372). 
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II – A sujeição a segredo de justiça do processo de contraordenação na res-
petiva fase administrativa é a solução que melhor se conforma com a estrutura 
do processo de contraordenação, devendo a este propósito ter-se presente que 
o regime de publicidade e segredo de um qualquer processo não pode ser visto 
como um fim em si mesmo, mas antes como instrumental para a realização de 
fins ou interesses específicos e legítimos145, para o que haverá que atender não 
só à estrutura do processo como à concreta fase processual em causa146.

No quadro do processo penal, a doutrina e a jurisprudência identificam, 
em regra, três grandes núcleos de interesses promovidos pelo segredo de jus-
tiça – a proteção dos sujeitos processuais e outros intervenientes processuais 
(a presunção de inocência, o bom nome ou a integridade física), a proteção do 
normal funcionamento da justiça (garantir “a eficácia da investigação e a inte-
gridade dos meios de prova”147), e a proteção da comunidade em geral148 –, tendo  
o legislador entendido (não sem crítica alargada) que tais interesses ainda são 
adequadamente protegidos com um regime-regra de publicidade nas fases 
preliminares do processo. Tal conclusão não é, porém, válida para o Direito de 
Mera Ordenação Social quer porque o processo de contraordenação apresenta 
uma estrutura processual distinta quer porque as finalidades do processo são 
cumpridas de diferente forma pela publicidade e pelo segredo do mesmo. 

Como se sabe, o processo de contraordenação apresenta uma fase adminis-
trativa e uma (eventual) fase judicial, sendo que os interesses ou fins que o se-
gredo de justiça pode proteger ou cumprir no processo de contraordenação – a 
proteção da eficácia da investigação e a presunção de inocência do arguido (e, 
eventualmente, a proteção de interesses de terceiros) – manifestam-se de forma 
distinta ao longo do processo. Há, desde logo, uma diferença substancial nas 
necessidades de proteção daqueles interesses entre a fase administrativa e a fase 
judicial do processo: ao longo de toda a fase administrativa do processo de con-
traordenação verifica-se com especial acuidade a necessidade de proteção da 
posição jurídica do arguido, em resultado da própria natureza e características 
desta fase149 (é preciso ter em conta que a acusação da CMVM, podendo indiciar 

145 Exatamente assim, para o processo penal, veja-se Mário Ferreira Monte, Segredo e publicidade…, 
pág. 200-201, sublinhando (pág. 201) que “relevante é saber o que deve ser secreto e o que deve ser 
público para que o processo penal se realize enquanto direito, seja eficaz na realização da justiça 
penal e atinja as suas finalidades”
146 Mário Ferreira Monte, Segredo e publicidade…, pág. 204, refere que “o segredo de justiça, em 
Portugal, no processo penal, funda-se na proteção de interesses de natureza diversa e com relevâncias 
distintas, consoante as fases ou os atos processuais em causa”.
147 Frederico da Costa Pinto, Publicidade e segredo…, pág. 12.
148 A este propósito, veja-se, por todos, a síntese de Mário Ferreira Monte, Segredo e publicidade…, 
págs. 201-205. 
149 Germano Marques da Silva, A publicidade…, pág. 272, depois de concluir que “também 
relativamente a todos os actos de instrução nos processos de contra-ordenação a regra é a da publi-
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a prática de factos ilícitos, não constitui a decisão final da autoridade adminis-
trativa nem foi ainda sujeita a contraditório, não sendo adequado que seja tor-
nada pública – o que justifica que se mantenha o processo sujeito a segredo de 
justiça externo até que seja proferida a decisão final); porém, uma vez proferida 
a decisão condenatória, com a estabilização da posição da autoridade adminis-
trativa, esta necessidade surge menos intensa, podendo ser garantida ainda no 
quadro da publicidade do processo. Depois, a fase administrativa do processo 
de contraordenação apresenta diferentes momentos em que as necessidades de 
proteção da investigação assumem graus distintos: até à notificação do argui-
do para o exercício do direito de defesa impõe-se que o processo se encontre 
sujeito a segredo de justiça (interno e externo) para que a autoridade adminis-
trativa possa desenvolver sem qualquer perturbação as diligências probatórias 
que repute relevantes para a recolha de indícios suficientes da prática do ilícito; 
porém, após este momento (com a notificação da acusação ao arguido), e ain-
da que a autoridade administrativa possa continuar a desenvolver diligências 
(probatórias), tais necessidades de proteção da investigação são mais limitadas, 
devendo ser dado ao arguido conhecimento do processo para que nele possa 
exercer o seu direito de defesa.

III – Nas contraordenações do Direito dos Valores Mobiliários, a revisão do 
regime sancionatório de 2017 veio deixar claro que o processo de contraorde-
nação encontra-se “sujeito a segredo de justiça até que seja proferida decisão ad-
ministrativa” (art. 408º-A, nº 1)150. Do novo artigo 408º-A do CdVM resulta que 
o processo de contraordenação está sujeito a segredo de justiça (interno e ex-
terno) até à notificação do arguido para o exercício do direitos de defesa (artigo  
408º, nº 2, al. a), a contrario), mantendo-se, após a notificação, sujeito a segre-
do de justiça (externo) até que seja proferida decisão (final) administrativa151.  
Assim, se em momento prévio à notificação da acusação o arguido não pode 
aceder ao processo – solução que se compreende, de forma a proteger a in-
vestigação, e que não acarreta qualquer prejuízo para os interesses legalmente 
protegidos do arguido, pois não se encontra a decorrer prazo para o exercício de 
qualquer direito –, após a notificação da acusação, o arguido poderá (i) assistir 

cidade, da porta aberta, salvo se o juiz decretar o segredo (…)”, afirma “Não será um exagero de 
publicidade? Será essa publicidade, sobretudo externa, compatível com o normal funcionamento 
dos serviços? Pensamos que não”.
150 Sublinhando, já antes da revisão do regime sancionatório de 2017, que “[o] processo de con-
traordenação está em segredo de justiça até à decisão da autoridade administrativa (artigo 371º,  
nº 2, al. a) do Código Penal), embora exista acesso pleno aos autos pelo arguido após a dedução de 
acusação”, veja-se CMVM, Crimes e contraordenações…, pág. 21.
151 A decisão administrativa a que se refere o nº 1 do artigo 408º-A é a decisão condenatória ou de 
arquivamento.
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aos atos processuais que tenham lugar e que lhe digam respeito, e (ii) consul-
tar e obter cópias, extratos e certidões dos autos (cf. o nº 2 do artigo 408º-A), 
cessando então o segredo interno, mantendo-se, todavia, o segredo externo, no 
âmbito do qual vigora uma proibição de assistência à prática de atos processuais 
ou de tomada de conhecimento de atos ou a proibição de divulgação da ocor-
rência de ato processual e dos seus respetivos termos (por exemplo, as testemu-
nhas não podem divulgar a ocorrência do ato processual em que participem152).

IV – O legislador, ao prever expressamente a sujeição do processo de con-
traordenação a segredo de justiça, teve a preocupação de admitir exceções a 
este regime153. 

São, desde logo, aplicáveis, com as devidas adaptações154, as exceções pre-
vistas no Código de Processo Penal para o regime de segredo de justiça (artigo 
408º-A, nº 3):

a) A CMVM, mediante decisão devidamente fundamentada, pode dar, or-
denar ou permitir que seja dado conhecimento155 a determinadas pessoas 
do conteúdo de ato ou de documento em segredo de justiça, (i) se tal 
não colocar em causa a investigação ou a normal tramitação do processo 
(incluindo aqui o próprio exercício do direito de defesa) e (ii) se afigurar 
(ii.a) conveniente para a descoberta da verdade, (ii.b) ou indispensável 
ao exercício de direitos pelos interessados (cf. artigo 86º, nº 9, do CPP). 
Esta exceção ao segredo de justiça pressupõe “a necessidade de esclare-
cer alguém em concreto, não portanto o público em geral”156, e é levada 

152 Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário do Código de Processo Penal…, pág. 254, esclarece a este 
propósito que «(…) quem deponha no processo submetido a segredo externo não pode divulgar o 
acto processual em que participou, nem a sua realização nem o seu conteúdo (“dos seus termos”), 
isto é, as perguntas que lhe foram feitas e as respostas que deu». Porém, o segredo externo já não 
abrange os próprios factos históricos conhecidos pela testemunha, sobre os quais esta poderá – fora 
do processo – falar livremente (assim, também, Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário do 
Código de Processo Penal…, pág. 254).
153 Mário Ferreira Monte, Segredo e publicidade…, pág. 248, no âmbito do regime de segredo de 
justiça em processo penal, fala a este propósito em “expressões de publicidade (na fase secreta)”.
154 Importa ter em conta que, por via do disposto no artigo 41º, nº 1, do RGCO, são aplicáveis ao 
processo de contraordenação os preceitos do processo criminal. Contudo, a aplicação subsidiária 
de preceitos do processo criminal ao processo de contraordenação pressupõe que a mesma seja 
necessária e devidamente adaptada.
155 Mário Ferreira Monte, Segredo e publicidade…, pág. 250, sublinha que a forma como é dado  
o conhecimento do conteúdo do ato ou de documento em segredo de justiça não pode ser  
certidão. 
156 Mário Ferreira Monte, Segredo e publicidade…, pág. 249. A este propósito o Autor esclarece que 
estão aqui em causa “situações em que alguém estará afectado por algo que se passa no processo e 
para cuja reposição da verdade se impõe aquele esclarecimento, ou alguém para quem o conheci-
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a cabo pela transmissão do conteúdo do ato ou de documento que não 
pode ser feita por certidão nem pode ser depois transmitido pelo bene-
ficiário da limitação a terceiros ou ao público em geral157. Neste caso, as 
pessoas serão (i) identificadas no processo, (ii) com indicação do ato ou 
do documento a que tiveram acesso, (iii) ficando vinculadas ao segredo 
de justiça (artigo 86º, nº 10, do CPP);

b) A CMVM pode autorizar a passagem de certidão em que seja dado  
conhecimento do conteúdo de ato ou de documento em segredo de jus-
tiça na medida em que a mesma seja necessária (i) a processo de natu-
reza criminal, (ii) instrução de processo disciplinar de natureza pública,  
(iii) dedução de pedido de indemnização civil (artigo 86º, nº 11, do CPP). 
Esta exceção ao segredo de justiça encontra-se limitada em razão do fim 
(a autorização pela CMVM da passagem de certidão pressupõe que esta 
tenha como finalidade a sua utilização na instrução de processo de natu-
reza criminal, disciplinar ou civil) e do meio (por via da emissão da cer-
tidão a CMVM pode limitar, em função dos interesses protegidos pelo 
segredo, a informação a constar da certidão)158;

c) A CMVM pode prestar esclarecimentos públicos sobre o processo, quando 
estes forem necessários ao restabelecimento da verdade e não prejudica-
rem a investigação, (i) a pedido das pessoas publicamente colocadas em 
causa, ou (ii) para garantir a segurança e a confiança do funcionamento 
do mercado de valores mobiliários e outros instrumentos financeiros (ar-
tigo 86º, nº 13, do CPP). Estando aqui em causa o restabelecimento da 
verdade e exigindo-se que a prestação da informação não coloque em 
causa a investigação, este caso distingue-se da situação prevista na alí-
nea a) do nº 9 do artigo 86º do CPP pela circunstância de, ao contrário 
do que nesta sucede, os esclarecimentos terem natureza pública, isto é, 
dirigirem-se a um “universo indefinido de destinatários”159.

mento do conteúdo do ato ou de documento em segredo se torna indispensável para o exercício de 
direitos, tanto no processo respetivo como, uma vez que a lei não limita, em outra situação (judicial 
ou não), posto, no entanto, que continue a ser respeitado o segredo de justiça” (pág. 250).
157 Mário Ferreira Monte, Segredo e publicidade…, pág. 250, refere que “[t]rata-se apenas de dar 
conhecimento, não mais do que isso, sendo certo que, por sua vez, o beneficiário não pode dar 
ciência disso a terceiros, ao público em geral, porque está vinculado ao segredo de justiça”. Neste 
contexto, Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário do Código de Processo Penal…, pág. 255, refere 
que estas duas situações configuram “um verdadeiro alargamento subjectivo do âmbito do segredo”.
158 A lei refere a emissão de certidão, mas, caso a forma de dar conhecimento do conteúdo do ato ou 
documento não exija a emissão de certidão, bastando-se com cópia simples, parece-me admissível 
que assim se faça.
159 Mário Ferreira Monte, Segredo e publicidade…, pág. 253.
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A par destas exceções ao regime de segredo, o legislador deixou ainda claro 
que “[a] sujeição a segredo de justiça não prejudica a troca de informações e 
de elementos processuais entre a CMVM e outras entidades administrativas do 
setor financeiro e da concorrência, bem como com instituições congéneres es-
trangeiras ou instituições europeias” (artigo 408º-A, nº 4). Esta precisão com-
preende-se à luz dos regimes de cooperação nacional (setorial) e internacional 
a que a CMVM está sujeita e que poderiam ser afetados pela sujeição do processo 
a segredo de justiça: no plano nacional, a supervisão do setor financeiro pres-
supõe uma adequada articulação entre as autoridades de supervisão dos setores 
do mercado de valores mobiliários e outros instrumentos financeiros, banca e 
seguros, de modo a racionalizar a atividade de supervisão e “em alguns casos, 
evitar uma duplicação de procedimentos de supervisão, sempre onerosos quer 
para os agentes económicos, quer para as próprias autoridades de supervisão”160, 
sendo que, no âmbito da defesa da concorrência, existe um dever de cooperação 
e colaboração das diferentes entidades reguladoras setoriais com a Autoridade 
da Concorrência (cf. artigo 11º, nº 3, da LQER); no plano internacional, a troca 
de informações assume-se como muito relevante, atento o caráter transnacional 
de muitas das operações e na plurilocalização geográfica de muitos dos agentes. 

V – A terminar deixo uma breve nota sobre a (in)admissibilidade de aplicação 
ao processo de contraordenação do regime de levantamento do segredo de jus-
tiça consagrado no artigo 86º do CPP. O regime de levantamento do segredo de 
justiça previsto no regime processual penal explica-se no quadro do regime-regra 
de publicidade do processo, o qual pode ser afastado pelo Ministério Público 
em razão dos interesses da investigação ou dos direitos dos sujeitos processuais, 
assim se justificando que, logo que os fundamentos da sujeição do processo 
a segredo deixem de se verificar, se regresse ao regime-regra de publicidade.  
Ora, tal não sucede no processo de contraordenação, em que o legislador fez 
um juízo sobre os interesses em confronto e determinou a sujeição da fase ad-
ministrativa do processo a segredo de justiça, não havendo assim espaço para o 
levantamento do segredo de justiça.

7. Tradução de documentos em língua estrangeira
I – No direito processual português a língua dos atos (escritos e orais) é a lín-
gua portuguesa (cf. artigo 92º, nº 1, do CPP; artigo 133º, nº 1, do CPC). Tal não 
significa, contudo, que os documentos juntos ao processo tenham de se encon-
trar redigidos em português ou que, não estando, devam obrigatoriamente ser 
traduzidos para português: na verdade, como resulta, por exemplo, do disposto 

160 Frederico da Costa Pinto, A supervisão…, pág. 98.
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no artigo 92º, nº 6, do CPP161 ou do artigo 134º, nº 1, do CPC162, a tradução de 
documentos em língua estrangeira integrados nos autos depende de um juízo 
quanto à necessidade da sua tradução. Esta solução compreende-se à luz do 
princípio da economia processual: pode, por vezes, acontecer a integração nos 
autos de documento em língua estrangeira cuja origem ou natureza permita, 
desde logo, afirmar a sua irrelevância para a descoberta da verdade e a boa deci-
são da causa, ou que, não obstante encontrar-se redigido em língua estrangeira, 
o seu conteúdo é facilmente apreensível por todos os sujeitos e intervenientes 
processuais. Em qualquer destes casos não se justifica que seja determinada a 
tradução do documento, por a mesma se revelar inútil.

II – Nos processos de contraordenação da competência da CMVM é comum 
encontrar-se um relevante acervo de documentos redigidos em língua estran-
geira: muitos dos contratos são celebrados com entidades com sede no estran-
geiro, muitos dos instrumentos financeiros negociados são emitidos em países 
estrangeiros e alguns dos respetivos documentos informativos encontram-se  
redigidos em língua estrangeira, o inglês – tal como em tantas outras áreas da 
vida – vem afirmando-se como a língua franca do mercado de valores mobi-
liários e outros instrumentos financeiros (sendo, por vezes, utilizado mesmo 
quando todos os contratos e valores mobiliários em causa têm exclusiva conexão 
territorial com Portugal)163. 

Neste contexto, o novo artigo 410º-A do CdVM não introduz qualquer alte-
ração significativa no regime aplicável aos documentos redigidos em língua 
estran geira integrados em processos de contraordenação cuja competência 
para a respetiva tramitação caiba, nos termos do artigo 408º, à CMVM164. A tra-

161 “É igualmente nomeado intérprete quando se tornar necessário traduzir documento em língua 
estrangeira e desacompanhado de tradução autenticada”.
162 “Quando se ofereçam documentos escritos em língua estrangeira que careçam de tradução, o 
juiz, oficiosamente ou a requerimento de alguma das partes, ordena que o apresentante a junte”.
163 Estas circunstâncias explicam, aliás, que, no caso da informação divulgada em Portugal ou dos 
documentos remetidos à CMVM, a obrigação de tradução de documentos ou informação redigida 
em língua estrangeira não seja absoluta: quanto à informação divulgada em Portugal, apenas a 
que seja suscetível de influenciar as decisões dos investidores “[d]eve ser redigida em português 
ou acompanhada de tradução para português devidamente legalizada” (art. 4º, nº 1), podendo a 
CMVM “dispensar, no todo ou em parte, a tradução quando considere acautelados os interesses dos 
investidores” (art. 4º, nº 2); quanto à informação remetida à CMVM no âmbito das suas funções a 
lei admite que a mesma seja redigida em língua estrangeira, concedendo, todavia, à CMVM o poder 
de “exigir a tradução de documentos redigidos em língua estrangeira” (art. 4º, nº 3).
164 Parecendo fazer radicar a admissibilidade legal dos documentos redigidos em língua estrangeira 
tanto na aplicação direta do artigo 410º-A como na aplicação do artigo 92º, nº 6, do CPP, por via 
do artigo 41º, nº 1, do RGCO, veja-se a sentença do TCRS, de 19.07.2020, proferida no processo  
nº 124/20.8YUSTR.
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dução dos documentos redigidos em língua estrangeira que venham a ser inte-
grados nestes processos encontra-se sujeita a um juízo de necessidade: apenas 
se impõe a tradução se ela for necessária para a descoberta da verdade e a boa 
decisão da causa e/ou para o exercício de direitos por parte do arguido ou de 
outros intervenientes processuais. 

O artigo 410º-A apresenta, no entanto, três situações em que o legislador 
promove ele mesmo esse juízo de (des)necessidade, deixando claro que nas si-
tuações nele previstas não é necessário promover a tradução dos documentos: 
não será necessária a tradução de documentos em língua estrangeira, nomeada-
mente, quando (a) os documentos tenham sido elaborados ou assinados pelo 
próprio arguido ou interveniente processual; (b) não existam razões para consi-
derar que o arguido ou o interveniente processual não conheça ou compreenda 
a língua em que se encontram redigidos os documentos; (c) os documentos se 
encontrem redigidos em língua internacionalmente utilizada no domínio dos 
mercados financeiros. A análise de cada uma das situações tipificadas na lei per-
mite facilmente compreender porque tomou o legislador a seu cargo a tarefa de 
indicar ao intérprete-aplicador que naquelas situações não se afigura necessária 
a tradução dos documentos: em todas elas, as respetivas características revelam 
que a eventual tradução do documento não seria necessária para o exercício de 
qualquer direito, afigurando-se antes como a prática de um ato inútil.

8. Conclusão
I – A Lei nº 28/2017, de 30 de maio, tendo como razão de ser a adaptação do 
direito português ao novo regime do abuso do mercado, promoveu alterações 
nos dois pilares em que assenta o regime sancionatório do Direito dos Valores 
Mobiliários (os crimes contra o mercado e os ilícitos de mera ordenação social), 
tendo o legislador de 2017 sabido articular o novo regime do abuso do mercado 
com o regime sancionatório pré-existente (e que nos foi dado pelo legislador 
de 1999), reconhecendo que o modo eficaz como este tem funcionado nas últi-
mas duas décadas exige que se afaste qualquer tentação de rutura com as suas  
ideias essenciais.

A análise das alterações introduzidas pela Lei nº 28/2017, de 30 de maio, no 
campo dos ilícitos de mera ordenação social permite inscrevê-las num processo 
de evolução e adaptação deste regime sancionatório, marcado por uma ideia de 
continuidade. Na verdade, estas alterações visaram, por vezes, passar a letra de 
lei soluções que uma adequada interpretação já permitia afirmar e que eram, 
aliás, a prática seguida nos processos de contraordenação da competência da 
CMVM: é o caso, por exemplo, da consagração expressa da possibilidade de o 
arguido oferecer meios de prova com a defesa escrita (artigo 414º-A, nº 1), de 
assistir aos atos processuais que tenham lugar e que lhe digam respeito e de 
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consultar e obter cópias, extratos e certidões dos autos (artigo 408º-A, nº 1), 
ou da admissibilidade de realização de diligências através de videoconferência 
(artigo 409º, nos 4 e 5). Noutros casos, as alterações promovidas apresentam 
um carácter verdadeiramente inovatório, procurando adaptar as contraorde-
nações do Direito dos Valores Mobiliários à evolução da realidade que ele visa 
tutelar: é o caso da consagração de um regime de unificação da infração por 
factos sucessivos ou simultâneos (que a doutrina assinalava como suscetível de 
se poder aplicar ainda sem previsão expressa na lei) ou a definição de uma regra 
que permite que, em caso de concurso de processos sancionatórios, sejam tidas 
em conta as sanções já cumpridas e executadas nesses processos nas decisão de 
processos ulteriores para efeitos de determinação das respetivas sanções (artigo 
420º, nº 3). 

Esta continuidade das soluções, que espelha de forma evidente a adequação 
do regime consagrado no CdVM logo em 1999, é não só essencial para garantir 
segurança e certeza jurídicas, mas também condição da própria eficácia do re-
gime. Esperemos que os próximos vinte anos permitam manter a estabilidade 
do regime, contribuindo para a proteção dos investidores e para o desenvolvi-
mento dos mercados de valores mobiliários e outros instrumentos financeiros, 
em tributo ao trabalho de há vinte anos. 
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«O tempo e o modo» na evolução do sistema 
sancionatório do sector financeiro

Frederico de Lacerda da Costa Pinto1

Introdução

O feliz título da revista de ideias, reflexão e experiências (ou, melhor, «de pensa-
mento e acção», como se dizia no subtítulo)2 lançada nos anos 60, do século XX, 
oferece a linha de força subjacente a este estudo: também as decisões legislativas 
convocam esses dois referentes e têm o seu tempo e o seu modo de afirmação.  
E quando se trata de reformas de instrumentos legais já sedimentados (como uma 
codificação) esse tempo é assumidamente múltiplo: inclui o tempo que passou 
quanto a uma solução que esteve em vigor e se vai modificar, o tempo da concreta 
decisão de assumir opções que modificam a lei e o tempo da sua vigência futura. 
A avaliação da reforma, dos seus efeitos e dos resultados que produziu exige 
igualmente tempo para garantir o distanciamento crítico necessário. Em suma, 
a avaliação do modo da decisão legislativa implica tempo para a avaliar. O tempo 
é, assim, um elemento intrínseco invisível, mas essencial, em todas as reformas 
legislativas. No fundo, uma reforma legislativa integra horizontes temporais dis-
tintos e, sendo bem preparada, articula-se de forma congruente com a história do 
tema em causa, resolve problemas que foram sendo identificados, inova quando 

1 Doutor em Direito (Direito Criminal). Assessor do Conselho de Administração da CMVM e Pro-
fessor Associado da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Investigador do grupo 
Criminalia (CEDIS, Nova Direito). As opiniões assumidas neste texto são pessoais e não podem, 
por isso, ser imputadas às instituições referidas. 
2 Cfr. O Tempo e o Modo, nº 1 (1963), colecção disponível em hemerotecadigital.cm-lisboa.pt.
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necessário (sem criar novos problemas) e fundamenta as suas opções, em diálogo 
aberto e cientificamente legitimado. 

Neste estudo oferece-se uma perspectiva global sobre as grandes reformas 
do sistema sancionatório do mercado de valores mobiliários realizadas nos últi-
mos vinte anos, elegendo para o efeito alguns temas essenciais para a boa com-
preensão do modelo actualmente em vigor. 

I. Linhas de evolução do sistema sancionatório do Código dos Valores 
Mobiliários

As sucessivas reformas do sistema sancionatório do mercado de valores mobiliá-
rios têm tido não apenas o seu tempo e o seu contexto económico-jurídico, como 
também uma intencionalidade programática própria (nuns casos mais visível e 
noutros apenas implícita), que tem variado consoante os períodos económicos 
e políticos que as envolvem. 

1. Nestas quase três décadas de vigência do novo regime jurídico dos merca-
dos de valores mobiliários muita coisa mudou: os mercados e os espaços alter-
nativos de negociação, os produtos criados e os instrumentos financeiros nego-
ciados, as telecomunicações e os sistemas informáticos, uma parte dos agentes 
económicos, as relações internacionais, os problemas dominantes, os efeitos 
das crises económicas, as infracções predominantes e os casos revelados ou as 
expectativas sócio-políticas quanto à regulação, incluindo as respostas sancio-
natórias. Numa palavra simples, nem os mercados são os mesmos, nem a sua 
regulação se faz do mesmo modo. 

Apesar da sucessão de reformas legislativas, a realidade tem mudado mais do 
que o sistema sancionatório. O que é salutar, pois significa que as intervenções 
legislativas que ocorreram conseguiram, em regra, dar respostas normativas 
satisfatórias e estáveis, abrangendo várias realidades, sem lacunas relevantes e 
sem que os casos mais graves tenham esgotado as soluções sancionatórias vi-
gentes. Vejamos, ainda que em apertada síntese, os principais marcos dessas 
reformas legais no plano sancionatório3. 

O regime sancionatório acolhido no Código do Mercado de Valores Mobi-
liários de 1991 assumiu desde o início duas características fundamentais: por um 

3 Sobre a história legislativa dos mercados de valores mobiliários em Portugal, por todos, Paulo 
Câmara, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, 2ª edição, Coimbra: Almedina, 2011, p. 53 e ss, e  
p. 66 e ss, e A. Barreto Menezes Cordeiro, Direito dos Valores Mobiliários, Coimbra: Almedina, 2015,  
p. 123 e ss, e depois, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, 2ª edição actualizada, Coimbra: Almedina, 
2018, p. 47 e ss. Especificamente sobre as várias reformas do código, José Nunes Pereira, «Quinze 
anos de codificação mobiliária em Portugal», Direito dos Valores Mobiliários, Vol. VIII, Coimbra: Alme-
dina, 2008, p. 265 e ss.
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lado, reformulou a tipicidade dos crimes de abuso de informação privilegiada 
e de manipulação do mercado, que estavam previstos no Código das Socieda-
des Comerciais de 1987; por outro lado, adoptou o regime do Direito de Mera  
Ordenação Social como matriz da disciplina pública dos mercados de valores 
mobiliários, atribuindo competências sancionatórias exclusivas a uma autori-
dade de supervisão autónoma, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. 
Com esta última opção afastou-se do modelo da decisão sancionatória minis-
terial, que existia em alguns sectores para algumas matérias e que era fonte de 
delicados problemas jurídicos e políticos. Nenhuma das duas soluções era evi-
dente e, em boa medida, assentaram ambas em opções que continham algum 
risco político-jurídico, tendo simultaneamente um carácter inovador (talvez 
mesmo experimental). 

A criação de um regime de Direito sancionatório público para o sector eco-
nómico e financeiro não constituía uma novidade absoluta. Para não recuar 
mais, já tinha existido entre nós na década de 504 e estava também na base dos 
interessantes regimes de direito disciplinar público e de direito criminal (cri-
mes e transgressões) previstos no diploma que (no início de 1974) regulou a 
organização e funcionamento das bolsas de valores e a actividade dos correto-
res5; e era, ademais, o modelo adoptado na década de 80 quer no diploma que 
contemplou as Infracções contra a economia e contra a saúde pública (Decreto-
-Lei nº 28/84, de 20 de Janeiro1984), quer no Código das Sociedade Comerciais 
(1987). Nos dois últimos casos, curiosamente, com um maior número de crimes 
do que contraordenações, o que constituía um indicador de que a necessidade 
de tutela penal no campo económico tinha, nesse momento histórico, algumas 
particularidades quando comparada com os demais sectores. Ou, pelo menos, o 
legislador perspectivava de maneira distinta a intervenção penal no plano eco-
nómico6. Em breve síntese, um maior número de crimes, com penas de prisão 
baixas e em cumulação com a pena de multa, responsabilidade penal de entes 
colectivos e punição mais extensa dos factos negligentes (ao contrário da puni-
ção excepcional que resultava do Código Penal). 

4 Cfr. Decreto-Lei 41.204, de 24-07-1957, e Decreto-Lei nº 42.641, de 12-11-1959.
5 Cfr. Decreto-Lei nº 8/74, de 14 de Janeiro, artigos 131º a 136º.
6 Sobre as particularidades e as opções da intervenção penal na economia, em diferentes momentos 
históricos, sigam-se os estudos fundamentais de Eduardo Correia, Jorge de Figueiredo Dias, José 
de Faria Costa, Manuel da Costa Andrade, publicados a partir da década de 70 e integrados na 
colectânea organizada pelo IDPEE, Direito Penal Económico e Europeu: Textos Doutrinários, Volume I, 
Coimbra: Coimbra Editora, 1998, p. 277 e ss. Depois, José de Faria Costa, Direito Penal Económico, 
Coimbra: Quarteto, 2003. Também Frederico de Lacerda da Costa Pinto, «Tendências e ruturas na 
evolução do Direito Penal Económico», Católica Law Review nº 3 (2017), p. 91 e ss. Agora, Anabela 
Miranda Rodrigues, Direito Penal Económico, Uma Política Criminal na Era da Compliance, Coimbra: 
Almedina, 2019. 
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O CdMVM de 1991 contrariou este modelo assumido na década anterior e 
trouxe, também neste plano, algumas inovações assinaláveis: em primeiro lugar, 
assumiu – e bem – uma intervenção penal minimalista, prevendo somente dois 
crimes contra o mercado (abuso de informação e manipulação do mercado, ar-
tigos 666º e 667º do CdMVM) e o crime de desobediência (artigo 668º), todos 
na forma dolosa, contemplando apenas a autoria de pessoas físicas (as pessoas 
colectivas só serão responsáveis pelas contraordenações) e sem punição crimi-
nal da negligência; em segundo lugar, revogou as incriminações de abuso de 
informação privilegiada e de manipulação do mercado que constavam do CSC 
(artigos 524º e 525º) substituindo-as por tipos incriminadores com a mesma de-
signação, mas com âmbito e natureza substancialmente diferente; em terceiro 
lugar, contrariamente à dimensão penal, adoptou um sistema contraordenacio-
nal maximalista (em que a infracção à generalidade dos deveres legais consti-
tuía contraordenação: cfr. artigos 670º a 672º ), centrando, assim, a dimensão 
sancionatória da supervisão neste regime e não no Direito Penal; finalmente, o 
CdMVM de 1991 articulou todo o regime sancionatório com a dimensão mate-
rial e substantiva, num diploma único, dando início ao fenómeno que designo 
por «codificações sectoriais», que articulam várias matérias de vários ramos do 
Direito num mesmo código7.

Num plano mais analítico, o regime de 1991 operou uma mutação discreta 
na natureza dos crimes: o abuso de informação privilegiada (artigo 666º) e a 
manipulação do mercado (artigo 667º) deixaram de ser tratados como crimes 
societários e passaram a ser crimes contra o mercado de valores mobiliários.  
A deslocação do centro axiológico de tutela implicou a protecção de um bem 
jurídico distinto (sem o mesmo estar condicionado a um interesse integrado 
numa esfera jurídica concreta de uma sociedade comercial), uma reconfigura-
ção dos ilícitos típicos e uma menor relevância da patrimonialização dos danos 
causados e vantagens obtidas, agora limitados à graduação da gravidade con-
creta do facto típico. Também por isso o seu âmbito material tornou-se mais 
condicionado, pois as incriminações deixaram de se aplicar a todas as socieda-
des comerciais passando apenas a contemplar entidades com activos negociá-
veis num mercado (fosse ou não um mercado regulado). Em relação às demais 
sociedades comerciais, com a revogação expressa dos tipos incriminadores do 
CSC, o ilícito penal foi convertido num ilícito civil através de uma técnica de 
descriminalização reflexa ou implícita. Talvez por esta razão, não foram revoga-

7 Veja-se, «As codificações sectoriais e o papel das contra-ordenações na organização do Direito 
Penal secundário», Themis 5 (2002), p. 87 e ss. Para uma perspectiva mais ampla, sobre os modelos 
de organização do Direito Penal secundário na Europa e a sua articulação com formas alternativas 
de intervenção, Massimo Donini (org.), Modelli ed esperienze di riforma del Direitto penale complementare, 
Milano: Giuffrè, 2003.
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dos os regimes que contemplavam as consequências civis desses factos (estorno 
de mais valias e destituição judicial de titulares de órgãos sociais) mantidos no 
Código das Sociedades Comerciais (artigos 449º e 450º). 

Os tipos de crime contra o mercado na versão inicial do CdMVM de 1991 
previam penas de prisão relativamente baixas (dois anos) e em cumulação obri-
gatória com pena de multa. O primeiro aspecto não era muito problemático, 
pois é sabido que o efeito dissuasor das penas depende mais da sua aplicação 
efectiva no processo do que da gravidade abstracta da sanção; já a obrigação 
de cumular a pena de prisão com pena de multa inutilizava a multa enquanto 
sanção penal alternativa, pois impedia que o Tribunal a aplicasse, em vez de uma 
pena de prisão, a casos de menor gravidade. O que limitava também o alcance da 
liberdade judicial na determinação da pena concreta para o caso. 

2. A reforma de 1999 foi preparada com tempo e cuidado e obedeceu a um 
princípio geral de actualização de várias matérias e de simplificação e clarifica-
ção do regime sancionatório8. O essencial da reforma de 1999, que deu origem 
ao actual Código dos Valores Mobiliários, não foi na verdade a parte sanciona-
tória do diploma (embora a incluísse), mas sim as várias partes substantivas9.  
Um dos objectivos gerais da reforma foi o de apurar e actualizar, através da for-
mulação normativa e da racionalidade imanente a uma codificação, os regimes 
de 1991 que, pela novidade do diploma, eram excessivamente pormenorizados, 
ao ponto de, em diversas partes do código, serem mais descritivos do que nor-
mativos, o que implicava reformular vários institutos. 

Também a parte sancionatória do Código foi revista e actualizada, designa-
damente em relação à experiência adquirida desde o início da vigência do diploma  
e às tendências de direito estrangeiro mais recentes (em especial, algumas op-
ções do Testo Unico de la Finanzia, de Itália). Simplificação, desde logo, dos tipos 
incriminadores, em especial do crime de abuso de informação privilegiada, cuja 
redacção (artigo 666º) reproduzia por vezes o texto de normas da Directiva  
nº 89/592/CEE, de 13 de Novembro (a primeira Directiva sobre o abuso de in-
formação privilegiada), afastando-se das técnicas de tipificação usadas entre 
nós; mas também a eliminação de elementos subjectivos especiais e circuns-
tâncias acidentais dos tipos incriminadores, que criavam uma estrutura típica 
desnecessariamente complexa e dificultavam inclusivamente a exacta com-
preensão do seu âmbito material. 

8 Em pormenor, os vários textos e anteprojectos incluídos na obra, editada pelo Ministério das 
Finanças e CMVM, Trabalhos Preparatórios do Código dos Valores Mobiliários, Lisboa: CMVM, 1999.
9 Um importante mapa de temas relevantes encontra-se nos Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, 
nº 7 (2000), número especial dedicado ao novo Código dos Valores Mobiliários, onde se destacam, 
em vários textos doutrinários, as principais novidades da reforma. 
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O sistema contraordenacional do Código foi mantido e aprofundado, em vá-
rias normas gerais sobre a imputação da responsabilidade e sobre o processo de 
contraordenação, beneficiando da experiência da sua aplicação e da sua trami-
tação judicial (artigo 416º do CdVM de 1999). É esta a origem, por exemplo, da 
regra de continuidade probatória do processo: em caso de impugnação judicial, 
o Tribunal decide com base na prova produzida em audiência de julgamento 
e também na prova produzida na fase administrativa do processo (artigo 416º,  
nº 4), desse modo se garantido que a prova obtida e valorada na fase organica-
mente administrativa do procedimento de contraordenação não era ignorada 
no julgamento, promovendo assim a congruência processual da avaliação pro-
batória que o Tribunal deveria realizar sobre os fundamentos da decisão im-
pugnada. E foi também a experiência na tramitação dos processos que levou à 
criação da forma sumaríssima (artigo 414º do CdVM de 1998), uma inovação 
assinalável no sistema contraordenacional, que permite antecipar uma decisão 
do processo com o acordo do arguido, diminuindo a sua duração e atenuando a 
conflitualidade processual10. 

A forma de prever os ilícitos contraordenacionais foi igualmente modifi-
cada11. O CdMVM de 1991 fazia remissões expressas e estáticas para os regimes 
substantivos, numa malha normativa cristalizada, densa e complexa, difícil de 
compreender e propensa a erros e lacunas, pois, não raras vezes, acrescentava 
elementos típicos à infracção ao formular as normas de sanção. Entre os vários 
modelos que foram ponderados, o CdVM de 1999 optou por uma organização 
mais simples das normas de sanção, com um sistema de remissões materiais para 
o conjunto de deveres inerentes ao tratamento substantivo dos vários temas12. 
Modelo que foi sufragado pela jurisprudência dos Tribunais superiores: veja-se 
para o efeito, por exemplo, o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 6 
de Abril de 2011 (Augusto Lourenço), e o Acórdão do Tribunal Constitucional  
nº 85/2012, de 15 de Fevereiro (Pamplona de Oliveira).

Foram ainda clarificados os poderes da autoridade de supervisão (artigos 
358º e ss, e 408º, CdVM de 1999) e aprofundado o regime das averiguações 
preliminares (artigo 382º e ss, CdVM)13, que desenvolvia e pormenorizava um 

10 Sobre o tema, Helena Magalhães Bolina, «As contraordenações no novo Código dos Valores 
Mobiliários», Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários nº 7 (2000), p. 431 e ss. Agora, Frederico de 
Lacerda da Costa Pinto, O regime do processo de contraordenação na forma sumaríssima de processo, Parecer 
(não publicado), 2020. 
11 Veja-se, Alexandre Brandão da Veiga, «A construção dos tipos contra-ordenacionais no novo 
Código dos Valores Mobiliários», Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários nº 7 (2000), p. 415 e ss.
12 Cfr. Frederico de Lacerda da Costa Pinto, O novo regime dos crimes e contraordenações no Código dos 
Valores Mobiliários, Coimbra: Almedina, 2000, p. 25 e ss.
13 Desenvolvimentos em Frederico de Lacerda da Costa Pinto, O novo regime dos crimes e contraorde-
nações no Código dos Valores Mobiliários, Coimbra: Almedina, 2000, p. 104 e ss. Depois, Bruno Vinga 
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regime muito genérico previsto no CdMVM (artigo 16º, nº 2, alínea b), CdMVM 
de 1991). Uma solução que resistiu inclusivamente às dúvidas sobre a sua cons-
titucionalidade, respondidas mais tarde, de forma categórica e fundamentada, 
pelo Acórdão do Tribunal Constitucional nº 360/2016, de 8 de Junho (Ana 
Guerra Martins)14. 

3. Em 2003 entrou em vigor a nova Directiva do Abuso de Mercado 2003/6/CE,  
de 28 de Janeiro (a que se seguiu um pacote de directivas de execução), também 
conhecida por MAD I (a primeira Market Abuse Directive) que obrigou a nova 
reformulação legislativa do Código dos Valores Mobiliários, concretizada 
através do Decreto-Lei nº 52/2006, de 15 de Março. 

A parte sancionatória do Código foi pouco alterada, pois o regime legal de 
1999 tinha antecipado muitas das soluções mais tarde acolhidas na reforma  
europeia de 2003. Dos vários aspectos incluídos nesta reforma15, podem desta-
car-se o aprofundamento do regime preventivo da utilização abusiva de infor-
mação privilegiada, através da antecipação e clarificação de deveres de informa-
ção e do regime de proibição de transações de dirigentes e partes relacionadas 
(artigos 248º e ss, 389º e 395º). O que incluiu ainda soluções específicas de 
comunicação e suspensão de operações suspeitas (artigo 382º), com a dupla 
dimensão preventiva e repressiva. Regimes que acabaram por ter reflexos na 
compreensão hermenêutica dos ilícitos de mercado e na actividade processual 
da CMVM. 

Por exigência da Directiva referida, foram também alargados alguns poderes 
da CMVM, designadamente na obtenção de registos de contactos telemáticos 
relacionados com possíveis práticas de abuso de informação privilegiada e de 
manipulação do mercado, soluções que tiveram de ser adaptados ao quadro 
constitucional português (artigo 385º do CdVM de 1999). 

4. A crise do subprime de 2007-2008 motivou uma forte reacção política 
sobre as infracções ocorridas no sistema financeiro, que entre nós se traduziu 

Santiago, «O regime das averiguações preliminares no código dos valores mobiliários de 1999», 
Revista Portuguesa de Ciência Criminal, 11 (2001), p. 603 e ss, e Ana Pascoal Curado, «As averiguações 
preliminares da CMVM no âmbito da luta contra a criminalidade financeira: Natureza jurídica e 
aplicação do princípio nemo tenetur), Revista de Concorrência e Regulação nº 9 (2012), p. 239 e ss.
14 Criticamente, contudo, Augusto Silva Dias e Rui Soares Pereira, Sobre a Validade de Procedimentos 
Administrativos Prévios ao Inquérito e de Fases Administrativas Preliminares no Processo Penal, Coimbra: 
Almedina, 2018.
15 Uma boa panorâmica sobre as diversas dimensões materiais e sancionatórias desta reforma 
encontra-se no documento da CMVM, Novas medidas de prevenção e combate ao abuso de mercado, 2008 
(acesso livre em www.cmvm.pt).
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na aprovação da Lei nº 28/2009, de 19 de Junho, através da qual foram alterados 
os diplomas legais dos sectores bancário, segurador e mercado de valores 
mobiliários. 

O contexto desta reforma assentava no propósito (político) de endureci-
mento do sistema legal contra as práticas ilícitas no sistema financeiro, inci-
dindo sobre duas grandes matérias: por um lado, uma exigência legal de trans-
parência das políticas remuneratórias dos órgãos de administração e fiscalização 
das entidades de interesse público, incluindo o dever específico de divulgação 
das remunerações (individuais e agregadas) dos titulares de órgãos de entida-
des emitentes com activos admitidos a mercados regulamentados; por outro 
lado, o endurecimento das sanções penais e contraordenacionais cominadas 
para ilícitos ocorridos no sistema financeiro. 

O primeiro objectivo era marcado por motivos de transparência e identifi-
cação preventiva de conflitos de interesses. O segundo objectivo assumia na ver-
dade duas dimensões: uma razoável, traduzido na aproximação e actualização 
da legislação sancionatória (material e processual) dos três sectores do sistema 
financeiro, um objectivo que foi conseguido (foi, por exemplo, através desta re-
forma que alguns poderes adicionais dos reguladores e o processo sumaríssimo 
nas contraordenações foram estendidos ao sector bancário e segurador); uma 
outra dimensão, mais delicada e menos consensual, exigia o aumento das pe-
nas, onde se identificavam opiniões desproporcionadas sobre o incremento da 
gravidade das sanções, como forma de expressão de censura político-jurídica e 
de intolerância perante os graves acontecimentos conhecidos antes, durante e 
depois da crise do subprime. Linha esta que veio – e bem – a ser mitigada, pois 
assentava mais numa reacção casuística, simbólica e inconsistente, do que numa 
razoabilidade jurídica subjacente. As sanções foram agravadas, mas apenas até 
patamares sistematicamente equilibrados, designadamente até 5 anos de prisão 
(acrescidos de sanções acessórias) para os crimes especificamente previstos na 
legislação do sector bancário, segurador e mercado de valores mobiliários, o que 
corresponde ao patamar de gravidade média dos crimes patrimoniais previstos 
no Código Penal.

Para um sector do sistema penal em que as penas máximas não estavam es-
gotadas na sua aplicação judicial, tal orientação era a que se revelava adequada, 
necessária e proporcional. Como já se referiu, o efeito preventivo do sistema não 
depende tanto da gravidade abstracta das penas cominadas como da sua aplica-
ção efectiva e da qualidade jurídico-probatória dos processos organizados, em 
especial quando as penas legalmente cominadas num sector de actividade não 
foram confrontadas com casos judiciais que evidenciassem a sua insuficiência 
axiológica. Uma pena abstracta muito grave que não se consegue aplicar, por-
que os processos não chegam ao fim, é mais nociva para os objectivos de pre-
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venção geral do sistema do que penas menos severas efectivamente aplicadas 
em processos que terminam com decisões transitadas em julgado. Em suma, 
também no sistema financeiro, o efeito dissuasor das penas criminais está asso-
ciado à sujeição ao processo e à efectiva responsabilização dos agentes e não a 
manifestações simbólicas e inconsequentes de gravidade abstracta das sanções. 

5. A reforma de 2017, concretizada pela Lei nº 28/2017, de 30 de Maio,  
assentou em dois grandes propósitos: por um lado, visou adaptar o sistema san-
cionatório do CdVM ao novo regime europeu do abuso de mercado, publicado 
em 2014; e, por outro, procurou actualizar o regime sancionatório em função 
das realidades e dos problemas que foram sendo identificados na última década, 
isto é, desde a reforma de 2006. 

Uma parte das alterações introduzidas no Código foi exigida pela nova re-
gulamentação europeia do abuso de mercado, assente em dois grandes instru-
mentos normativos: o Regulamento (UE) nº 596/2014, do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 16 de Abril de 2014 (designado sinteticamente por MAR, 
Market Abuse Regulation) e a Directiva 2014/57/EU, de 14 de Abril de 2014 (de-
signada por MAD II, ou seja, a segunda Market Abuse Directive) a que se seguiu a 
apro vação de mais de uma dúzia de instrumentos normativos de execução sobre 
várias matérias16. 

No plano técnico-jurídico, a reforma do abuso de mercado enfrentou exi-
gências distintas daquelas que estiveram subjacentes às reformas anteriores e 
que se podem resumir a três aspectos fundamentais: (i) a reorganização dos 
sistema de fontes, com uma intervenção europeia dualista assente na vigência 
directa de um Regulamento europeu conjugada com a necessidade de transpo-
sição e adaptação de alguns regimes (da Directiva e do próprio Regulamento); 
(ii) a articulação da reforma europeia com um sistema sancionatório nacional 
estável e efectivo, a funcionar há mais de duas décadas, no plano criminal e con-
traordenacional, com processos em curso e recursos em todas as instâncias que 
poderiam ser perturbados por entendimentos equívocos sobre o significado 
e alcance de alguns pontos da reforma; (iii) exigência de ponderação especí-
fica de algumas soluções da reforma europeia à luz de equilíbrios internos do 
sistema jurídico nacional e, em especial, de valores e garantias com projecção 
constitucional. 

16 Para uma perspetiva histórico-material da evolução das reformas europeias em matéria de abuso 
de mercado, Helena Magalhães Bolina, «A revisão das directivas do abuso de mercado: novo âmbito, 
o mesmo regime», Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, Número Especial: Ensaios de Homenagem 
a Amadeu Ferreira, volume II (2015), p. 11 e ss. Depois, também com muita informação relevante, 
Anabela Miranda Rodrigues, «O Direito Penal europeu à luz do princípio da necessidade – o caso 
do abuso de mercado», Católica Law Review, nº 3 (2017), p. 11 e ss.
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O elemento central da reforma europeia de 2014 é o Regulamento (UE)  
nº 596/2014, quer pela sua vigência directa nos ordenamentos jurídicos dos vá-
rios Estados, quer pelo facto de a própria Directiva 2014/57/EU, ao tratar as 
matérias penais, remeter a concretização de conceitos fundamentais para o  
disposto no Regulamento. A padronização do Direito interno dos vários Esta-
dos no plano do abuso de mercado é, assim, mais intensa desde a reforma de 
2014. A própria tipicidade das infracções do abuso de mercado (quer as con-
traordenações, quer os crimes) passou a fazer-se em conexão normativa com 
o conteúdo do Regulamento, através de um reenvio previsto nas várias normas 
(de ilicitude ou de sanção) em função dos temas tratados. 

Neste contexto, a reforma de 2017 foi complexa e extensa: teve, por um lado, 
de articular fontes de origem e natureza diversa (no plano interno, o Código, 
a legislação subsidiária e a Constituição e, no plano externo, o Regulamento, 
a Directiva, os Regulamentos delegados e as Directivas de execução); e teve 
ainda, por outro lado, de abranger todas as matérias e soluções exigidas pela 
nova reforma europeia do abuso de mercado.

Numa brevíssima síntese, a reforma de 2017, entre outros aspectos, reorga-
nizou as contraordenações do abuso de mercado (artigo 339º-A, do CdVM), 
actualizou o regime de divulgação de informação privilegiada pelos emitentes 
(artigo 248º-A) e o regime das transacções de dirigentes (artigo 248º-B), alar-
gou a tipicidade do abuso de informação privilegiada à modificação e cancela-
mento de ordens pendentes e à informação relativa a ordens dos comitentes 
(artigo 378º, nº 2 e 5), criou um regime de protecção de denunciantes exigido  
pela regulamentação europeia (artigos 305º-F e 368º-A a 368º-E), tipificou  
novas modalidades de abuso de informação e de manipulação em função de no-
vos mercados e novos instrumentos financeiros (artigos 378º-A a 379º-C), fez 
uma revisão das sanções acessórias (artigos 380º e 404º) e criou um novo crime 
de captação de investimento com informação falsa ou enganosa (artigo 379º-E, 
todos do CdVM).

O regime contraordenacional, por seu turno, foi actualizado em algumas 
matérias, designadamente na unificação típica de factos sucessivos ou simul-
tâneos (artigo 402º-A), na consagração de uma atenuante extraordinária por 
confissão e colaboração probatória (artigo 405º-A), na clarificação do regime 
do segredo de justiça na fase organicamente administrativa do processo (artigo 
408º-A) e do direito de defesa, incluindo o regime de apresentação das teste-
munhas (artigo 414º-A). Na economia do presente estudo, não é possível tra-
tar todos estes aspectos, alguns dos quais serão objecto de reflexão por outros  
autores17. Vejamos com mais pormenor alguns dos temas mais relevantes no  

17 Sobre os novos regimes contraordenacionais da reforma de 2017, veja-se o estudo autónomo de 
Tiago Marques integrado nesta obra. 
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plano criminal associados à reforma de 2017 que marcam o regime actualmente 
em vigor. 

II. As novas modalidades de crimes contra o mercado depois da reforma  
de 2017

No plano criminal, a reforma de 2017 trouxe essencialmente quatro grandes 
novidades: o alargamento típico do abuso de informação privilegiada, as novas 
modalidades de abuso de informação e de manipulação do mercado (em fun-
ção de diferentes objectos negociais e de diferentes mercados), a reorganização 
típica da manipulação do mercado, as novas sanções acessórias e um novo tipo 
incriminador de captação de investimento com informação falsa ou enganosa. 

1. A principal preocupação subjacente à reforma de 2017 no plano criminal 
foi conseguir incorporar as novidades exigidas pela Directiva de 2014, a MAD 
II (em articulação com o conteúdo do Regulamento, o MAR) respeitando as 
técnicas normativas de construção dos tipos, os equilíbrios sancionatórios exis-
tentes no sistema nacional e a estabilidade dos processos em curso18. Por estas 
razões, as novas modalidades de abuso de informação e de manipulação do mer-
cado foram autonomizadas em distintos tipos incriminadores relativos a licen-
ças de emissão, índices de referência e contratos de mercadores conexos com 
instrumentos financeiros (artigos 378º-A a 379º-C, do CdVM). A estrutura bási-
ca das infracções manteve-se: nas diversas modalidades de abuso de informação 
existe um aproveitamento ilegítimo, abusivo e antecipado de uma informação 
reser vada (que expressa um aproveitamento abusivo de uma assimetria infor-
mativa) e na manipulação do mercado existe um controlo intencional e ilícito 
(simulado, enganatório ou fraudulento) de aspectos do processo negocial que 
colide com a essência do mercado, em que a liquidez e os preços se formam pelo 
livre jogo da oferta e da procura. Trata-se, contudo, de factos que incidem sobre 
outro objecto da conduta típica e sobre outros mercados, não se justificando por 
isso densificar a tipicidade dos crimes existentes (artigos 378º e 379º do CdVM) 
com elementos distintos e complexos que apelam a realidades diferentes. Ade-
mais, trata-se de realidades económicas em que se vão fazer sentir alterações 
significativas nos próximos anos e, também por isso, a instabilidade que se vai 
criar não se deve confundir com a tipicidade mais estável do abuso de informa-
ção privilegiada e da manipulação do mercado. 

18 A actividade sancionatória da CMVM encontra-se descrita em pormenor na obra CMVM, Con-
traordenações e crimes no mercado de valores mobiliários (O sistema sancionatório, a evolução legislativa 
e as infracções imputadas), Coimbra/Lisboa: Almedina, CMVM, 2015, para além de constar nos 
vários relatórios anuais da autoridade de supervisão.
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2. O crime de abuso de informação privilegiada previsto no artigo 378º do 
CdVM sofreu em 2017 duas alterações relevantes: a previsão de novos ilícitos 
típicos e o alargamento do conceito de informação privilegiada, que, reflexa-
mente, originou também novos segmentos de ilícitos típicos. 

O tipo incriminador passou a prever a modificação e o cancelamento de  
ordens realizadas com base em informação privilegiada, bem como o aconselha-
mento a essa utilização (artigo 378º, nº 2). Tratou-se, na verdade, de uma clari-
ficação típica, pois era defensável que a proibição penal de uso de informação 
privilegiada na lei portuguesa já abrangia estas formas de utilização dessa infor-
mação. Mas o alinhamento inequívoco com as exigências da Directiva (MAD II) 
e o próprio princípio da legalidade aconselhavam a que fosse explicitada esta 
dimensão da proibição. O tipo incriminador continua – e bem – a não abran-
ger os casos de non trading, isto é, as situações em que alguém por receber uma 
informação privilegiada não chega a executar um negócio que pensava fazer, 
pois, entre outras razões, a lei prevê apenas condutas activas e não condutas 
omissivas; e, noutro plano, o comportamento devido para cumprir a lei corres-
ponderia a uma norma de conduta marcada pelo estigma da inexigibilidade em 
alguns casos19. Nestas hipóteses de non trading, punível é apenas o facto de quem 
transmite ilicitamente a informação e não a omissão negocial subsequente da 
pessoa que a recebe. 

A outra alteração ao âmbito do tipo diz respeito à inclusão no conceito de 
informação privilegiada da informação relativa a ordens pendentes dos clientes, 
decorrente do novo nº 5 do artigo 378º. Trata-se de uma alteração simples mas 
significativa no plano histórico, pois o regime europeu converteu um problema 
de possíveis conflitos de interesses e lesão de deveres profissionais do interme-
diário financeiro (aproveitamento de uma informação da ordem do cliente para 
interesses próprios ou de terceiros) num ilícito penal contra o funcionamento 
do mercado, como já acontecia em outros ordenamentos jurídicos. Fê-lo con-
cretizando mais um alargamento histórico ao conceito de informação privile-
giada, que começou por abranger o núcleo essencial da corporate information 
(1987), foi alargado a non corporate information (1999), estendeu-se a non corpora-
te information de natureza criminal (a partir dos atentados de 11 de Setembro de 
2001, com influência na MAD I, de 2003) e integra agora também claramente 
negotiation information (informação de ordens dos clientes) que dizia respeito 
a práticas ilícitas, como o front running, que não tinham necessariamente rele-
vância criminal20. Com este alargamento, realizado pelo nº 5 do artigo 378º do 

19 Desenvolvimentos em Frederico de Lacerda da Costa Pinto, O novo regime dos crimes e contraorde-
nações no Código dos Valores Mobiliários, Coimbra: Almedina, 2000, p. 73-74.
20 Com excepção da informação relativa à preparação e lançamento de operações públicas (designa-
damente, ofertas públicas de aquisição), fonte típica de aproveitamento de informação privilegiada 
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CdVM, várias práticas de violação de regras de prevenção de conflitos de inte-
resses e de proibição de front running passaram a estar no âmbito material do 
crime de abuso de informação privilegiada.

O crime de manipulação do mercado (artigo 379º do CdVM), por seu tur-
no, manteve a estrutura básica de crime de perigo abstracto-concreto na incri-
minação prevista no número 1, com três grandes modalidades de manipulação 
(deturpação informativa, simulação negocial e outras práticas fraudulentas). 
Mas o tipo passou a abranger a manipulação por negociação algorítmica de alta 
frequência, pois a reforma europeia do abuso de mercado de 2014 partiu do 
princípio, já anteriormente afirmado (em 2011), de que algumas práticas de ne-
gociação algorítmica de alta frequência constituíam formas de manipulação do 
mercado, à luz das proibições que já existiam. E, para o efeito, incluiu essas prá-
ticas nas situações que podem indiciar manipulação do mercado, descrevendo-
-as depois de forma tipológica no Anexo II (Secção I) do Regulamento Dele-
gado (EU) 2016/522, de 17 de Dezembro de 201521. 

As alterações à incriminação da manipulação do mercado foram apenas duas 
para este efeito: por um lado, foram reformuladas e adaptadas as cláusulas de 
aptidão lesiva descritas no nº 3 do artigo 379º, de forma a contemplar a especial 
danosidade destas formas de negociação automatizada; e, por outro lado, foi 
criada uma agravação pelo resultado no nº 2 do mesmo artigo, de forma a valo-
rar as graves e extensas consequências sobre o funcionamento do mercado que 
algumas das práticas proibidas provocam, em especial pela elevadíssima con-
centração de volumes negociados em pequenas fracções de tempo, com efeitos 
desastrosos sobre a liquidez e os preços que se formam deste modo22. Assim, o 
nº 2 do artigo 379º do CdVM passou a contemplar um crime material ou de re-
sultado (alteração artificial do regular funcionamento do mercado), mais grave 
do que o crime de mera aptidão que consta do nº 1 do mesmo artigo.

que constituía crime, mas que era também corporate information e, por isso, já estava abrangida pela 
previsão inicial do tipo incriminador.
21 Sobre o tema veja-se o regime previsto nos artigos 317º-E do CdVM e, na doutrina, Miguel Santos 
Almeida, «Introdução à negociação de alta frequência», in Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários,  
nº 54 (2016), p. 23 e ss, e Telma Filipa Batista Gonçalves, Estudo sobre os desafios da negociação algorítmica 
e de alta frequência na eficiência financeira e na integridade do mercado – novos desenvolvimentos regulató-
rios, s.d., documento electrónico (com 84 páginas) disponível em www.institutovaloresmobiliarios.pt.  
Uma boa exposição, com muita informação relevante, encontra-se em António Barreto Menezes 
Cordeiro, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, 2ª edição actualizada, Almedina: Coimbra, 2018, 
p. 212 e ss.
22 Desenvolvimentos em Frederico de Lacerda da Costa Pinto, «Os crimes contra o mercado: âmbito 
material e significado político-criminal após a reforma de 2017», in Direito dos Valores Mobiliários e 
dos Mercados de Capitais, Angola, Brasil e Portugal, coord. A. Barreto Menezes Cordeiro e Francisco 
Satiro, Coimbra: Almedina, 2019, p. 551 e ss.
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3. A evolução das penas previstas para os crimes contra o mercado foi, como 
se referiu, razoavelmente contida, perante os riscos do populismo penal que ci-
clicamente ecoam no espaço público. Na verdade, as penas máximas dos crimes 
contra o mercado estão alinhadas com a gravidade das sanções dos crimes patri-
moniais previstos no Código Penal. Em regra, são cominadas penas no máximo 
até cinco anos de prisão, sempre com multa alternativa, e nos casos mais graves 
são as penas agravadas a oito anos de prisão (cfr. artigo 379º, nº 2, do CdVM), 
pelas razões referidas (maior danosidade dos factos contemplados). 

As sanções acessórias previstas no artigo 380º do CdVM seguiram princípios 
equivalentes e foram actualizadas quando o regime europeu o exigiu, designa-
damente com as sanções de cancelamento de registos e autorizações e de inter-
dição de negociação por conta própria em valores mobiliários. A sua gravidade 
foi temperada pelo escalonamento proporcional das situações, condicionado 
pela existência de antecedentes infraccionais (nº 2 do artigo 380º), tendo ainda 
sido criados limites temporais (de um ano e de dois anos) para a interdição de 
negociação por conta própria que, no regime europeu, surgia como uma possí-
vel sanção sem prazo limite, hipótese dificilmente aceitável perante os valores 
do nosso quadro constitucional. 

4. Em 2017 foi ainda introduzida no CdVM uma nova incriminação que 
proíbe a captação ilícita de investimento com informação falsa ou enganosa 
(artigo 379º-E). A análise dos seus contornos não pode ser aqui aprofundada, 
tendo sido objecto de um estudo autónomo para onde me permito remeter23. 
Justifica-se, contudo, que se destaquem alguns aspectos mais relevantes. 

A proibição de um intermediário financeiro ou de uma entidade emi tente 
captar investimentos junto do público com informação falsa ou enganosa já 
existia antes de 2017, pois resultava designadamente dos deveres dos agentes 
em causa e do regime legal da informação (artigo 7º do CdVM), da proibição pe-
nal de uso de documentos com informação falsa (artigo 256º do Código Penal), 
da proibição de manipular o mercado com informação falsa (artigo 379º, nº 1, do 
CdVM) e, no plano patrimonial, da incriminação da burla (artigo 217º e ss, do 
Código Penal). O novo tipo incriminador organizou a tipicidade de uma forma 
mais adequada ao circuito de captação de investimento no sistema financeiro, 
afastando pelas regras do eventual concurso de normas as demais incriminações 
e clarificando o círculo dos autores responsáveis pela qualidade da informação 
subjacente à operação. O pressuposto da nova lei é claro: quem monta uma ope-
ração e pede financiamento aos investidores tem de lhes oferecer para o efeito 

23 Frederico de Lacerda da Costa Pinto, «O novo crime de uso de informação falsa ou enganosa na 
captação de investimento», Themis, Número Especial, nº 6 (2018), p. 519-535.
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informação que não é falsa nem enganosa, cabendo a quem decide a operação 
garantir aos investidores a qualidade da informação que a acompanha. No plano  
material, a incriminação não é por isso uma grande novidade nem restringe 
um espaço de liberdade que existia antes da sua aprovação. Nenhuma entidade 
emitente ou intermediário financeiro podia captar poupanças dos investidores 
com informação falsa ou enganosa. Nem se pode compreender que tal hipótese 
corresponda a um espaço de liberdade: não é permitido que as entidades re-
corram ao financiamento junto do público com informação falsa ou enganosa.  
A qualidade da informação envolvida constitui uma garantia mínima subjacente 
à operação de captação de investimento, é um factor importante de idoneidade 
das operações e do correcto funcionamento destes segmentos de captação de 
poupanças e uma garantia da justa assunção do risco por parte de quem investe. 
Em suma, quem decide a realização da operação tem de garantir ao público 
investidor a qualidade da informação que a acompanha. 

A tutela penal da informação (e também do património dos investidores) 
nos mercados tem paralelo, por um lado, na legislação alemã, italiana e espa-
nhola24 e, por outro, em soluções semelhantes que vigoram entre nós noutros 
sectores da captação de fundos. Cite-se, por exemplo, o crime de «fraude na 
obtenção de subsídio ou subvenção» (artigo 36º do Decreto-Lei nº 28/84, de 
20 de Janeiro), que prevê esse facto, também sob a forma dolosa e negligente, 
com vícios informativos ainda mais amplos (pois abrange também informações 
inexactas e incompletas) do que aqueles previstos no artigo 379º-E do CdVM. 

5. A síntese apresentada sobre a evolução do sistema sancionatório do mer-
cado de valores mobiliários nos últimos vinte anos permite identificar uma ex-
pansão controlada do Direito Penal vigente no sistema financeiro. As sucessivas 

24 Cfr. as incriminações previstas no § 264 a do StGB alemão, no artigo 282 bis do Código Penal 
espanhol e no artigo 173 bis e ss, do Testo Unico della Finanza e, depois, após uma sucessão de refor-
mas e contra-reformas, com diferentes motivações, os artigos 2621 e 2622 do Codice civile italiano.  
Na doutrina, entre outros, Peter Cramer in Shönke/Schröder, Strafgesetzbuch Kommentar, 25 neu-
bearbeitete Auflage, München: C.H. Bech, 1997, § 264; Karl Lackner e Kristian Kühl, Strafgesetzbuch 
Kommentar, 27. neue bearbeitete Auflage, München: C. H. Beck, 2011, § 264 a; Thomas Fischer, 
Strafgesetzbuch und Nebengesetze, 58. Auflage, München: C. H. Beck, 2011, anotação ao § 264 a; Petra 
Wittig, Wirtschaftsstrafrecht, 3. Auflage, München: C. H. Beck, 2014, p. 235 ss. Sobre as opções do 
regime espanhol, Ignacio Lledo Benito, «Breves notas sobre el fraude de inversores español y el 
“uso de informação falsa ou enganosa para captar investimento” del derecho português», Revista do 
Ministério Público, nº 150 (2017), p. 43 e ss e, do mesmo Autor, com mais desenvolvimento, El fraude 
de inversores, Madrid: Dykinson, 2017, onde se encontra muita informação relevante sobre o tema. 
Em Itália, com mais elementos, Pietro Sabella, «Crisis bancarias y Derecho penal económico: entre 
lá necessidade de tutela del ahorro y la autonomia del mercado. Aspectos problemáticos e ideias de 
reforma», Revista Penal nº 41 (2018), p. 200 e ss.
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intervenções legislativas neste domínio têm sido, em regra, motivadas por dois 
factores: pela adaptação do Direito interno ao Direito europeu e pela actualiza-
ção das soluções jurídicas vigentes, em função designadamente da experiência 
judicial nas matérias. Umas soluções revelam-se, contudo, mais pacíficas do que 
outras, como veremos.

III. Protecção de denunciantes e colaboração premiada

Na última década, o Direito europeu foi submerso por uma onda avassaladora de 
discursos (por vezes assumidamente contraditórios) sobre o tema dos denuncian-
tes: de um lado, a defesa da necessidade de fomentar as denúncias em relação, pelo 
menos, a algumas categorias de crimes, de proteger os denunciantes e de criar 
incentivos, monetários ou jurídicos, à colaboração processual: e, de outro lado, a 
crítica cerrada a esta matriz de evolução do sistema penal, designadamente por 
a mesma constituir uma recuperação parcial de valores e métodos do processo 
inquisitório e pela degradação ético-social que a opção comporta para as matrizes 
de lisura e de confiança subjacentes ao Estado de Direito em sentido material25. 
O sistema financeiro não ficou imune a esta tendência. 

1. No sector financeiro, o tema adquiriu expressão na reforma europeia de 
2003 (MAD I) e ganhou um especial reforço na reforma europeia do abuso 

25 Para uma visão histórica sobre o tema e os atritos com o Direito Penal liberal do Estado de Direito, 
José Luis Guzman Dalbora, «Do prémio da felonia na história jurídica e no direito penal contempo-
râneo. Revista Portuguesa de Ciência Criminal, 21 (2011), p. 209 e ss. Uma leitura crítica sobre vários 
problemas probatórios criados pela colaboração de co-arguidos encontra-se, precocemente, em 
Germano Marques da Silva, «Bufos, infiltrados, provocadores e arrependidos: os princípios democrá-
ticos e da lealdade em processo penal”, Direito e Justiça, 8 (1994), p. 27 e ss, e Teresa Pizarro Beleza, 
«Tão amigos que nós éramos: o valor probatório do depoimento de co-arguido no processo penal 
português», Revista do Ministério Público, nº 74 (1998), p. 39 e ss. Mais recentemente, no plano penal 
e constitucional, J. J. Gomes Canotilho e Nuno Brandão, «Colaboração Premiada: reflexões críticas 
sobre os acordos fundantes da Operação Lava Jato», Revista Brasileira de Ciências Criminais, vol. 133, 
ano 25 (2017), p. 133 e ss. Para uma boa perspectiva sobre o mapa legal das figuras já existentes no 
sistema jurídico nacional, que se podem reconduzir a formas específicas de colaboração premiada, 
Nuno Brandão, «O whistleblowing no ordenamento jurídico português», Revista do Ministério Público, 
161 (2020), p. 99 e ss. Com grande interesse, designadamente sobre as consequências do regime 
europeu para as empresas, Susana Aires de Sousa, «A negociação no processo penal das pessoas 
coletivas: da experiência americana à receção europeia», Colóquio Internacional: Processo Penal 
Português: Desafios Europeus”. Revista Portuguesa de Ciência Criminal 29 (2019), p. 127 e ss, Cláudia 
Cruz Santos, O Direito Processual Penal Português em Mudança – Rupturas e Continuidades, Coimbra: 
Almedina, 2020, p. 194 e ss, e Ignatio Lledó Benito, «El Whistleblowing o canales de denuncia en 
la implementación del programa de compliance en las empresas» em curso de publicação na revista 
Themis. Sobre as soluções e problemas que resultam do Direito comparado, são especialmente 
importantes e actuais os estudos reunidos por Kai Ambos, Marcos Zilli e Paulo de Sousa Mendes 
(eds), Colaboração Premiada. Perspectiva Comparada, São Paulo: Tirant Lo Blanch, 2020.
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de mercado de 2014. Na verdade, o Direito europeu começou por acolher em 
2003 um regime de obrigatoriedade de comunicação de operações suspeitas e 
assumiu depois (em 2014) a via da promoção das denúncias e de protecção dos 
denunciantes: primeiro no Regulamento (EU) nº 596/2014 (MAR), que con-
templou um regime de prevenção e detecção de abuso de mercado, formulando 
deveres de prevenir, detectar e comunicar ordens e operações suspeitas, e depois 
na Directiva de Execução (EU) 2015/2392, da Comissão, de 17 de Dezembro 
de 2015, onde delimitou o regime da transmissão de informações (denúncias e  
colaboração) sobre infracções efectivas ou potenciais às regras acolhidas no  
Regulamento nº 596/2014. A Directiva (EU) 2015/2392 antecipou, aliás, o  
essencial dos regimes que foram depois acolhidos na Directiva (EU) 2019/1937, 
de 23 de Outubro de 2019, relativa à proteção das pessoas que denunciam  
infracções ao Direito da União.

A importância dada pela União Europeia às denúncias não é pacífica, 
nem isenta de tensões jurídico-políticas. A figura tem uma larga tradição nas  
«denúncias cívicas» do sistema americano (importantes nas indústrias dos 
medicamentos, alimentar e automóvel, por exemplo), tendo sido consagrada  
no Sarbanes-Oxley Act, de 2002, que criou um regime de protecção legal de  
denunciantes internos (sec. 806) e, depois, no Dodd-Frank Act de 2010, que 
aprofundou esta solução e acolheu um regime reforçado de protecção e incen-
tivos financeiros a denunciantes (v.g. sec. 748 e ss). As iniciativas legislativas 
norte-americanas foram politicamente legitimadas pela importância das denún-
cias presentadas por trabalhadores de grandes empresas, na crise das dotcom, 
sobre práticas ilícitas de gestão e de «limpeza de balanço», com preservação da 
documentação que podia comprovar tais factos. O Office of the Whistleblower da 
Securities and Exchange Commission norte-americana divulga regulamente infor-
mação sobre a colaboração premiada com incentivos financeiros e os resultados 
processuais que a mesma permitiu obter. 

Apesar desta dinâmica, a figura dos denunciantes revela lastros históricos 
mais complexos e contraditórios na Europa continental, com posições antagó-
nicas que vão da censura ético-jurídica aos denunciantes anónimos em diferen-
tes períodos históricos, desde a Santa inquisição no Antigo Regime até aos in-
formadores da polícia política no Estado Novo, chegando ao debate actual sobre 
as suas vantagens e desvantagens à luz dos princípios fundamentais do Estado 
de Direito, mesmo quando são acolhidos com enquadramentos especiais como 
a figura já antiga da «testemunha da coroa» (Crown Witness ou Kronzeuge)26.  

26 Reservas críticas em Claus Roxin e Bernd Schünemann, Strafverfahrensrecht, 29. Auflage, München: 
C. H. Beck, 2017, p. 85 (§ 14, nº 19), designadamente pela degradação retroactiva que estes regimes 
premiais implicam para as finalidades preventivas das penas num Estado de Direito. 
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A experiência de uso de informadores internos e sua protecção não é, portanto, 
nova e assumiu inclusivamente nos anos oitenta (século XX) um especial relevo 
com a aprovação de legislação de emergência em Itália, para obter informações 
e combater o crime organizado (organizações terroristas e organizações mafio-
sas) através da colaboração de «arrependidos». 

A experiência italiana deveria ser especialmente ponderada pelo legislador 
actual, pois permitiu avanços no conhecimento de organizações criminosas mais 
opacas e estruturadas, mas teve igualmente custos significativos para o Estado 
de Direito e para o modelo de processo penal acolhido. Entre outros aspectos 
relevantes: o tempo consumido a investigar pistas e informações falsas, erradas 
ou incompletas, o desincentivo ao investimento dos poderes públicos nos meios 
de investigação tradicionais, em função dos resultados aparentemente imedia-
tos e menos dispendiosos da colaboração dos arrependidos, as limitações proba-
tórias decorrentes do facto de os arrependidos não confirmarem em julgamento 
as informações fornecidas durante a fase de investigação, a própria dependência 
da investigação criminal em relação a informadores (volúveis, pouco fiáveis e 
especialmente vulneráveis a ameaças, pressões e medos). Ao que acresce o risco  
de as informações oferecidas selecionarem estrategicamente alvos internos  
específicos, podendo o processo dirigir-se contra inocentes, acabando por fa-
cilitar a fuga de pessoas com mais responsabilidades e a destruição de provas27. 

Ou seja, há muito que se conhecem os problemas político-criminais criados 
por regimes especiais de protecção de denunciantes e colaboração de arrepen-
didos. Também por isso, dificilmente se podem apresentar tais soluções como 

27 Para uma síntese dos problemas criados pela solução da legislação de emergência em Itália, Fre-
derico de Lacerda da Costa Pinto, Direito Processual Penal, Curso Semestral, Lisboa: AAFDL, 1998,  
p. 216 a 219. Uma crítica acutilante, contemporânea da aplicação destes regimes sobre a colaboração 
dos «arrependidos», encontra-se, entre outros, em Enzo Musco, «La premialità nel diritto penale», 
L’Indice Penale, ano XX, nº 3 (1986), p. 591 e ss. O tema acaba por surgir também na actualidade como 
um problema mais geral relacionado com a questão de saber qual o espaço de relevância que os 
sistemas penais podem reconhecer à negociação da justiça penal. Sobre os dilemas que estão aqui em 
causa, é fundamental, a vários títulos, o estudo de Jorge de Figueiredo Dias, Acordos Sobre a Sentença 
em Processo Penal. O “Fim” do Estado de Direito ou um Novo “Princípio”?, Porto: Ordem dos Advogados, 
2011. Depois, com muita informação, Pedro Soares de Albergaria, Plea Bargaining, Aproximação à 
Justiça penal negociada nos E.U.A., Coimbra: Almedina, 2007, e ainda Nuno Brandão, «Acordos 
Sobre a Sentença Penal: Problemas e Vias de Solução», Julgar 25 (2015), p. 161 e ss. Recentemente, 
sobre os riscos para as pessoas e para as empresas, Susana Aires de Sousa, «The relevance of the 
collaboration of the corporation in criminal proceedings», Revue Internationale de Droit Pénal, 89 
(2018), p. 123 e ss, e depois Cláudia Cruz Santos, O Direito Processual Penal Português em Mudança – 
Rupturas e Continuidades, Coimbra: Almedina, 2020, p. 209 e ss Para uma leitura muito crítica sobre 
os riscos da justiça penal negociada, Juan Carlos Ferré Olivé, «El Plea Bargaining, o como pervertir 
la justicia penal a través de un sistema de conformidades low cost», Revista Electrónica de Ciencia Penal 
y Criminología, 20-06 (2018), p. 1 e ss. 
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caminhos inevitáveis para conseguir de forma mágica a eficiência desejada 
para o sistema penal. Se existe uma constante na evolução do Direito Pro-
cessual Penal do Estado de Direito é o facto de os meios através dos quais se 
atingem os objectivos serem tão importantes quanto estes para a legitimação 
da justiça penal. 

2. É, na verdade, especialmente difícil o Estado de Direito em sentido ma-
terial integrar alguns regimes de protecção de denunciantes e de colaboração 
premiada de arguidos, pela disrupção axiológica que tais soluções podem pro-
vocar e pela erosão de princípios fundamentais que acarretam. Do ponto de 
vista processual, o regime de protecção de denunciantes implica alguma limita-
ção ao alcance do princípio do contraditório (pois o denunciado não pode con-
frontar pessoalmente o denunciante) e o regime de colaboração premiada pode 
promover uma desigualdade selectiva e injusta, pois quem mais informações 
tem para oferecer sobre os crimes em que esteve envolvido mais vantagens pode 
ter comparativamente a outras pessoas investigadas e acusadas. Não pode, por 
isso, ser de ânimo leve que o Direito Europeu acolhe estas figuras importadas de 
outro modelo de processo, em sociedades com uma outra escala de organização 
em que o anonimato pode ser efectivamente preservado, e em sistemas jurídi-
cos em que a negociação da norma de sanção e a desigualdade de tratamento 
jurídico parecem ser aceites sem grande perturbação ética, jurídica e social. 

3. O núcleo mínimo que parece aceitável consiste em perspectivar as denún-
cias (anonimas ou identificadas) como informação relevante, que as entidades 
públicas não podem ignorar, mas que devem filtrar de forma sistemática e crítica, 
constituindo uma eventual fonte de prova a recolher em investigação própria e 
autónoma das entidades competentes. Por outro lado, o sistema penal também 
não pode excluir a hipótese de a colaboração dos arguidos gerar atenuantes da 
responsabilidade penal, pois tal solução revela-se congruente com as ideias de 
prevenção geral e especial, finalidades orientadas pela oportunidade de reinte-
gração do agente e protecção dos interesses públicos na descoberta da verdade 
material. Recusar a atenuação de responsabilidade por colaboração do arguido 
pos-facto seria cristalizar majestaticamente uma resposta penal retributiva e li-
mitar as hipóteses de prevenção especial integradora. Por isso, o sistema penal 
pode e deve permitir a dissociação entre o arguido e os demais agentes envol-
vidos, seja através de um regime geral de desistência (como aquele consagrado 
no artigo 25º do Código Penal), seja através de regimes especiais de abandono 
das organizações e de circunstâncias atenuantes em função do abandono ou  
da colaboração. 
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Ir mais longe do que isto, fazendo com que as investigações públicas depen-
dam de informadores e negociando a imputação da responsabilidade, ao ponto 
de gerar imunidade (material e processual) para alguns dos coarguidos e cris-
talizar a responsabilidade de outros – a condenar com base nos elementos for-
necidos pelos primeiros – já se afigura dificilmente aceitável, designadamente 
à luz do princípio da igualdade e das finalidades preventivas da ameaça penal. 

4. Por todas estas razões, o regime adoptado em 2017 para transpor o 
Direito europeu nestas matérias procurou seguir uma linha estreita e equili-
brada, visando atingir a harmonia possível entre as exigências da Directiva (EU) 
2015/2392 e os limites político-constitucionais do nosso modelo sancionatório. 

Em síntese, a Lei nº 28/2017, de 30 de Maio, não acolheu a via das «denún-
cias remuneradas» permitida pela MAD II, pois tal solução implicaria uma sub-
versão da legitimidade material do poder punitivo público ao negociar a norma 
de sanção, a prova relevante e o prémio a atribuir em função dos resultados 
patrimoniais a obter. A degradação ética gerada pela legitimação destas práticas 
seria ainda incompatível com a decência do Estado de Direito. Estaria, ademais, 
a ser potenciado um risco para o significado e valor de tal prova que seria uma 
fonte de problemas para o processo em fases mais avançadas do mesmo. 

Seguindo as soluções mínimas da Directiva, foi criado um regime facultativo 
de identificação do denunciante e um regime de anonimato com garantias orga-
nizativas para a sua preservação (artigo 368º-A, nº 5). A quebra do anonimato só 
será admissível por decisão do denunciante e, para além desse caso, por lei que 
expressamente o determine ou por decisão de um Tribunal, seguindo no fundo 
o regime da quebra do segredo profissional e respectivas garantias de pondera-
ção de interesses, judicialmente aferidas (artigo 368º-A, nº 5, CdVM). Para pre-
servar o anonimato, o regime dá também prevalência à vontade do denunciante 
quanto à transferência da denúncia para outra entidade (artigo 368º-A, nº 9), 
pois esta pode não oferecer as mesmas garantias de preservação do anonimato 
que estiveram relacionadas com a denúncia inicial, reforçando ainda o regime 
de confidencialidade em caso de transmissão de informação relativa à denúncia 
(artigo 368º-D). Relativamente à protecção do denunciante interno nas organi-
zações, foi acolhida uma proibição explícita de retaliação laboral, acompa nhada 
de uma presunção temporal de actos, considerados retaliatórios pela lei se ocor-
rerem durante esse período (artigo 368º, nº 6-7). Finalmente, para garantir al-
guma coerência sistemática e reforçar a protecção do denunciante, o regime 
legal estabelece um reenvio para as soluções legais de protecção de testemu-
nhas (Lei nº 93/99, de 14 de Julho) em caso de intervenção processual (artigo 
368º-E, nº 3). O que garante, igualmente, alguma uniformidade do regime de 
protecção num quadro legal e numa experiência sedimentada há cerca de duas 
décadas (através da Lei nº 93/99, de 14 de Julho). 
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Quando à «colaboração premiada» de arguidos, que o regime europeu não 
distingue das denúncias protegidas mas que corresponde a uma realidade di-
ferente, o legislador acolheu em 2017 dois regimes de atenuação obrigatória 
da sanção, em função da confissão e da relevância processual dos contributos 
probatórios (artigo 405º-A, do CdVM). Fê-lo, uma vez mais, numa linha con-
gruente com a tradição do Direito nacional neste domínio (veja-se, por exem-
plo, o lugar paralelo no artigo 374º-B, do Código Penal), criando um espaço 
normativo de reconciliação entre o agente e a ordem jurídica, com a garantia de 
atenuação obrigatória da pena em função das menores necessidades sanciona-
tórias no plano da prevenção especial. 

IV. A integração do Código dos Valores Mobiliários num sistema jurídico 
em rede

Com o regime europeu do abuso de mercado de 2014, o Direito sancionatório do 
sistema financeiro entrou numa nova era de organização do sistema de fontes do 
Direito, que já se vinha a fazer sentir em temas substantivos também no sector 
segurador e no sector bancário. O resumo das reformas legislativas. apresentado 
na Parte I deste estudo. evidencia que em 1999 e 2009 o impulso reformador foi 
do legislador nacional e em 2006 e 2017 foram exigências do Direito europeu 
que determinaram as reformas. O mesmo tem acontecido, de forma ainda mais 
intensa, em várias reformas sobre matérias específicas (novos agentes, novos 
instrumentos financeiros e novos mercados e plataformas de negociação), que 
acabaram por integrar as codificações sectoriais do sistema financeiro nacional 
numa malha jurídica heterogénea e complexa que cruza as soluções de Direito 
europeu com as reformas internas. 

1. O modelo de evolução do Direito europeu e a forma como o mesmo se ar-
ticula com o Direito dos Estados Membros tem sofrido mutações significativas 
nas últimas duas décadas. O propósito de harmonização dos direitos nacionais 
pela aproximação a regimes-padrão ou a limites normativos mínimos tem sido 
substituído paulatinamente por formas mais directas de intervenção28. Ou seja, 
o legislador europeu, agora também no domínio sancionatório, já não se limita 
a estabelecer padrões de harmonização, poderes mínimos dos reguladores ou 
limites mínimos para as sanções cominadas: estabelece, normativamente, para 
além disso, o conteúdo de conceitos fundamentais que delimitam a «matéria da 
proibição» das infracções, articula a tipificação dos ilícitos penais e não penais 

28 Muito interessante a esta distância histórica a antevisão das linhas de evolução traçadas por Pedro 
Caeiro, «Perspetivas de formação de um Direito Penal da União Europeia», Revista Portuguesa de 
Ciência Criminal, nº 6 (1996), p. 189 e ss.
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com tais elementos e com instrumentos de soft law, cria novas sanções e adopta 
soluções sancionatórias e processuais específicas. Alguns destes conceitos são 
desenvolvidos em instrumentos de segundo nível (como as directivas e regula-
mentos de execução) ou opções de soft law (como recomendações, tipologias de 
factos que podem realizar os tipos de infracção ou entendimentos interpretati-
vos relevantes para a delimitação e aplicação de conceitos legais). Por vezes, em 
algumas matérias, a legislação europeia sujeita os regimes a uma condição de 
compatibilidade com as regras constitucionais internas dos sistemas nacionais, 
um dos poucos casos em que o legislador nacional ganha alguma margem para 
construir soluções diferentes. 

Com tudo isto, o legislador europeu entra directamente na definição dos 
tipos de infracção (contraordenações e crimes), no elenco de sanções, nos  
poderes dos reguladores e em algumas matérias com relevância processual.  
A articulação da legalidade interna (nacional) com a legalidade externa (di-
reito europeu) gera uma espécie de «legalidade multinível», em que vários 
instrumentos legais, nacionais e europeus, se conjugam entre si para densifi-
car o conteúdo de vários aspectos do sistema sancionatório29. Nas palavras de  
Massimo Donini, o fenómeno corresponde no fundo a «um pluralismo horizon-
tal e vertical destas mesmas fontes e dos seus respectivos universos culturais»30. 
A reforma do abuso de mercado de 2014 é exemplo disto mesmo, pois o legis-
lador europeu adoptou uma forma de intervenção dualista que combina a 
vigência directa de parte do MAR com a transposição de regimes deste e da  
MAD II, que são depois desenvolvidos em instrumentos diferentes de hard law 
e de soft law31. 

Ao seguir este rumo, o legislador europeu tem modificado a arquitectura 
interna dos sistemas jurídicos nacionais. Estes organizam-se tradicionalmente, 
pelo menos na Europa continental, como um modelo normativo em pirâmide, 
com uma ordenação clara de fontes, uma hierarquia de actos normativos e uma 
delimitação assumida entre a vinculação imperativa das fontes de Direito e o 

29 Uma boa perspetiva sobre a pluralidade e dispersão de fontes neste domínio encontra-se em 
Paulo Câmara, Manual do Direito dos Valores Mobiliários, 2ª edição, Coimbra: Almedina, 2011, p. 57 
e ss; e em A. Barreto Menezes Cordeiro, Direito dos Valores Mobiliários, Volume I, Coimbra: Alme-
dina, p. 141 e ss, e p. 217 e ss, e, depois, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, 2ª edição, Coimbra: 
Almedina, 2018, p. 47 e ss.
30 Massimo Donini, El Derecho Penal frente a los desafios de la modernidade. Estudios de Derecho Penal, 
Lima: Ara Editores, 2010, p. 374-375.
31 Desenvolvimentos e mais informação em Helena Magalhães Bolina, «A revisão das directivas do 
abuso de mercado: novo âmbito, o mesmo regime», Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, Número 
Especial: Ensaios de Homenagem a Amadeu Ferreira, volume II (2015), p. 11 e ss.
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valor meramente argumentativo dos demais elementos32. A intervenção dua-
lista da União Europeia com vários instrumentos normativos complementares 
desor ganiza a pirâmide tradicional de fontes e reorganiza um elenco de elemen-
tos diversos que influenciam a vigência material das normas e as decisões que as 
aplicam, correspondendo ou não a fontes do direito, do ponto de vista de cada 
sistema nacional. A vigência das soluções neste contexto vai ser marcada ainda 
pela interacção de elementos diversos produzidos pelos reguladores europeus 
e pelas várias instâncias de aplicação do Direito ao nível nacional (reguladores 
e Tribunais). 

O sistema deixa assim de funcionar com a estrutura piramidal nítida, subs-
tituindo-se os degraus fixos dos vários níveis da pirâmide por «hierarquias in-
termitentes e elásticas que são compostas»33. A quantidade e heterogeneidade 
de elementos que podem influenciar as decisões aumenta a complexidade do 
sistema. Por isso, o grande desafio no plano hermenêutico será, por um lado, 
reduzir essa complexidade e, por outro, racionalizar a prevalência de uns ele-
mentos sobre outros. 

2. Sendo este um fenómeno geral de reorganização dos sistemas jurídicos 
europeus, em boa parte determinado por influência dos sistemas de case law 
sobre os modelos da europa continental, a sua projecção no sistema sanciona-
tório é uma relativa novidade que importa conhecer, pois corresponde a uma 
reformulação substancial do sistema punitivo estatal. 

A sua incidência actual pode ser documentada em diversas matérias. A título 
meramente ilustrativo, a tipicidade de algumas das infracções que integram o 
sistema sancionatório do mercado de valores mobiliários comporta elementos 
cuja estrutura e conteúdo são densificados e desenvolvidos por normas jurídicas 
europeias. Assim acontece, por exemplo, com o conceito de «informação privi-
legiada» – quer na configuração dos deveres de divulgação a cargo das entidades 
emitentes (artigo 248º-A, do CdVM), quer na delimitação do tipo incriminador 
(artigo 368º do CdVM) – ou com o conceito de «operações de natureza fictícia» 
na manipulação do mercado (artigo 368º do CdVM). O primeiro é concretizado 

32 Sobre o tema, Michel van der Kerchove /François Ost, Le système juridique entre ordre et désordre, Paris: 
PUF, 1988; e depois, dos mesmos Autores, De la pyramide au réseau? Pour une théorie dialectique du droit, 
Bruxelas: Presses de l’Université Saint-Louis 2002. Entre nós, Anabela Miranda Rodrigues, O Direito 
Penal Europeu Emergente, Coimbra: Coimbra Editoria, 2008, p. 347 e ss. Sobre o desenvolvimento dos 
sistemas jurídicos em rede, com pluralidade e diversidade de fontes, António Manuel Hespanha, 
Cultura Jurídica Europeia, Síntese de um Milénio, Reimpressão, Coimbra: Almedina, 2015, p. 569 e segs.
33 Massimo Donini, El Derecho Penal frente a los desafios de la modernidade. Estudios de Derecho Penal, 
Lima: Ara Editores, 2010, p. 375.
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pelo MAR de 201434 e o segundo pela listagem de tipologias de operações que 
podem constituir manipulação do mercado35. 

Ao contrário do que se poderia pensar, esta técnica de reenvio não corres-
ponde à que é usada nas normas penais em branco, pois, ao contrário destas, 
os pressupostos da punibilidade do facto constam integralmente da norma pri-
mária. O que acontece é que a norma secundária, para onde é feito o reenvio, 
concretiza conteúdos típicos, tornando-os assim mais precisos. Nesse sentido o 
reenvio corresponde a uma densificação de conceitos abstracto-normativos que 
constam das normas jurídicas e, mais especificamente, dos tipos legais de in-
fracção. A concretização exemplificativa e meramente indiciária de elementos 
típicos normativos densifica de forma antecipada a pretensão de vigência dos 
tipos infraccionais, tornando-os mais precisos e mais claros para os destinatá-
rios das normas, para os reguladores e para as autoridades judiciárias. Saber se 
o tipo de infracção integra ou não um concreto facto acaba, em última instân-
cia, por ser decidido pelos Tribunais nas situações controvertidas. Mas, ao criar 
antecipadamente um elenco concreto de factos que podem realizar os tipos de 
infracção, o sistema reforça a previsibilidade da resposta sancionatória na com-
preensão dos tipos legais e aumenta o efeito preventivo da lei. O que significa 
que a «legalidade multinível» pode contribuir não para aumentar a imprecisão 
dos tipos, mas sim para o processo de determinação da matéria da proibição, em 
sintonia com a ratio e os valores imanentes ao princípio da legalidade. 

Num outro plano, o Direito europeu tem criado e desenvolvido várias causas 
especiais de exclusão da responsabilidade por práticas de abuso de mercado.  
O legislador nacional organizou-as no artigo 379º-D (Exclusões) do CdVM.  
Por vezes estas figuras são genericamente apresentadas como «safe harbours» 
ou como causas de exclusão da ilicitude, mas a sua classificação dogmática pode 
ser mais complexa e mais precisa. Na maior parte das situações, as várias cláusu-
las legais acabam por se reconduzir a uma das seguintes situações sistemáticas: 
ou são casos a que a lei não se aplica, ou seja, factos que estão ab initio fora da 
vigência material das proibições, como acontece com os «programas de recom-
pra» (artigo 5º), «as operações de estabilização» (artigo 5º) e as várias isenções 
de interesse público (artigo 6º, todos do Regulamento do Abuso de Mercado); 
ou correspondem a situações em que se confirma ou exclui a tipicidade do facto, 

34 Cfr. artigo 7º do Regulamento (EU) nº 596/2014, para onde remete a própria Directiva  
2014/54/EU, ambos do Parlamento do Parlamento e do Conselho, de 16 de Abril de 2014. A defi-
nição europeia do conceito de informação privilegiada não se iniciou em 2014: em rigor, já vem da 
primeira Directiva de 1989. 
35 Veja-se o elenco de operações que podem ser indiciariamente consideradas manipulação do 
mercado que integra o Anexo II do Regulamento Delegado (EU) 2016/522 da Comissão, de 17 de 
Dezembro de 2015.
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nas condições formuladas pelo Regulamento, sendo esse o caso das «práticas de 
mercado aceites» (artigo 13º do Regulamento), das «sondagens de mercado» 
(artigo 11º do Regulamento) ou das «condutas legítimas» (artigo 9º do Regu-
lamento).

O legislador europeu tem, assim, delimitado pela positiva e pela negativa o 
âmbito das proibições contidas no regime do abuso de mercado: concretizando 
elementos dos tipos legais e excluindo da sua vigência algumas situações espe-
cíficas. Tudo isto em articulação com a lei interna que regula as matérias no seu 
enquadramento essencial. 

3. O desenvolvimento do Direito nestes domínios vai, assim, resultar de 
uma dinâmica cruzada de fontes distintas, com origem em diferentes círculos 
da cultura jurídica europeia: por um lado, a lei interna (no nosso caso, o Código 
dos Valores Mobiliários e a legislação complementar), o Regulamento do Abuso  
de Mercado, os regulamentos delegados e as directivas de execução, na sua  
articulação com a axiologia ordenadora da Constituição; por outro, o controlo 
judicial interno das decisões, por via dos Tribunais judiciais e do Tribunal Cons-
titucional; mas também a interpretação dos reguladores nacionais e a emissão de 
linhas de orientação, pareceres ou respostas a questões pela ESMA (e as demais 
autoridades do sistema financeiro) e o peso argumentativo que podem passar a 
ter as decisões judiciais dos vários países na clarificação do âmbito material dos 
regimes jurídicos comuns; finalmente, serão ainda relevantes as decisões do Tri-
bunal de Justiça da União Europeia, em especial quanto a questões prejudiciais 
que lhe sejam colocadas, e a jurisprudência (criativa e criadora) do Tribunal 
Europeu dos Direitos Humanos, em temas essenciais como, por exemplo, as 
garantias de legalidade, os direitos de defesa, a proibição de duplicação de jul-
gados ou a proporcionalidade das sanções, por vezes densificando os regimes 
previstos na CEDH e, noutros casos, criando alargamentos que ultrapassam em 
muito o que foi acordado pelos Estados subscritores da Convenção. 

4. O desenvolvimento do sistema jurídico em rede aumenta significativa-
mente as fontes de informação do sistema, mas mantém a base nacional do con-
trolo judicial das decisões, com toda a cultura jurídica que a envolve. 

Esta assimetria pode gerar desigualdades significativas na aplicação dos 
regi mes comuns e obstáculos comunicativos entre os vários segmentos norma-
tivos da rede e as várias ordens jurídicas. No fundo, a expansão continuada do 
sistema em rede vai aproximar o funcionamento do Direito da União europeia 
e dos regimes nacionais sectoriais de um sistema de case law. Um modelo mar-
cado pela força hipnótica impressiva do casuísmo judiciário, por um protago-
nismo judicial que derroga o império da lei e o que a mesma garante (igualdade 
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e segurança), por riscos de incerteza, de desigualdade e de imprevisibilidade na 
aplicação do Direito, pela expansão de um labirinto de referências com valor 
assimétrico no plano das fontes do Direito e pela importação de institutos jurí-
dicos que, tendo a sua razão de ser e o seu lastro histórico nesses ordenamentos 
jurídicos, surgem como corpos estranhos em ordens jurídicas da Europa conti-
nental. Uma aproximação delicada e controversa (talvez antecipada entre nós 
pelo Direito da Concorrência), por vezes contaminada pela legitimação frágil 
das novidades e das modas, cujo valor mágico se sobrepõe à racionalidade das 
escolhas fundamentadas, conduzindo à importação precipitada e acrítica de 
figu ras jurídicas que causam mais problemas do que aqueles que resolvem. 

Não é a legalidade em si mesma que está em causa36, mas sim o facto de se 
integrar uma dinâmica de Rule of Law num État de Droit, normativamente cons-
truído a partir de outros referentes. Dois modelos legítimos, mas radicalmente 
diferentes, que ao funcionarem em conjunto dentro do mesmo ordenamento 
jurídico acabam por criar problemas e instabilidade, sem possuírem as institui-
ções e as calibragens próprias que resultam de um lastro histórico de desenvol-
vimento sedimentado e coerente37. 

Tudo isto acontece num momento em que o único país cujo sistema jurídico 
se organizou desse modo (durante séculos e não numa década) sai da União 
Europeia. A conversão apressada dos sistemas organizados numa pirâmide nor-
mativa em sistemas mais fragmentados e complexos a funcionar em rede ocorre, 
por isso, num momento muito delicado da Europa. Uma ironia da História que 
a médio prazo pode debilitar seriamente os sistemas jurídicos da Europa con-
tinental. Resta saber que efeitos terão estes fenómenos sobre o próprio Estado 
de Direito.

36 De forma expressiva, Anabela Miranda Rodrigues refere-se, a este propósito, a uma «interle-
galidade» por «interpenetração de normas»: O Direito Penal Europeu Emergente, Coimbra: Coimbra 
Editoria, 2008, p. 348 e nota 765.
37 Sobre a crise de modelos que tudo isto pode implicar e a «catástrofe normativa» das rupturas 
que se podem verificar, Anabela Miranda Rodrigues, O Direito Penal Europeu Emergente, Coimbra: 
Coimbra Editoria, 2008, p. 348 e nota 765, por referência ao pensamento de Mireille Delmas-Marty. 
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O regime nacional de crowdfunding: que crowdfunding?

Margarida Pacheco de Amorim
João Vieira dos Santos1

I. Delimitação do trabalho
O fenómeno do financiamento colaborativo (crowdfunding), nas suas várias pers-
petivas (empírica, económica, jurídica, etc.), tem vindo a ser objeto de inúmeros 
trabalhos académicos. 

A análise integrada da atividade de financiamento colaborativo, do ponto de 
vista jurídico, não é tarefa simples, na medida em que a atividade se encontra 
tratada de forma muito díspar nas diferentes jurisdições em que foi regulada.

O objetivo do presente trabalho é compreender melhor a amplitude do con-
ceito de financiamento colaborativo estabelecido no regime jurídico nacional, 
focando, essencialmente, as duas modalidades de financiamento colaborativo 
supervisionadas pela CMVM – a modalidade de financiamento colaborativo de 
capital e a modalidade de financiamento colaborativo por empréstimo. 

Neste contexto, procuraremos delimitar os contornos da atividade de fi-
nanciamento colaborativo ou, pelo menos, problematizar as normas nacionais 
que definem a atividade, já que, como veremos, tais normas utilizam conceitos 
amplos e imprecisos, do ponto de vista jurídico, de onde resulta pouca clareza 
quanto ao alcance da atividade de financiamento colaborativo em Portugal. 

Dito por outras palavras, trata-se de procurar delimitar a atividade de finan-
ciamento colaborativo, sobretudo enquanto atividade regulada e supervisio-

1 Juristas da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. As opiniões expressas neste texto são as 
dos autores e não vinculam a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.
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nada pela CMVM, e, consequentemente, os poderes de regulação e supervisão 
da CMVM.

Para este efeito, teremos em conta algumas das opções tomadas por outros 
legisladores; realçamos, no entanto, que não está compreendido no objeto des-
te trabalho o tratamento sistemático dos diferentes regimes jurídicos aplicáveis 
ao financiamento colaborativo nem um estudo de direito comparado.

Teremos ainda em conta o regulamento europeu relativo aos prestadores 
europeus de serviços de financiamento colaborativo às entidades, publicado no 
dia 20 de outubro de 2020 e aplicável a partir de 10 de novembro de 20212.

Por fim, referimos que evitaremos a utilização de conceitos relacionados 
com o financiamento colaborativo em língua inglesa já que os mesmos lançam 
mais confusão do que clareza para a compreensão do regime nacional.

II. O conceito de financiamento colaborativo
O “regime jurídico do financiamento colaborativo” foi aprovado pela Lei nº 102/2015, 
de 24 de agosto (“RJFC”), tendo a entrada em vigor do mesmo, no que diz res-
peito à modalidade de capital ou por empréstimo, ficado dependente da entrada 
em vigor das normas regulamentares nele previstas. As normas regulamentares 
ficaram a constar do regulamento da CMVM nº 1/2016 aplicável ao “financiamento 
colaborativo de capital ou por empréstimo”. No entanto, a entrada em vigor do Regu-
lamento da CMVM nº 1/2016 ficou, por sua vez, dependente da entrada em vigor 
do regime aplicável à violação do regime jurídico do financiamento colaborativo 
de capital ou por empréstimo. O “regime sancionatório aplicável ao desenvolvimento 
da atividade de financiamento colaborativo” foi aprovado pela Lei nº 3/2018, de 9 de 
fevereiro. Assim, o complexo de normas legais e regulamentares aplicáveis ao 
financiamento colaborativo de capital e por empréstimo só entrou em vigor no 
dia 10 de fevereiro de 2018. 

De acordo com o artigo 2º do RJFC: «O financiamento colaborativo é o tipo de 
financiamento de entidades, ou das suas atividades e projetos, através do seu registo em 
plataformas eletrónicas acessíveis através da Internet, a partir das quais procedem à anga-
riação de parcelas de investimento provenientes de um ou vários investidores individuais.»

Esta é a norma estrutural relativa à definição do conceito de financiamento 
colaborativo. Mas é também relevante, para os efeitos deste trabalho, o artigo 
3º do RJFC que estabelece que são modalidades de financiamento colaborativo, 
o financiamento colaborativo através de donativo, o financiamento colabora tivo 
com recompensa, o financiamento colaborativo de capital e o financiamento 

2 Apesar do regulamento ser aplicável a partir de 10 de novembro de 2021, as atuais entidades 
gestoras de plataformas de financiamento colaborativo nacionais poderão continuar a prestar 
serviços, ao abrigo dos regimes nacionais, até ao dia 10 de novembro de 2022.
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colaborativo por empréstimo. Mais adiante, alongar-nos-emos nas definições 
de financiamento colaborativo de capital e por empréstimo estabelecidas nesta  
norma legal; para já, limitamo-nos a observar que, do nosso ponto de vista, esta 
norma não é exaustiva quanto às modalidades de financiamento colaborativo 
que podem existir, estabelecendo, tão só, as quatro modalidades de financia-
mento colaborativo a que o legislador português pretendeu dar relevância.  
Assim, as definições de financiamento colaborativo de capital e por emprésti-
mo, enquadradas estruturalmente no conceito de financiamento colaborativo 
estabelecido no artigo 2º do RJFC, são, como veremos, extremamente rele-
vantes para estabelecer os contornos da atividade de financiamento colabora-
tivo regulada e supervisionada pela CMVM, mas não esgotam a atividade de 
financiamento colaborativo, quer consideradas isoladamente quer consideradas 
conjuntamente com as modalidades de financiamento colaborativo através de 
donativo e com recompensa.

Feita esta premissa, cabe, agora, passar à análise do conceito de financia-
mento colaborativo estabelecido no artigo 2º do RJFC. 

A primeira observação a fazer é a de que o conceito citado emprega um 
número significativo de conceitos indeterminados. Esta é uma consequência 
talvez inevitável da opção do legislador português de definir um conceito que 
englobasse as quatro modalidades de financiamento colaborativo a que deu 
rele vância no RJFC. Note-se que semelhante opção não foi tomada por ou-
tros legisladores, nem sequer pelo legislador espanhol3 que é aquele em que 
o legislador português em grande medida se inspirou. De facto, noutras juris-
dições, optou-se por não definir o conceito de financiamento colaborativo ou 
por definir apenas o conceito de financiamento colaborativo com expectativa de  
retorno por parte do investidor. 

Começando a “desmontar” o conceito, verifica-se que o financiamento cola-
borativo é um “tipo de financiamento”. Iremos, para estes efeitos, assumir que está 
em causa um financiamento feito através de dinheiro, atendendo também, em 
certa medida, à utilização da expressão “parcelas de investimento”, no entanto, não 
se exclui que possa haver financiamento por outros meios, sobretudo quando, 
à presente data, se verifica existir um multiplicar-se de novas realidades com 
reserva de valor essencialmente consubstanciadas em moedas virtuais4.

3 O regime espanhol do financiamento colaborativo, apelidado de “Régimen jurídico de las Plataformas 
de Financiación Participativa” é parte integrante da Ley 5/2015, de 27 de abril, ou Ley de Fomento 
de la Financiación Empresarial.
4 Moeda virtual é definida pela Diretiva nº 2018/843, quinta Diretiva relativa ao combate ao bran-
queamento de capitais e ao financiamento de terrorismo , como “a representação digital de valor, que 
é aceite por pessoas singulares ou coletivas como meio de troca, que também pode ser transferida, armazenada 
e comercializada por via eletrónica, mas que não é emitida nem garantida por um banco central, nem por uma 
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Dando mais um passo, a norma estabelece que está em causa o financia mento 
de “entidades, ou das suas atividades e projetos”. Esta é uma das partes do conceito 
onde se torna evidente a consequência da opção do legislador em abranger as 
quatro modalidades de financiamento colaborativo num único conceito e que 
conduz à utilização de conceitos com um grau elevado de abstração. 

Começando pela referência ao financiamento de “entidades”, estamos perante  
uma expressão que não pertence ao léxico jurídico. Em auxílio do intérprete 
vem o nº 1 do artigo 7º do RJFC, nos termos do qual “Podem recorrer às platafor-
mas de financiamento colaborativo quaisquer pessoas singulares ou coletivas, nacionais ou 
estrangeiras, interessadas na angariação de fundos para as suas atividades através desta 
modalidade de financiamento”. Quer isto dizer que “entidades” são “pessoas singulares 
ou coletivas, nacionais ou estrangeiras”. Assim, qualquer pessoa singular, indepen-
dentemente da sua nacionalidade ou lugar de residência, e qualquer pessoa, 
independentemente do lugar da sede social, pode recorrer a uma plataforma 
eletrónica de financiamento colaborativo registada em Portugal. 

Nesta medida, parecem ficar de fora as realidades que não têm personali-
dade jurídica como é o caso dos patrimónios autónomos, dos estabelecimentos 
individuais de responsabilidade limitada e das sucursais (embora se possa equa-
cionar, pelo menos em alguns destes casos, a possibilidade de o financiamento 
ser solicitado pela pessoa singular ou coletiva com que a realidade em causa se 
encontra relacionada). 

Adicionalmente, refira-se que o legislador português previu a possibilidade 
de haver financiamento de “entidades” (leia-se, de pessoas singulares ou cole-
tivas, nacionais ou estrangeiras) independentemente de estar em causa qual-
quer atividade ou projeto específico dessa mesma “entidade”. Esta opção não foi  
seguida em outras jurisdições (como é o caso da espanhola) onde o financia-
mento tem de ser atribuído a projetos específicos (cfr. alínea c) do artigo 49º da 
Ley 5/2015). Em todo o caso, se atentarmos às outras duas alternativas previstas 
pelo legislador “ou das suas atividades e projetos”, pelo menos na forma como se en-
contram previstas, resulta, também por aqui, algo que se confunde com a pró-
pria “entidade”. De facto, o que sejam “atividades e projetos” permanece bastante 
indefinido, sendo este, a nosso ver, o resultado da escolha de abranger, neste 
conceito, as modalidades de financiamento colaborativo através de donativo e 
por recompensa, conforme já referido, onde o financiamento se destina a ativi-
dades e projetos muito variados por natureza. 

Semelhante dificuldade não acontece, porém, com o regime espanhol mas 
isto porque, por um lado, o conceito de “plataformas de financiación participativa” 

autoridade pública, e não está ligada a uma moeda legalmente estabelecida nem possui o estatuto jurídico-legal 
de moeda ou dinheiro”.
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aplica-se só àquelas plataformas em que o financiamento tem associado uma 
expectativa de retorno para o investidor (sem abranger o financiamento colabo-
rativo por donativo ou recompensa) e, por outro lado, o legislador definiu o que 
é um “proyecto de financiación participativa” o qual “solo podrá ser de tipo empresarial, 
formativo o de consumo” (cfr. artigo 49º da Ley 5/2015). 

Ora, para compreendermos melhor o alcance do que pode ser objeto de fi-
nanciamento nas modalidades de financiamento colaborativo de capital e por 
empréstimo, teremos de recorrer a outros elementos interpretativos, dentro do 
que é permitido pelas regras de interpretação da lei estabelecidas no artigo 9º 
do Código Civil. Nos termos do nº 1 do referido artigo “A interpretação não deve 
cingir-se à letra da lei, mas reconstituir a partir dos textos o pensamento legislativo, tendo 
sobretudo em conta a unidade do sistema jurídico, as circunstâncias em que a lei foi elabo-
rada e as condições específicas do tempo em que é aplicada”. 

Ora, um elemento relevante e histórico5, para reconstituir o pensamento  
legislativo, é a exposição de motivos do Projeto de Lei nº 419/XII (futuro RJFC) 
onde se refere o seguinte: “O financiamento às empresas é dos principais problemas 
que o País enfrenta. (…) Perante esta realidade, num cenário particularmente adverso, 
importa considerar soluções alternativas que, apesar de não responderem a todos os pro-
blemas, permitam lançar e viabilizar empresas, criar e salvaguardar emprego e canalizar 
recursos indispensáveis à economia, respondendo a parte do desafio. Uma dessas alterna-
tivas, testada e em expansão em muitos países e entre nós, é o financiamento colaborativo 
ou crowdfunding. Neste modelo de financiamento, as empresas dirigem-se a plataformas 
online e procuram, através de campanhas de financiamento, recolher pequenos montantes 
junto de uma multidão de investidores que correspondem, essencialmente, a pessoas inte-
ressadas em investir parte das suas poupanças em negócios inovadores e com potencial.  
A empresa deve identificar quanto pretende angariar, em quanto tempo e o que oferece em 
troca do financiamento. As plataformas, por seu turno, procuram intermediar a relação 
entre empresa e investidor, determinando se o projeto é viável para ser financiado e infor-
mando os financiadores dos riscos que incorrem.” 

Conclui-se, da exposição de motivos, que o RJFC foi pensado como ins-
trumento para financiar empresas numa conjuntura social e económica espe-
cial onde estas sentiam (e sentem) dificuldades no acesso ao financiamento.  
Deste modo, a referência a “atividades e projetos” no âmbito das modalidades de 
financiamento colaborativo de capital e por empréstimo deve ser entendida, 

5 “Muitas vezes, o cotejo da fórmula finalmente adoptada e promulgada como lei com as fórmulas propostas 
nos projetos, nas emendas, propostas, etc., é de grande valia para definir a atitude final e a opção do legislador, 
servindo, assim, para afastar interpretações que se devem considerar rejeitadas (pelo mesmo legislador)…”, João 
Baptista Machado, Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, 26ª reimpressão, Almedina, Coim-
bra, 2019, p. 185.



628

CADER NOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS SOBRE OS 20 ANOS DO CVM

salvo melhor opinião, como atividades e projetos de natureza empresarial, atra-
vés de uma interpretação histórica da norma. 

Como consequência, outro tipo de atividades e projetos, como seja o finan-
ciamento do consumo, devem, salvo melhor opinião, ser afastados do conceito 
de atividade de financiamento colaborativo, pelo menos enquanto atividade  
regulada e supervisionada pela CMVM. Esta é também a opção tomada no  
regulamento europeu relativo aos prestadores europeus de serviços de financia-
mento colaborativo às entidades, onde a designação do regulamento explicita já 
este ponto, expressamente se excluindo do âmbito de aplicação do regulamento 
“serviços de financiamento colaborativo prestados a promotores de projetos que sejam con-
sumidores, na aceção do artigo 3.o, alínea a), da Diretiva 2008/48/CE ” (cfr. na alínea 
a) do nº 2 do artigo 1º) e onde, na alínea l) do nº 1 do artigo 2º, se define «projeto 
de financiamento colaborativo» como “a ou as atividades empresariais para as quais 
um promotor de projeto procura financiamento através de uma oferta de financiamento 
colaborativo”.

Voltando ao conceito de financiamento colaborativo, verifica-se que está em 
causa o financiamento obtido através de meios eletrónicos, ou seja, “através do 
seu [entidades, ou das suas atividades e projetos] registo em plataformas eletrónicas aces-
síveis através da Internet, a partir das quais procedem à angariação de parcelas de investi-
mento». Este é um requisito crucial do conceito de financiamento colaborativo, 
ainda que não seja um requisito exclusivo da atividade pois, para que haja fi-
nanciamento colaborativo, têm de se verificar requisitos adicionais, como temos 
vindo a ver. Dito por outras palavras, nem todo o financiamento de empresas 
anga riado através de plataformas eletrónicas é financiamento colaborativo, no 
entanto, apenas estamos perante financiamento colaborativo quando o financia-
mento seja angariado através de plataformas eletrónicas acessíveis na Internet. 

Outra questão relevante é saber qual o papel da plataforma eletrónica no 
contexto da “angariação de parcelas de investimento”. Quer isto dizer que o finan-
ciamento é processado e concretizado através da plataforma? Julgamos que sim, 
ou seja, que este é o elemento realmente distintivo do financiamento colabora-
tivo conforme previsto no RJFC. Assim, a ordem de investimento tem de ser dada 
pelos investidores de forma eletrónica, através da plataforma. E isto ainda que 
a “realização do investimento” referida no artigo 20º do Regulamento da CMVM  
nº 1/2016, passe pela intervenção de uma “[terceira] entidade autorizada à pres-
tação de serviços de pagamento”. Na prática, os modelos de negócio implementa-
dos passam pela “subscrição” do investimento pelo investidor através da sua área  
reservada na plataforma eletrónica que é, depois, reencaminhada eletronica-
mente para o prestador de serviços de pagamento, onde o investidor dispõe 
de uma conta de pagamentos e através da qual são processados os pagamentos 
entre o investidor e o beneficiário. 
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Passando, agora, à expressão “parcelas de investimento”, a mesma não parece 
totalmente adequada num conceito de financiamento colaborativo que pre-
tende abranger também as modalidades de financiamento colaborativo através 
de donativo e por recompensa já que, nestas modalidades de financiamento, 
dificilmente se poderá considerar o financiamento concedido como um investi-
mento. De facto, a palavra investimento está associada à expectativa de retorno 
financeiro por parte do investidor, expectativa essa que, na verdadeira aceção da 
palavra, não está presente nas modalidades de financiamento através de dona-
tivo e por recompensa6. 

Por fim, estão em causa parcelas de investimento “provenientes de um ou vá-
rios investidores individuais”. O primeiro comentário a fazer em relação à utiliza-
ção desta expressão é o mesmo que já fizemos acima a propósito da utilização 
da expressão “parcelas de investimento”, já que dificilmente se podem considerar 
como “investidores” as pessoas que concedem financiamento nas modalidades de 
financiamento colaborativo através de donativo ou por recompensa7. O segundo 
comentário que cabe fazer é sobre a escolha da expressão “um ou vários investi-
dores”, que também nos parece pouco adequada, já que o financiamento colabo-
rativo caracteriza-se pela angariação de financiamento junto de vários pequenos 
“investidores”, ou seja, o financiamento colaborativo alimenta-se de vários “inves-
tidores” que, investindo montantes pequenos, conseguem financiar um projeto 
pelo facto de serem muitos. Assim, podemos afirmar que a referência a apenas 
um investidor não se coaduna com a natureza do fenómeno do financiamento 
colaborativo. Como terceiro comentário, parece-nos, também, que a utilização 
da expressão “investidores individuais” é pouco clara, desde logo, porque não se 
trata de uma expressão jurídica. Terá o legislador querido apontar apenas para 
pessoas singulares ou podem estar também em causa pessoas coletivas? Trata-
-se apenas de investidores de retalho ou podem estar também em causa investi-
dores profissionais? Em conclusão, a expressão “individuais”, atendendo ao seu 
grau de abstração, pouco acrescenta à expressão “investidores” existindo, assim,  
um leque amplo de possibilidades sobre quem pode ser investidor em financia-
mento colaborativo.

III. O financiamento colaborativo supervisionado pela CMVM
Fechada a análise do conceito de financiamento colaborativo estabelecido no 
artigo 2º do RJFC, cabe delimitar, dentro desse conceito, qual o financiamento 
colaborativo que se encontra sujeito à supervisão da CMVM. 

6 No mesmo sentido, Diogo Pereira Duarte, “Financiamento Colaborativo de Capital (Equity-
-Crowdfunding)”, in FinTech. Desafios da Tecnologia Financeira, coord. António Menezes Cordeiro, 
Ana Perestrelo de Oliveira e Diogo Pereira Duarte, Almedina, Coimbra, 2017, p. 284.
7 Para abranger as modalidades de financiamento colaborativo através de donativo e por recompensa 
seria preferível a utilização de um termo mais amplo, por exemplo “financiadores”.
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Começando pelo nº 1 do artigo 15º do RJFC, vemos que o mesmo estabe-
lece o seguinte: «O acesso à atividade de intermediação de financiamento colaborativo 
de capital ou por empréstimo é realizado mediante registo prévio das entidades gestoras das 
plataformas eletrónicas junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.»

Esta norma faz a delimitação que procuramos: o financiamento colaborativo 
supervisionado pela CMVM é a atividade de intermediação de financiamento 
colaborativo de capital ou por empréstimo, desenvolvida pelas “entidades gestoras” 
das plataformas eletrónicas, estando as mesmas sujeitas a registo prévio junto 
da CMVM.

A expressão “intermediação”, enquanto componente da relação tripartida 
(beneficiários, plataformas e investidores) do financiamento colaborativo, 
é essencial para a compreensão do perímetro da atividade que está sujeita à 
supervisão da CMVM, cabendo saber o que se deve entender por “intermediação” 
de financiamento colaborativo. 

Para este efeito, socorrer-nos-emos do regime espanhol que, nos termos do 
nº 1 do artigo 46º da Ley 5/2015: “Son plataformas de financiación participativa las 
empresas autorizadas cuya actividad consiste en poner en contacto, de manera profesional 
y a través de páginas web u otros medios electrónicos, a una pluralidad de personas físicas 
o jurídicas que ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario, denominados 
inversores, con personas físicas o jurídicas que solicitan financiación en nombre propio 
para destinarlo a un proyecto de financiación participativa, denominados promotores”. A 
expressão utilizada pelo regime espanhol de pôr em contacto pessoas que ofere-
cem financiamento e pessoas que procuram financiamento é elucidativa sobre 
o que é a atividade de intermediação de financiamento colaborativo sujeita à 
supervisão do regulador. 

De facto, as plataformas de financiamento colaborativo são facilitadores da 
relação de financiamento colaborativo, disponibilizando um espaço (eletrónico) 
onde pessoas que procuram investimento e pessoas que concedem investi-
mento se encontram. E isto é especialmente evidente no regime português, já 
que o legislador optou por atribuir às plataformas de financiamento colabora-
tivo8 um papel de intermediação, essencialmente, neutro. 

Mais concretamente, as plataformas de financiamento colaborativo não po-
dem (i) fornecer aconselhamento ou recomendações quanto aos investimentos 
a realizar através dos respetivos sítios ou portais na Internet, (ii) compensar os 
seus dirigentes ou trabalhadores pela oferta ou volume de vendas de produtos 
disponibilizados ou referências nos respetivos portais, (iii) promover ofertas 
próprias na plataforma, (iv) investir nas ofertas disponibilizadas na plataforma, 

8 Utilizamos esta expressão por questões de simplificação porque, em bom rigor, deveríamos utilizar 
a expressão sociedades gestoras das plataformas de financiamento colaborativo.
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(v) deter fundos ou instrumentos financeiros de terceiros, e, consequentemen-
te, prestar serviços de pagamento tendo de recorrer a uma instituição de paga-
mentos terceira para o efeito (cfr. nº 2 do artigo 5º, nº 1 do artigo 11º e nº 3 do 
artigo 21º do RJFC e nº 2 do artigo 11º e artigo 20º do Regulamento da CMVM 
nº 1/2016). 

Por outro lado, as plataformas de financiamento colaborativo não têm qual-
quer dever de due diligence em relação às ofertas apresentadas pelos beneficiários 
nas respetivas plataformas ou em relação aos beneficiários, nem de validação 
do documento com Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores 
de Financiamento Colaborativo (“IFIFC”) disponibilizado pelos beneficiários, 
cabendo-lhe, tão só, assegurar a autenticidade e inteligibilidade do IFIFC, bem 
como a prova da sua receção pelo investidor e da tomada de conhecimento das 
advertências em momento prévio à subscrição de qualquer oferta. 

Assim, os deveres das plataformas de financiamento colaborativo são, essen-
cialmente, deveres informativos e de garante da informação (cfr. nº 1 do artigo 
5º, artigos 16º, 17º e 19º do RJFC e artigos 13º, 14º, 16º, 17º e 18º do Regulamento 
da CMVM nº 1/2016). 

Em todo o caso, na prática, o modelo de negócio das plataformas de finan-
ciamento colaborativo acaba por incluir um escrutínio das ofertas que são dis-
ponibilizadas nas plataformas e dos beneficiários, de forma a assegurar que 
estes têm capacidade financeira para remunerar o investidor. Muitas platafor-
mas chegam a atribuir scoring às ofertas nelas disponibilizadas, dependendo tal 
scoring do grau de risco envolvido na capacidade financeira dos beneficiários. 
Embora tal atuação não represente o cumprimento de um dever legal ou regu-
lamentar, considera-se ser uma boa prática, com benefícios para os investidores, 
para a reputação das plataformas (relacionada com o grau de cumprimento por 
parte dos beneficiários) e para o setor do financiamento colaborativo em geral.  
Acresce, ainda, a prestação de serviços de gestão de cobrança de créditos, asse-
gurada pelas plataformas que, normalmente, contratam, para o efeito, um pres-
tador de serviços especializado, o que se considera, também, uma boa prática.

Sintetizando esta fase da análise, concluímos que a atividade de financia-
mento colaborativo supervisionada pela CMVM é a de intermediação em finan-
ciamento colaborativo. Dentro deste perímetro, existe um conjunto de atores 
sujeitos à supervisão da CMVM – as plataformas, os beneficiários e os inves-
tidores.

Avançando na nossa análise, cabe, agora, delimitar as modalidades de finan-
ciamento colaborativo supervisionadas pela CMVM – a modalidade de financia-
mento colaborativo de capital e a modalidade de financiamento colaborativo 
por empréstimo.
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Começando pela primeira modalidade, a alínea c) do artigo 3º do RJFC esta-
belece que o financiamento colaborativo de capital é aquele «pelo qual a entidade 
financiada remunera o financiamento obtido através de uma participação no respetivo  
capital social, distribuição de dividendos ou partilha de lucros».

A norma em causa faz uma enunciação juridicamente pouco comum. Pro-
curando a origem de tal definição, podemos encontrá-la no “Crowdfunding  
Industry Report 2012: Market Trends, Composition and Crowdfunding Platforms”,  
citado na Nota Técnica do Projeto de Lei nº 419/XII, em “Bibliografia Especí-
fica”. De facto, consultado o referido relatório, verifica-se que o mesmo refere: 
“We classify equity-based crowdfunding as a model in which funders receive an interest 
in the form of equity in the venture they fund or, alternatively, revenue or profit-share 
arrangements.” Concluímos, portanto, que a definição de financiamento colabo-
rativo de capital estabelecida na alínea c) do artigo 3º do RJFC é uma tradução 
do que, no relatório citado, se entende por “equity-based crowdfunding”. Como 
consequência, trata-se de uma definição necessariamente ampla que terá de ser 
concretizada por recurso às figuras jurídicas nacionais, o que resulta, aliás, do 
artigo 10º do RJFC (abaixo citado).

Deste modo, é modalidade de financiamento colaborativo de capital aquela 
pela qual os investidores adquirem uma participação no capital social do beneficiá-
rio que, se for um beneficiário com sede em Portugal, será, em princípio, quotas 
ou ações. Este modelo de negócio levanta várias questões de índole prático-
-jurídica que não são objeto do presente estudo9. E, por esta razão (e por outra 
identificada mais adiante), este modelo de negócio não se encontra, ainda, im-
plementado em Portugal. 

Mas o legislador estabelece que podem existir modelos de negócio na moda-
lidade de financiamento colaborativo de capital que não passem pela aquisição 
de uma participação no capital social do beneficiário mas por outras formas que 
permitam a distribuição de dividendos ou partilha de lucros. E, nesta fase, ter-se-á de 
recorrer às figuras jurídicas previstas no ordenamento português para concre-
tizar as mesmas. É o caso do contrato de associação em participação previsto 
no Decreto-Lei nº 231/81, de 28 de julho (“DL nº 231/81”), nos termos do qual 
uma pessoa, ou um conjunto de pessoas (i.e. os investidores), se podem associar 
a uma atividade económica exercida por outra, ficando a(s) primeira(s) a par-
ticipar nos lucros, ou nos lucros e nas perdas, que resultem do exercício dessa 
atividade económica (cfr. artigo 21º do DL nº 231/81)10. 

9 Como é o caso da forma como se operacionaliza a aquisição de quotas por parte de vários inves-
tidores, atendendo a que a mesma passa por averbamento na certidão do beneficiário junto da 
Conservatória de Registo Comercial, ou como se articula a representação societária no beneficiário 
por parte dos vários acionistas. 
10 No mesmo sentido, Fernando Belezas, Crowdfunding: Regime Jurídico do Financiamento Colabo-
rativo, 2ª ed., Almedina, Coimbra, 2017, pp. 87 e ss..
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Em síntese, estaremos perante uma modalidade de financiamento colabora-
tivo de capital sempre que os investidores se associem ao sucesso (ou insucesso) 
do projeto do beneficiário, independentemente da figura jurídica utilizada para 
o efeito. 

Resulta, também, do acima referido, que a modalidade de financiamento de 
capital pode passar pela emissão de valores mobiliários (ações) ou não.

Passando, agora, à modalidade de financiamento colaborativo por emprés-
timo, a alínea d) do artigo 3º do RJFC estabelece que esta modalidade é aquela  
através da qual “a entidade financiada remunera o financiamento obtido através do  
pagamento de juros fixados no momento da angariação.”

Neste caso, e, estando, mais uma vez em causa a utilização de um conceito 
abstrato, ou de um conceito funcional, teremos de recorrer às figuras jurídicas 
nacionais para concretizar os modelos de negócio possíveis nesta modalidade. 

Aquele que é utilizado de forma mais comum pelas plataformas de finan-
ciamento colaborativo por empréstimo registadas junto da CMVM é o do con-
trato de mútuo, previsto no artigo 1142º e seguintes do Código Civil. De acordo 
com o referido artigo “Mútuo é o contrato pelo qual uma das partes empresta a outra 
dinheiro ou outra coisa fungível, ficando a segunda obrigada a restituir outro tanto do 
mesmo género e qualidade”. O mútuo pode ser oneroso ou gratuito, sendo one-
roso quando as partes convencionem o pagamento de juros como retribuição 
do mútuo (cfr. nº 1 do artigo 1145º do Código Civil). Ora, só o mútuo oneroso 
é que pode consubstanciar o contrato de base da modalidade de financiamento 
colaborativo por empréstimo; já o mútuo gratuito não. E isto porque, de acordo 
com a definição de modalidade de financiamento colaborativo por empréstimo, 
a mesma implica que o beneficiário remunere o financiamento obtido através do paga-
mento de juros fixados no momento da angariação. Quer isto dizer que o social lending 
(onde o beneficiário se limita a devolver o capital aos seus financiadores sem 
lhes pagar qualquer juro) não faz parte do financiamento colaborativo que está 
sob supervisão da CMVM.

Outro modelo de negócio que cai sob a alçada da modalidade de financia-
mento colaborativo por empréstimo é a subscrição de obrigações emitidas pelo 
beneficiário. Esta opção implica a emissão de valores mobiliários, acarretando 
um conjunto de consequências específicas, melhor detalhadas abaixo, que aca-
bam por dificultar o aparecimento de plataformas de financiamento colabora-
tivo por empréstimo com base na emissão de obrigações.

Dando mais um passo, verifica-se que, na modalidade de financiamento cola-
borativo por empréstimo, os investidores são remunerados com base em juros 
fixados no momento da angariação. Coloca-se a questão de saber se estão em causa  
juros fixos ou se também podem estar em causa juros variáveis, como seja o 
caso em que é convencionado o pagamento de juros variáveis em função dos 
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resultados do projeto. Salvo melhor opinião, consideramos que as partes podem 
convencionar o pagamento de juros variáveis fixando o seu modo de cálculo no 
momento da angariação. É certo que poderíamos equacionar se não estaríamos 
antes, neste caso, no âmbito da modalidade de financiamento colaborativo de 
capital atendendo a que os investidores passam a estar expostos aos resultados 
do projeto. No entanto, consideramos que poderemos ainda estar no âmbito 
da modalidade de financiamento colaborativo por empréstimo. De facto, ao 
passo que na modalidade de capital, o investidor assume claramente o risco pelo 
sucesso ou insucesso do projeto, na modalidade por empréstimo, o investidor 
reserva, para si, o direito à devolução do capital e, ainda, ao recebimento de 
juros, mesmo que, no caso de ter sido convencionado o pagamento de juros 
variáveis em função do resultado do projeto, o investidor se encontre também 
exposto ao sucesso ou insucesso do projeto. 

IV. Problemas suscitados pela aplicação dos regimes das relações subja-
centes

O nº 1 do artigo 10º do RJFC estabelece que: “Aplicam-se plenamente às relações 
jurídicas subjacentes ao financiamento colaborativo, em particular na relação estabelecida 
entre os beneficiários do financiamento e os investidores, os regimes correspondentes aos 
tipos contratuais celebrados com recurso às plataformas de financiamento colaborativo, 
nomeadamente, a doação compra e venda, prestação de serviços, emissão e transação de 
valores mobiliários e mútuo, bem como as disposições sobre proteção da propriedade inte-
lectual, quando relevantes”.

Com esta disposição, conclui-se que a intenção do legislador seja clarificar 
que o RJFC não é um regime especial que derroga outros regimes e, apesar de 
desnecessário, que outras disposições sobre temas não enquadrados no RJFC 
aplicam-se às relações jurídicas subjacentes ao financiamento colaborativo. Esta 
opção do legislador torna um regime simples e conciso, com apenas 25 artigos, 
uma “manta de retalhos” muito complexa devido à necessidade de se compati-
bilizar o RJFC com os regimes do tipo contratual subjacente. Esta particulari-
dade do RJFC suscita várias questões que podem ser melhor analisadas com um 
enquadramento prévio de direito comparado. 

A regulação do financiamento colaborativo começou nos Estados Unidos da 
América (EUA), em 2012, com a publicação do Jumpstart our Business Startups 
Act ou JOBS Act. O título III deste diploma chama-se Capital Raising Online 
while Deterring Fraud and Unethical Non-Disclosure Act, mas é mais conhecido por 
Crowdfunding Act, uma vez que estabelece um regime para as ofertas públicas 
de valores mobiliários intermediadas através da rede, quer por funding portals, 
quer por broker-dealers, que apesar de impor limites ao investimento e deveres 
de prestar informação, trata-se de um regime menos exigente que o regime 
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geral das ofertas públicas de distribuição e de venda de valores mobiliários.  
A razão para o Crowdfunding Act cingir-se às ofertas públicas de valores mobi-
liários deve-se ao facto de nos EUA todos os contratos de investimento serem 
valores mobiliários, de acordo com o Howey Test11, cobrindo as loan notes 
das plataformas de financiamento colaborativo de empréstimo dos EUA, 
nomeadamente, a Lending Club e a Prosper.

No Reino Unido, onde o mercado do financiamento colaborativo é muito 
dinâmico, existe a obrigação de registo das plataformas de financiamento 
colaborativo de capital e por empréstimo junto da Financial Conduct Authority 
(“FCA”), desde 1 de abril de 2014, com a entrada em vigor do The FCA’s regulatory 
approach to crowdfunding, de 6 de março de 2014.

Em anos anteriores, já existia uma enorme atividade de plataformas de fi-
nanciamento colaborativo no país. Com efeito, as plataformas de financiamento 
colaborativo que envolve instrumentos financeiros já se regiam pela Diretiva 
do Mercado de Instrumentos Financeiros12, e a opção regulatória britânica, em 
2014, foi não excecionar a aplicação dessa diretiva. No entanto, foram introdu-
zidas regras adicionais de proteção dos investidores, como a proibição de 
aprovação e comunicação de ofertas financeiras que não são imediatamente 
realizáveis (sem liquidez) a investidores, a não ser que estes comprovem a sua 
sofisticação, comprovem a sua solidez financeira ou que passem um teste de 
adequação, sendo que, neste último caso, apenas poderão investir até 10% dos 
seus ativos líquidos. 

Quanto ao financiamento colaborativo de empréstimo que não envolve valo-
res mobiliários, a FCA introduziu um regime específico com requisitos patri-
moniais e de divulgação de informação para as plataformas, regime este que foi 
refor çado em junho de 2019, com a introdução de requisitos organizacionais mais 
exigentes para as plataformas de financiamento colaborativo de empréstimo.

Seguindo um regime mais próximo do nosso, em Espanha, o legislador tam-
bém decidiu clarificar que se aplicam todas as normas relativas às empresas e às 
atividades cumulativamente ao regime específico criado para as plataformas de 
financiamento colaborativo, prevendo, como nos EUA, limites ao investimento e 
deveres de divulgação de informação. No entanto o legislador espanhol aprovei-
tou as isenções facultativas do artigo 3º da Diretiva 2014/65/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014 (“DMIF II”), permitindo às plata-
formas de financiamento colaborativo atuar fora do âmbito desta Diretiva. 

11 Chama-se Howey Test à definição de valor mobiliário dada em 1946 pelo Supremo Tribunal de 
Justiça Americano, no caso SEC vs W.J.Howey Co. 328 U.S. 298: “any contract that is (1) an investment 
of money (2) in a common enterprise (3) with an expectation of profits (4) arising solely from the efforts of 
a promoter or third party”. Sentença consultável em: https://supreme.justia.com/cases/federal/
us/328/293/case.html. 
12 Diretiva 2004/39/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de abril de 2004.
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Em Portugal, o legislador previu as condições das isenções facultativas do ar-
tigo 3º da DMIF II para a não aplicação desta Diretiva, nomeadamente, as plata-
formas não estarem autorizadas a deter fundos e valores mobiliários de clientes, 
de acordo com a alínea c) do nº 2 do artigo 5º do RJFC, mas, por razões que se 
desconhecem, estabeleceu a aplicação da DMIF II ao financiamento colabora-
tivo através do nº 2 do artigo 10º do RJFC, nos termos do qual: “O financiamento 
colaborativo de capital ou por empréstimo apenas pode implicar a emissão de instrumentos 
financeiros se exercido por intermediário financeiro, nos termos da legislação aplicável ao 
mercado de instrumentos financeiros”.

Através desta mesma norma, o legislador português clarificou que as ativida-
des das plataformas de financiamento colaborativo que envolvem instrumentos 
financeiros consubstanciam serviços de investimento de exclusiva competência 
dos intermediários, nos termos do artigo 290º do Código dos Valores Mobiliá-
rios, sendo, deste modo, obrigatória a intervenção de um intermediário finan-
ceiro em qualquer oferta de financiamento colaborativo que envolva instru-
mentos financeiros13. O serviço de investimento essencialmente em causa é a 
receção e transmissão de ordens por conta de outrem, uma vez que este serviço 
inclui a colocação em contacto de dois ou mais investidores com vista à realiza-
ção de uma operação (nº 2 do artigo 290º do Código dos Valores Mobiliários). 

No entanto, o regulamento europeu relativo aos prestadores europeus de 
serviços de financiamento colaborativo às entidades inclui, nos serviços de fi-
nanciamento colaborativo (artigo 2º, nº 1, alínea a)), para além da receção e 
transmissão de ordens de clientes relativas a valores mobiliários, a colocação 
sem garantia de valores mobiliários emitidos por promotores de projetos, o que 
impediria aos legisladores dos Estados-Membros a aplicação da isenção facul-
tativa do artigo 3º da DMIF II, por esta apenas se aplicar a entidades que “não 
estejam autorizadas a prestar qualquer serviço de investimento com exceção da receção e 
transmissão de ordens em valores mobiliários e unidades de participação em organismos de 
investimento coletivo e/ou a prestação de serviços de consultoria para investimento rela-
cionados com esses instrumentos financeiros” (alínea b) do nº 1 do artigo 3º da DMIF 
II). Entendimento diferente teve o legislador espanhol ao ter aproveitado esta 
isenção, tendo, portanto, considerado que a atividade do financiamento colabo-
rativo que envolve instrumentos financeiros apenas implica receção e transmis-
são de ordens em valores mobiliários. 

Por sua vez, o legislador português, apesar de ter aproveitado a exceção do 
artigo 111º do Código dos Valores Mobiliários, sujeitando ao RJFC (quando 
satisfeitos todos os requisitos do regime) as ofertas públicas de distribuição de 

13 No mesmo sentido, Fernando Belezas, Crowdfunding: Regime Jurídico do Financiamento Cola-
borativo, 2ª ed., Almedina, Coimbra, 2017, p. 93.
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valores mobiliários cujo valor total na União Europeia seja inferior a 5 000 000€, 
calculado em função das ofertas realizadas ao longo de um período de 12 meses, 
estabeleceu que às atividades do financiamento colaborativo que envolve 
instrumentos financeiro se aplicam dois regimes, o do RJFC e o do Código dos 
Valores Mobiliários, sujeitando, assim, a atividade da plataforma não apenas aos 
deveres do RJFC, mas também aos deveres dos intermediários financeiros, como 
o dever de apreciação do caráter adequado da operação (artigo 314º do Código 
dos Valores Mobiliários) e o dever de categorização dos clientes (artigo 317º do 
Código dos Valores Mobiliários). Adicionalmente, ainda são impostos limites ao 
investimento, entendendo o legislador que estamos perante riscos acrescidos 
nesta nova forma de financiamento a que os investidores não profissionais não 
estão preparados. 

Independentemente da sujeição à DMIF II, a aplicação do Código dos Valo-
res Mobiliários à atividade do financiamento colaborativo ainda implica a qua-
lificação dos beneficiários como sociedades abertas nos termos do artigo 13º do 
Código dos Valores Mobiliários, daqui decorrendo um regime mais exigente 
para estes, nomeadamente os deveres de comunicação para os detentores de 
participações qualificadas nessas sociedades (artigo 16º do Código dos Valores 
Mobiliários), regras adicionais sobre a convocatória para a reunião de assem-
bleia geral de sociedade (artigo 21º-B do Código dos Valores Mobiliários), e o 
dever de publicação integral dos documentos de prestação de contas (nº 3 do 
artigo 72º do Código do Registo Comercial).

Pelo exposto, identifica-se, facilmente, o grau desproporcional de exigência 
da aplicação dos regimes nacionais referidos à atividade de financiamento cola-
borativo que envolve instrumentos financeiros, tendo em conta a dimensão do 
nosso mercado, ao contrário de nos EUA e em Espanha, em que se criou um 
regime menos exigente para o financiamento colaborativo, apesar de se trata-
rem de mercados com maior dimensão. No Reino Unido, aplica-se o regime das 
ofertas públicas tout court, com as exigências adicionais já referidas, mas trata-se 
do maior mercado de financiamento colaborativo na Europa. Isto explica o facto 
de não haver uma única plataforma de financiamento colaborativo que envolva 
valores mobiliários registada junto da CMVM, estando apenas registadas plata-
formas cujos instrumentos utilizados são os contratos de mútuo e os contratos 
de associação em participação, dificultando-se ao mercado nacional a possibili-
dade de recorrer aos benefícios da utilização de valores mobiliários, cujo regime 
circulatório é mais fluído e assenta na inoponibilidade de exceções fundadas na 
relação entre o adquirente e o transmitente14.

14 Cfr. Paulo Câmara, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, 4ª ed., Almedina, Coimbra, 2018, p. 111.
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Aliás, mesmo no regulamento europeu relativo aos prestadores europeus de 
serviços de financiamento colaborativo às entidades opta-se por um regime es-
pecial à DMIF II, em que, para além de se aplicar à concessão de empréstimos, 
aplica-se, como acima referido, a atividades dentro do espetro daquela Diretiva, 
excecionando da DMIF II através da Diretiva (UE) 2020/1504, para efeitos de 
clarificação do regime, os prestadores de serviços de financiamento colabora-
tivo (o que, aliás, só o legislador europeu pode fazer). Ademais, o regulamento 
europeu relativo aos prestadores europeus de serviços de financiamento cola-
borativo às entidades prevê um regime uniforme para as atividades descritas, 
tornando o regime muito mais simples e facilitando as exigências de cumpri-
mento regulatório das empresas, ao contrário do regime português, em que se 
observa um regime muito distinto entre o financiamento colaborativo que en-
volve valores mobiliários e o financiamento colaborativo que não envolve valo-
res mobiliários, e dentro deste, entre o financiamento colaborativo com recurso 
a contratos de mútuo e o financiamento colaborativo com recurso a contratos de 
associação em participação.

Deste modo e tendo em conta que estamos num período de contração do 
valor das emissões de ações na Europa15 e de dificuldades de financiamento das 
pequenas e médias empresas, entendemos que a melhor opção para o legisla-
dor nacional deveria ter sido a de criação de um regime simples e atrativo, que  
recorra, o mínimo possível, a exigências de outros regimes das relações subja-
centes, de forma a promover um maior leque de escolha de fontes de financia-
mento às empresas nacionais, sem olvidar a proteção do investidor.

15 Como se pode verificar no Relatório sobre os Mercados de Valores Mobiliários, 2018, pp. 33 e 
ss., disponível em: 
https://www.cmvm.pt/pt/EstatisticasEstudosEPublicacoes/Publicacoes/relatorio_valores_mobi-
liarios/Documents/R_VM_2018.pdf.
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1. A regulação da inovação financeira
Apesar de a tecnologia estar associada à atividade financeira há muito tempo, a 
velocidade da inovação no que respeita a produtos e modelos de negócio com 
que atualmente nos deparamos está a provocar uma alteração do paradigma da 
prestação de serviços no sistema financeiro. Com efeito, as novas tecnologias 
têm transformado profundamente o funcionamento de alguns setores, propor-
cionando uma melhoria nos serviços prestados a investidores e consumidores 
através da redução dos custos e da burocracia associada e do acesso a uma maior 
variedade de produtos e serviços; e facilitando o cumprimento das obrigações 
das instituições reguladas, nomeadamente pela automatização do reporte e a 
monitorização contínua de atividades. Por outro lado, as novas tecnologias podem 
originar novos tipos de riscos e de barreiras jurídicas para os quais será necessário 
ter respostas adequadas e proporcionais.

Os reguladores financeiros deparam-se com o desafio de equilibrar a sua 
missão e atribuições, por vezes conflituantes. No caso do regulador dos mer-
cados de capitais, apresenta especial acuidade, como veremos adiante, a neces-
sidade de coadunação da sua missão preponderante da proteção do investidor 
com o vetor do desenvolvimento do mercado, não despiciendo tendo em conta  
a realidade nacional. Regular de forma proporcional e adequada a inovação  
financeira é uma atividade especialmente árdua num tempo em que as novas 

1 Juristas da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. As opiniões expressas neste texto são as 
dos autores e não vinculam a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.
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tecnologias estão entranhadas na vida das pessoas e das empresas2, escalando 
em quantidade, dimensão, número de utilizadores e complexidade. Deixa, as-
sim, de haver uma delimitação tão clara do que constitui o foco do interesse 
público, ante interesses conflituantes como o da proteção de investidor e o do 
desenvolvimento do mercado, o que dificulta a missão dos reguladores.

Em primeiro lugar, deverá notar-se que a regulação de certos setores, como 
o financeiro, é, por natureza, exigente e poderá criar constrangimentos à ino-
vação, devido à dificuldade de as empresas, em fase embrionária, conhecerem 
de forma exaustiva o enquadramento regulatório das atividades e serviços que 
pretendem prestar. 

Em segundo, sendo os mercados cada vez mais globais e assentando estes 
crescentemente em transações internacionais (e interjurisdicionais) entre 
investidores e intermediários, qualquer solução terá de considerar a diversidade 
do contexto regulatório internacional. 

Adicionalmente, a diversidade e mutabilidade dos modelos de negócio de 
base tecnológica tornam a inovação um “alvo em movimento” para os regulado-
res, o que dificulta a sua tarefa de apreender e enfrentar estes novos modelos de 
negócio com eficácia.

Cabe, ainda, referir o risco do surgimento de falhas regulatórias passíveis de 
distorção do mercado decorrentes da produção de regulamentação numa fase 
precoce do desenvolvimento de determinada tecnologia ou da incapacidade de 
o regulador, nessa fase, apreender inteiramente os contornos (riscos e vanta-
gens) de determinado produto/ou serviço financeiro. Estas falhas regulatórias 
traduzem-se, nomeadamente, no aumento das barreiras à entrada no mercado 
ou na restrição precipitada de determinado produto ou serviço. Para lidar com 
estes desafios, cabe às entidades reguladoras escolher os instrumentos regula-
tórios adequados para atingir o equilíbrio entre a promoção da inovação e a mi-
tigação dos seus riscos.

Por outro lado, a inércia regulatória prolongada pode ter o efeito de refor-
çar o status quo, desfavorecendo o surgimento de novas tecnologias e desincen-
tivando a inovação. Para contrariar essa tendência, tem sido sugerido que as 
entidades reguladoras sejam pró-ativas e que se adaptem para a regulação de 
novos modelos de negócio, já que a inércia regulatória também pode resultar 
em regulamentações desatualizadas, ineficazes, ou pior, contraproducentes 
num novo ecossistema que comporta riscos ainda por identificar3.

2 Cfr. Sofia Ranchordas, “Does Sharing Means Caring? Regulating Innovation in the Sharing 
Economy”, in Minessota Journal of Law, Science and Technology, Volume 16, Issue 1, Article, 9, 2015,  
p. 422, disponível em: scholarship.law.umn.edu.
3 Cfr. Lev Bromberg, Andrew Godwin e Ian Ramsay, “Fintech Sandboxes: Achieving a Balance 
between Regulation and Innovation” in Journal of Banking and Finance Law and Practice, Vol.28,  
No. 4, 2017, p. 13, disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3090844.
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Impõe-se, deste modo, aos reguladores, a dupla tarefa de compreender as 
inovações tecnológicas, agindo de forma cautelosa para não criar constrangi-
mentos aos agentes inovadores que pretendem entrar no mercado; e, simul-
taneamente, criar instrumentos flexíveis que lhes permitam acompanhar os 
movimentos do mercado de forma a prevenir, corrigir e responder aos riscos 
e problemas associados à inovação. Os riscos associados à disseminação de no-
vas tecnologias devem ser abordados de maneira proativa e os abusos devem 
ser contrariados de forma rigorosa. Uma vez que não existe uma fórmula única  
para concretizar com sucesso estas tarefas, os reguladores de vários países têm 
recorrido a diversos instrumentos regulatórios, nos quais estão incluídas as  
regulatory sandboxes. 

Ao longo deste artigo, procuraremos debruçar-nos sobre os modelos de 
regulatory sandboxes já instituídos, a respetiva conformação com o direito da 
União Europeia e, bem assim, sobre a viabilidade da implementação de um 
instru mento semelhante em Portugal à luz das disposições normativas nacionais 
aplicáveis, e tendo igualmente em conta os passos já dados com a criação do 
Innovation Hub, Portugal FinLab4 por parte dos reguladores do setor financeiro, o 
Banco de Portugal, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e a 
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), em parceria 
com a Associação Portugal FinTech. 

Ao longo de oito meses, entre setembro de 2018 e abril de 2019, vigorou a 
primeira edição do Portugal FinLab que instituiu um canal dedicado de comu-
nicação entre inovadores no sector financeiro e os respetivos reguladores.  
Os participantes selecionados receberam informação sobre as questões regula-
tórias decorrentes da implementação do seu projeto, através de uma interação 
contínua entre participantes e reguladores. Este canal não pretendeu possibi-
litar a realização de testes em ambiente real controlado, dedicando-se, exclu-
sivamente, ao esclarecimento de questões de índole regulatória associadas à 
atividade dos participantes.

2. O que são regulatory sandboxes?
Regulatory sandboxes são regimes criados por autoridades competentes que per-
mitem a entidades reguladas e não reguladas testar – nos termos de um plano de 
testes previamente acordado e monitorizado por um sector dedicado dessas auto-
ridades competentes – produtos, serviços, modelos de negócio e mecanismos de 
distribuição que sejam inovadores no sector relevante. No setor financeiro, estes 
instrumentos permitem às entidades participantes e às autoridades competentes 
compreenderem as oportunidades e riscos dos projetos de inovação financeira e 

4 Mais informação sobre iniciativa pode ser encontrada em: https://www.portugalfinlab.org/.
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respetivo tratamento regulatório num ambiente de testes e aferirem a viabilidade 
de propostas de projetos inovadores, especialmente no que respeita à aplicação e 
cumprimento do respetivo enquadramento regulatório e exercício da supervisão5. 
Uma regulatory sandbox é, assim, e ainda, um instrumento passível de promover a 
inovação financeira e o desenvolvimento do mercado de instrumentos financeiros 
através do levantamento ou aligeiramento das barreiras existentes à entrada e à 
expansão de projetos, bem como da redução da incerteza jurídica, dado que a 
carga regulatória e a complexidade da envolvente no sistema financeiro “podem 
limitar a entrada de empresas inovadoras no mercado, com prejuízo para a concorrência e 
para o bem-estar dos consumidores”6.

Em regra, o processo de admissão a uma regulatory sandbox inicia-se com a 
submissão de candidaturas por parte dos promotores de projetos de inovação 
financeira de base tecnológica que se encontrem num estádio de desenvolvi-
mento suficientemente avançado para poderem ser experimentados. Os candi-
datos aprovados introduzem os seus produtos no mercado nos estritos termos 
previstos num plano de testes e sob um número de restrições e salvaguardas 
com vista à proteção dos investidores e à salvaguarda da segurança do sistema. 
Integrados numa regulatory sandbox, os participantes têm um acompanhamento 
e interação próximos e frequentes por parte das autoridades competentes, de 
forma a melhor interpretarem e cumprirem a regulação existente. As autori-
dades competentes poderão, igualmente, assegurar alguma flexibilidade regu-
latória, nomeadamente, através do compromisso de isentar o cumprimento de 
algumas regras de natureza regulatória que a realização do teste em questão 
pudesse violar, desde que o participante cumpra o plano de testes previamente 
acordados. As autoridades competentes podem, também, permitir a modifica-
ção temporária de regras não-críticas ou assegurar a aplicação proporcional de 
normas que permitam algum grau de discricionariedade por parte dos regula-
dores na respetiva aplicação. 

Neste sentido, os participantes beneficiam de um conjunto de vantagens, 
entre as quais a redução do tempo e do custo de testar ideias inovadoras no mer-
cado, o que encoraja a entrada de empresas desta natureza. É, ainda, relevante a 
menor incerteza regulatória a que o operador está sujeito, o que poderá permi-
tir, por exemplo, o acesso mais fácil ao financiamento. Acrescem, por um lado, 

5 ESAs Joint Report on regulatory sandboxes and innovation hubs, 2018, disponível em: https://
www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-publish-joint-report-regulatory-sandboxes-
-and-innovation-hubs. 
6 Autoridade da Concorrência, Regimes Regulatórios Promotores de Inovação no Setor Financeiro – Levan-
tamento de Experiências Internacionais, 2018, p. 1, disponível em: http://www.concorrencia.pt/vPT/
Estudos_e_Publicacoes/Estudos_Economicos/Banca_e_Seguros/Documents/Fintech_Sand-
box%20regulatórias%20e%20benchmarking%20internacional.pdf.
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a garantia de que os direitos dos investidores são respeitados e os riscos para o 
sistema financeiro minimizados e, por outro, o acesso a um canal permanente 
de comunicação próximo e informal com as autoridades competentes7. Por ou-
tro lado, as regulatory sandboxes proporcionam aos reguladores “um conhecimento 
aprofundado da inovação (regulatory innovation), uma fiscalização e controlo (supervi-
são) e adaptação de normas e de procedimentos (regulamentação), e permitem às empresas 
um teste do produto ou serviço com uma regulação particularmente adaptada, com riscos 
e custos menores, e posterior adaptação à regulação necessária”8. Existe, deste modo, 
uma tentativa de equilibrar a vontade das empresas em serem disruptivas em 
relação ao status quo e o dever dos reguladores de assegurarem uma igualdade  
de tratamento que possibilite a todas as partes concorrerem entre si com a  
mesma informação9.

No dia 7 de Janeiro de 2018, em cumprimento do mandato que lhes foi 
conferido no Plano de Ação para a Tecnologia Financeira da Comissão Europeia10, 
as ESAs (European Supervisory Authorities – European Securities and Markets 
Authority, European Banking Authority e European Insurance and Occupational 
Pensions Authority) publicaram um relatório conjunto, o Fintech: Regulatory 
Sandboxes and Innovation Hubs11, que procede a uma análise comparativa dos 
instrumentos facilitadores da inovação adotados, até aquela data, por Estados 
Membros da União Europeia. Neste relatório, as ESAs divulgam ainda um 
conjunto de “boas práticas” relativas à instituição e funcionamento destes 
facilitadores da inovação, para apoiar as autoridades que pretendam recorrer 
a estes instrumentos e para promover a convergência e assegurar a existência 
de condições de igualdade no acesso e exercício da atividade pelos agentes  
do mercado. 

Neste relatório, as autoridades supervisoras europeias do setor finan ceiro 
divulgaram ainda um conjunto de “boas práticas” relativas à instituição e  

7 Cfr. Autoridade da Concorrência, Regimes Regulatórios Promotores de Inovação no Setor Financeiro – 
Levantamento de Experiências Internacionais, 2018, pp. 3 e 4, disponível em: http://www.concorrencia.
pt/vPT/Estudos_e_Publicacoes/Estudos_Economicos/Banca_e_Seguros/Documents/Fintech_San-
dbox%20regulatórias%20e%20benchmarking%20internacional.pdf.
8 Luís Guilherme Catarino, Inovação financeira e ICOs: mercados privados alternativos?, 2018, p. 4, 
disponível em: https://www.fd.uc.pt/cedipre/wp-content/uploads/pdfs/co/public_36.pdf.
9 Cfr. Simone di Castri e Ariadne Plaitakis, Going Beyond Regulatory Sandboxes to Enable FinTech 
Innovation in Emerging Markets, 2018, p. 4, disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=3059309.
10 Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6793c578-22e6-11e8-ac73-
01aa75ed71a1.0013.02/DOC_1&format=PDF
11 ESAs Joint Report on regulatory sandboxes and innovation hubs, 2018, disponível em: https://
www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-publish-joint-report-regulatory-sandboxes-
-and-innovation-hubs.
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funcionamento destes facilitadores da inovação, para apoiar as autoridades na-
cionais que pretendam recorrer a estes instrumentos e para promover a conver-
gência e assegurar a existência de condições de igualdade no acesso e exercício 
da atividade pelos agentes do mercado da União. Vinte e um estados membros 
e três membros do espaço económico comum mantêm ativos innovation hubs, 
embora apenas cinco estados membros (Dinamarca, Lituânia, Holanda, Polónia 
e Reino Unido) tenham regulatory sandboxes em pleno funcionamento. 

Especificamente no que respeita às regulatory sandboxes e à respetiva base 
legal, o relatório refere que as autoridades competentes com regulatory sandboxes 
instituídas apresentam este instrumento como uma forma de mapeamento e 
compreensão dos riscos e oportunidades oferecidos pela inovação com vista 
à implementação de respostas adequadas do ponto de vista regulatório e do 
exercício das respetivas competências de supervisão “Given this, the authorities, 
in reporting regulatory sandboxes, view the sandbox process no differently from any other 
tool available to them in developing regulatory and supervisory policies in relation to 
emerging activities”12. 

De notar que nenhuma autoridade nacional referiu a lei da União Europeia 
como base para o enquadramento das respetivas regulatory sandboxes ou sina-
lizou a necessidade de previsão expressa a propósito para a sua efetiva imple-
mentação. Estes instrumentos foram, assim, enquadrados na respetiva missão 
estatutariamente consagrada de contribuir para a estabilidade financeira, para 
a confiança nos mercados financeiros e para a proteção dos investidores tendo 
sido entendido que não haveria necessidade de proceder a alterações legisla-
tivas para a efetivação destas regulatory sandboxes, já que estas se desenvolvem 
com recurso e no contexto do exercício dos poderes gerais de supervisão atri-
buídos às autoridades competentes. O fator diferenciador relativamente às prá-
ticas comuns de supervisão é, pois, o enquadramento específico da regulatory 
sandbox, nomeadamente, os critérios de elegibilidade para o acesso ao ambiente 
de testes e a especificação da parametrização dos testes em si mesmos, que, na 
maioria das vezes implicam um elevado dispêndio de recursos de supervisão e 
um grau de proximidade muito mais estreito do que na supervisão comum de 
uma atividade.

As autoridades competentes sublinharam ainda que as regulatory sandboxes 
em nenhum momento permitem a prossecução de atividades reguladas sem a 
devida autorização ou a concessão de isenções aos requisitos para obtenção dessa  
autorização: “In terms of assessing compliance with the conditions for authorisation, the 
competent authorities emphasised that, for firms requiring licences to carry out a regulated 

12 ESAs Joint Report on regulatory sandboxes and innovation hubs, 2018, p. 19, disponível em: 
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-publish-joint-report-regulatory-
sandboxes-and-innovation-hubs.
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activity in respect of a proposition to be tested in the regulatory sandbox, no ‘light touch’ 
approach applies. Put another way, the firm, like any other firm applying for the same 
licence, will need to demonstrate that all the conditions are satisfied in order for the licence 
to be granted. (…). In line with normal authorisation practices, a proportionate approach 
may be applied for the assessment of conformity with the conditions for authorisation 
(e.g. in terms of the expectations regarding governance processes and systems and controls 
requirements)”.

Nestes termos, se uma empresa não cumprir os requisitos necessários para 
obter a autorização para desempenho da atividade que se propõe testar, não po-
derá ser aceite na regulatory sandbox. Caso os cumpra, será admitida no ambiente 
de testes, sendo os respetivos parâmetros de testes fixados pelas autoridades 
competentes através da aposição de limitações e restrições específicas à autori-
zação concedida a essa entidade e da celebração de um acordo com os termos 
e condições dos testes. O incumprimento destas limitações e restrições poderá 
desencadear ações de supervisão ou mesmo ação sancionatória.

Dinamarca, Holanda, Lituânia, Polónia e Reino Unido constituem alguns 
dos países europeus que já implementaram regulatory sandboxes. Os modelos 
observados são transsetoriais a todo o sistema financeiro, abrangendo o setor 
bancário, o dos seguros e o dos mercados financeiros, e estão abertos a empresas 
incumbentes, startups e empresas tecnológicas (que estejam associadas a ins-
tituições financeiras), não se cingindo a produtos financeiros, mas também a 
soluções tecnológicas que facilitem o cumprimento regulatório (RegTechs) ou a 
supervisão (SupTechs). 

Noutros países, como França e Alemanha, os reguladores optaram por ob-
servar os desenvolvimentos do mercado antes da adoção de instrumentos desta 
natureza e caraterísticas. As respetivas opções podem justificar-se nas respostas 
das respetivas autoridades AMF13 e BaFin14 à consulta pública sobre FinTech da 
Comissão Europeia (de 23 de março de 2018) onde estas densificam as suas re-
servas à implementação de regulatory sandboxes, particularmente, quanto à incer-
teza do enquadramento e aceitabilidade deste instrumento à luz da legislação 
europeia aplicável, à dificuldade de enquadrar estatutariamente a seleção de 
certos projetos para a realização de testes em detrimento de outros, tendo em 
conta o princípio da igualdade e da neutralidade tecnológica, e ainda ao risco de 

13 A resposta da autoridade reguladora francês, AMF, pode ser consultada em: https://www.amf-france.
org/Reglementation/Dossiers-thematiques/l-AMF/Fonctionnement-de-l-AMF-et-reformes-du-
secteur-financier/R-ponse-de-l-AMF---la-consultation-de-la-Commission-europ-enne-sur-les-
Fintech-----Vers-une-Europe-de-services-financiers-plus-concurrentiels-et-innovants--. 
14 A resposta da autoridade reguladora alemã, BaFin pode ser consultada em: https://ec.europa.
eu/eusurvey/files/e9a86cda-48eb-498c-82e7-4b0b029e1229/75523ae3-c496-4016-a8d7-
c92d807335f3
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se criar um race to the bottom entre estados membros no que respeita especifica-
mente ao acolhimento de projetos de inovação financeira.

3. As regulatory sandboxes do Reino Unido e da Holanda
A primeira regulatory sandbox surgiu nos Estados Unidos da América em 2012, 
tendo sido criada pela Consumer Financial Protection Bureau, com a designação de 
Project Catalyst, o que inspirou a Financial Conduct Authority (FCA) a implementar 
um instrumento semelhante a partir de 201615. A FCA manifestou, pela primeira 
vez, em fevereiro de 2018, a intenção de desenvolver uma “global sandbox” e publi-
cou, em agosto de 2018, um documento de consulta pública, intitulado Global 
Financial Innovation Network (GFIN), onde desenvolve os próximos passos deste 
projeto global16.

As regulatory sandboxes do Reino Unido e da Holanda não estabelecem quais-
quer isenções aos instrumentos normativos nacionais ou europeus, mas, nos 
termos dos respetivos atos de instituição estabelecem a possibilidade de alterar 
ou isentar o cumprimento de uma regra que seja tida por injustificadamente 
onerosa dentro dos poderes conferidos às respetivas autoridades reguladoras.

Neste sentido, a FCA expôs no seu relatório “Regulatory sandbox”, de novem-
bro de 2015, que qualquer opção legislativa que isente o regime de autorizações 
a empresas que participem numa regulatory sandbox é inexequível face às exigên-
cias do Direito da União17.

A FCA publicou, ainda, em outubro de 2017, um relatório intitulado “Regu-
latory sandbox lessons learned report”18, no qual foram expostos alguns modelos tes-
tados na sua regulatory sandbox criada em 2016. Desses modelos foram destaca-
dos no relatório os projetos em Distributed Ledger Technologies (DLT), tais como a 
representação de ações e processos de corporate governance com essa tecnologia e 
a oferta pública de obrigações através de DLT. Também foram explanadas as ex-
periências com robo-advising, em que se identificaram os respetivos problemas e 
riscos, de forma a que os participantes pudessem mitigá-los em prol da proteção 
dos investidores e da integridade do mercado.

Nesse mesmo relatório não são identificadas quaisquer alterações ou isen-
ções a normas regulamentares que tenham sido realizadas pela FCA no âmbito  

15 Cfr. Leonildo Manuel e Jacinto Manuel, “FinTech: experiências e desafios no contexto afri-
cano” in Escritos sobre FinTech e Corporate Finance – Experiências e desafios no contexto africano, AAFDL 
Editora, Lisboa, 2019, p. 48.
16 Cfr. FCA, GFIN – One year on, 2019, disponível em: https://www.fca.org.uk/firms/global-financial-
-innovation-network.
17 Consultável em: https://www.fca.org.uk/publication/research/regulatory-sandbox.pdf
18 Este relatório pode ser consultado em: https://www.fca.org.uk/publication/research-and-data/
regulatory-sandbox-lessons-learned-report.pdf.
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da sua regulatory sandbox, permitindo-se inferir que os principais benefícios 
deste instrumento são a aproximação e acompanhamento que a FCA oferece 
às empresas com projetos inovadores. Por outro lado, todas as ações da FCA 
identificadas no relatório são, atendendo às circunstâncias de cada mercado, 
similares às praticadas pelos reguladores nacionais no relacionamento com os  
seus stakeholders.

No caso holandês19, as autoridades referem que interpretam com razoabili-
dade as normas legais nacionais e europeias e as orientações das ESAs, depen-
dendo do espaço dado pelas mesmas. No caso britânico20, a autoridade regula-
dora criou um processo de registo estandardizado específico para a regulatory 
sandbox, que permite simplificar e reduzir custos nesse processo para a prosse-
cução de ideias de inovação financeira pré-determinadas.

A vantagem destes modelos anglo-saxónicos assenta na existência de prece-
dentes em funcionamento ao nível da União Europeia e na desnecessidade de 
um ato legislativo específico, uma vez que este modelo se suporta nos poderes 
de atuação das autoridades competentes, dentro dos limites imposto pelas leis 
nacionais e europeias. Não obstante, os ordenamentos em que este modelo fun-
ciona, Reino Unido e Holanda, assentam numa abordagem baseada em princí-
pios, “avessa à prolixidade legislativa e favorável a formulações legais mais abertas”21, e, 
mais especificamente no Reino Unido, numa técnica de precedentes judiciais 
no esclarecimento e na delimitação do conteúdo dessas formulações, as quais 
poderão não surtir iguais resultados em ordenamentos jurídicos de pendor mais 
prescritivo como o português. 

4. A regulatory sandbox de Espanha
Em Espanha, os Ministérios da Economia e das Finanças apresentaram, em 2018, 
uma proposta para constituir uma regulatory sandbox através do anteprojeto de lei 
das medidas para a transformação digital do sistema financeiro22, submetido a 
consulta pública em julho de 2018. No dia 17 de setembro de 2020, o Congresso de 
Deputados espanhol aprovou o “Proyecto de Ley para la Transformación Digital del Sis-
tema Financiero”, tendo o Senado espanhol aprovado, por unanimidade e de forma 
definitiva, o mesmo diploma, no dia 4 de novembro de 2020. Posteriormente, 
foi publicada a “Ley 7/2020 para la Transformación Digital del Sistema Financiero”, 

19 Cf. https://www.dnb.nl/en/binaries/More-room-for-innovation-in-the-financial%20sector_
tcm47-361364.pdf.
20 https://www.fca.org.uk/firms/regulatory-sandbox/sandbox-tools.
21 Paulo Câmara, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, 3ª ed., Almedina, Coimbra, 2016, p. 270.
22 Consultável em: 
www.mineco.gob.es/stfls/mineco/prensa/noticias/2014/180711_AP_Ley_transformacion_digi-
tal_sistema_financiero_f.pdf.
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de 13 de novembro, que tem como objeto a regulação de um ambiente de testes 
controlado que permite a implementação de projetos de inovação tecnológica no 
sistema financeiro com acomodação integral no enquadramento legal e de fiscali-
zação. Optou-se pela implementação de um conjunto de disposições normativas 
que habilitam a realização controlada e delimitada de provas de um determinado 
projeto de inovação financeira de base tecnológica, com a participação dos três 
reguladores do setor financeiro, ou seja, o Banco de España, a Comisión Nacional 
del Mercado de Valores o a Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. No dia 
15 de dezembro de 2020, foi publicada a “Resolución de la Secretaria General del 
Tesoro y Financiación Internacional”, com o objetivo de apresentar o formulário de 
candidatura à regulatory sandbox e o primeiro período de candidaturas, de 13 de 
janeiro de 2021 a 23 de fevereiro de 2021, tendo sido recebidas 67 candidaturas.

Podem aceder ao espaço controlado os agentes que pretendam implementar 
um projeto de inovação financeira de base tecnológica que se encontre num 
estado de desenvolvimento suficientemente avançado para poder ser experi-
mentado. Adicionalmente, os projetos devem incluir um dos seguintes fatores 
de valor acrescentado, a serem objeto de avaliação prévia pelas autoridades 
competentes: 

a) Visar o melhor cumprimento normativo mediante a melhoria ou homo-
geneização de processos ou outros instrumentos;

b) Gerar benefícios aos utilizadores de serviços financeiros;
c) Aumentar a eficiência das entidades do mercado;
d) Proporcionar mecanismos de melhoria da regulação e do melhor exer-

cício da supervisão financeira.

A avaliação prévia a realizar pelas autoridades competentes começa no final 
do prazo das candidaturas. No caso de um projeto receber uma avaliação prévia 
favorável, será celebrado entre o promotor e autoridade ou autoridades compe-
tentes (consoante o projeto abranja um ou mais sectores do sistema financeiro) 
um protocolo de provas, em que se estabelecem as condições em que as provas 
se desenvolvem, incluindo (i) limitações quanto ao volume e tempo de realiza-
ção; (ii) indicação da informação que se disponibilizará às autoridades e o modo 
de aceder a essa informação; (iii) as fases do projeto e os objetivos a alcançar em 
cada uma; (iv) os recursos com que o promotor tem que contar para desenvol-
ver as provas e, bem assim, (v) o regime de garantias para cobrir a sua eventual 
responsabilidade.

No protocolo, estão também estabelecidas as cautelas necessárias para ga-
rantir, em cada prova, um sistema específico de proteção dos participantes, em 
termos de proteção de dados, proteção de consumidores/investidores e preven-
ção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Nos proje-
tos de interesse geral, as autoridades competentes podem celebrar protocolos  
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específicos para as provas serem desenvolvidas com a colaboração de organis-
mos públicos de investigação ou universidades.

Os promotores podem desistir das provas a qualquer momento, não tendo 
qualquer direito de indemnização. A responsabilidade por danos sofridos pelos 
participantes nas provas é, por outro lado, exclusiva dos promotores. As auto-
ridades competentes designam monitores para o acompanhamento das provas, 
que se desenvolvem através de um diálogo próximo entre estes e os promotores. 
Concluídas as provas, os promotores elaboram um relatório que servirá para a 
avaliação dos resultados e poderão requerer a autorização para o exercício de 
uma atividade ou prestação de serviços profissional.

Durante as provas, as autoridades devem aplicar princípio da proporciona-
lidade, nos termos do direito administrativo geral espanhol, bem como ado-
tar medidas de controlo e de monitorização. Está prevista a criação de uma 
comis são de coordenação, entre as autoridades competentes e o Ministério das  
Finanças Espanhol, que tem como objetivos: (i) tomar conhecimento das can-
didaturas, das avaliações prévias, dos protocolos e dos resultados; (ii) enquadrar 
e tomar conhecimento os motivos das decisões dos monitores; (iii) monitori-
zar e apreender qualquer ato relevante no âmbito das provas; (iv) assegurar a 
participação e coordenação das autoridades competentes; (v) deliberar sobre a 
aplicação do princípio da proporcionalidade e (vi) partilhar informação sobre 
inovação financeira de base tecnológica.

A maior especificidade deste modelo prende-se com o facto de o acesso ao 
espaço controlado não implicar a concessão de uma autorização para o início 
do exercício de uma atividade ou para a prestação de serviços de natureza pro-
fissional, uma vez que é expressamente salvaguardado numa disposição norma-
tiva que as provas não implicam, em nenhum caso, o exercício profissional e 
habitual de uma atividade sujeita a autorização. Não se trata, portanto, de uma 
dispensa de autorização administrativa, mas antes uma permissão de realizar 
provas a um modelo de negócio em momento prévio ao pedido de autorização23.

Tal disposição permite aos agentes que adiram à regulatory sandbox espanhola 
enquadrar o exercício da respetiva atividade, nesse contexto, fora do âmbito da 
Diretiva 2014/65/UE, de 15 de maio de 2014 (DMIF II), dado que as exigências 
previstas nessa Diretiva apenas se aplicam à “prestação de serviços de investimento 
e/ou o exercício de atividades de investimento enquanto ocupação ou atividade regular a 
título profissional”24. Permite-se, assim, um maior grau de liberdade de atuação ao 
legislador e às autoridades, no âmbito da regulatory sandbox.

23 Cfr. Reyes Palá Laguna, “La licencia sandbox para las Fintech: ¿es necesario un nuevo derecho 
para estos nuevos hechos?”, in Revista de Derecho del Mercado de Valores, nº 22/2018, Nº 22, 1 de ene. 
de 2018, Editorial Wolters Kluwer, Madrid, p. 8.
24 Artigo 5º da DMIF II.
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A vantagem deste modelo é, pois, o maior espaço de atuação concedido 
ao regulador, dada inaplicabilidade das normas europeias, nomeadamente, a 
DMIF II. Contudo, a adoção de um ato legislativo, com os condicionalismos 
políticos e de timings que isso poderá acarretar devem ser fatores negativos a 
ter em conta, bem como a não sujeição das atividades preconizadas nos tes-
tes às normas europeias, podendo existir uma maior dificuldade na aferição da 
compatibilidade de certo serviço ou produto testado com a legislação aplicável 
no contexto do processo para a concessão do registo efetivo para atividade a 
título profissional . Neste contexto, a execução de testes de atividades poderá 
ser inconsequente e um gasto desnecessário de recursos ao mesmo tempo que 
a ausência de casos implementados neste modelo implica uma maior incerteza 
quanto aos seus resultados, ao contrário do Reino Unido e da Holanda, países 
onde já várias empresas participaram nas respetivas regulatory sandboxes com re-
sultados mensuráveis. 

5. Análise perante o ordenamento jurídico português
Se nos debruçarmos sobre a realidade nacional, podemos notar que a missão 
estatutária de cada um dos reguladores financeiros é diversa. Enquanto o Banco 
de Portugal tem como missões essenciais a manutenção da estabilidade dos pre-
ços e a promoção da estabilidade do sistema financeiro25, a ASF “tem por missão 
assegurar o regular funcionamento do mercado segurador e dos fundos de pensões, através da 
promoção da estabilidade e solidez financeira das entidades sob a sua supervisão, bem como 
da garantia da manutenção de elevados padrões de conduta por parte das mesmas, com vista 
ao objetivo principal de proteção dos tomadores de seguros, segurados, subscritores, partici-
pantes, beneficiários e lesados”26, sendo a missão da CMVM regular e supervisionar os 
mercados de instrumentos financeiros, promovendo a proteção dos investidores e 
contribuindo para o desenvolvimento dos mercados de instrumentos financeiros 
através da difusão e fomento o conhecimento dos mercados e das normas legais 
e regulamentares aplicáveis27. 

Neste âmbito, um instrumento como uma regulatory sandbox poderá ser mais 
imediatamente acolhido na prossecução da missão da CMVM, uma vez que a  
interação próxima com agentes do mercado é uma forma adequada de cons-
ciencialização destes quanto aos requisitos regulatórios decorrentes das suas 
atividades e uma oportunidade para conferir à CMVM visibilidade sobre a ino-
vação que está a surgir no mercado incentivando o seu desenvolvimento e pro-

25 Vd. https://www.bportugal.pt/page/missao-e-funcoes?mlid=808.
26 De acordo com artigo 6º dos respetivos Estatutos (Decreto-Lei nº 1/2015, de 6 de janeiro).
27 Cfr. números 1 e 2 do Artº 4º e Artº 5º dos Estatutos da Comissão do Mercado de Valores Mobi-
liário aprovados pelo Decreto-Lei nº 5/2015, de 8 de janeiro 
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movendo a proteção adequada dos investidores28. Uma regulatory sandbox é pas-
sível de constituir, tal como referido no Relatório das ESAs, “uma forma adequada 
de mapeamento e compreensão dos riscos e oportunidades oferecidos pela inovação com 
vista à implementação de respostas adequadas do ponto de vista regulatório e do exercício 
da supervisão” de qualquer um dos reguladores financeiros nacionais.

Tendo em conta que a instituição de uma regulatory sandbox passa, em regra, 
pela imposição de um conjunto de requisitos de elegibilidade aos partici pantes 
e atribuição de um conjunto de isenções ou adaptações regulatórias e de auto-
rização a um operador durante um período de tempo determinado, o processo 
de criação deste instrumento deverá ter em conta os limites dos poderes re-
gulamentares das autoridades reguladoras envolvidas, de forma a verificar-se 
a necessidade ou não de um instrumento normativo específico que propicie o 
enquadramento habilitante para a respetiva criação.

Primeiro, é necessário ter em conta que o poder regulamentar dos regula-
dores nacionais está limitado pelo princípio da legalidade29 e pelo princípio da 
reserva de lei30, pelo que o estabelecimento de quaisquer isenções de obriga-
ções legais extravasam a competência dos reguladores a menos que tal possibi-
lidade decorra de norma habilitante expressa.

Por outro lado, o Direito da União Europeia impõe aos Estados-Membros 
o princípio da aplicabilidade direta e da primazia das suas normas31, pelo que 
qualquer lei nacional ou regulamento administrativo nacional que institua uma 
regulatory sandbox terá que respeitar as normas do Direito da União, nomeada-
mente, os instrumentos do direito da União Europeia aplicáveis à atividade con-
creta pretendida desenvolver no referido ambiente de testes. 

Acresce, que a atuação e a intervenção legislativa da CMVM encontra limi-
tes decorrentes das competências “paralegislativas” da European Securities and 
Markets Authority , que, nos termos do artigo 16º, nº 1, do Regulamento (UE) 
nº 1095/2010, de 24 de novembro, pode emitir orientações e recomendações 
dirigidas às autoridades competentes e aos agentes do mercado, que, não obs-

28 O Banco de Portugal e a Autoridade de Supervisão dos Seguros e Fundo de Pensões não têm como 
missão estatutária o desenvolvimento de mercado, pelo que expressaram, ainda que informalmente, 
dificuldades para fundamentar a opção de implementar uma regulatory sandbox.
29 Nos termos do artigo 369º, nº 2, do Código dos Valores Mobiliários: “Os regulamentos da CMVM 
devem observar os princípios da legalidade, da necessidade, da clareza e da publicidade”.
30 “O princípio de reserva de lei significa que o exercício de qualquer atividade administrativa 
regulamentar tem que ser precedido de uma lei habilitante (precedência de lei)”, Diogo Freitas 
do Amaral, Curso de Direito Administrativo, Vol. II, com a colaboração de Lino Torgal, Almedina, 
Coimbra, 2001, p. 182.
31 Cfr. João Mota de Campos, João Luís Mota de Campos e António Pinto Pereira, Manual 
de Direito Europeu – O sistema institucional, a ordem jurídica e o ordenamento económico da União Europeia, 
7ª ed., Coimbra Editora, 2014, p. 412.



652

CADER NOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS SOBRE OS 20 ANOS DO CVM

tante serem não vinculativos, têm toda a força inerente à soft law das autoridades 
europeias e são, frequentemente, transpostos para diplomas legislativos nacio-
nais32. O mesmo sucede com o Banco de Portugal em relação ao Banco Central 
Europeu e à European Banking Authority33, e com a ASF em relação à European 
Insurance and Occupational Pensions Authority34.

Nos termos do supra disposto, a criação, a nível nacional, de um enquadra-
mento normativo específico que permita, por exemplo, a elaboração de testes 
em ambiente controlado por parte de uma entidade que pretenda desenvolver 
um projeto inovador de intermediação de instrumentos financeiros, sempre  
teria de ser construída no estrito cumprimento dos requisitos mínimos que são 
impostos pela legislação comunitária, não podendo a legislação nacional de  
implementação de uma regulatory sandbox contrariar ou isentar, em nenhum  
momento, os requisitos e exigências mínimos vertidos nos instrumentos do  
direito da União Europeia aplicáveis às atividades relevantes sob pena de Por-
tugal poder ser visto como estando a incumprir parcialmente a sua obrigação de 
transposição de diretivas.

Relativamente à realidade portuguesa, e, em específico, no que respeita aos 
instrumentos legislativos com vista à criação e funcionamento uma regulatory 
sandbox no nosso ordenamento jurídico, a autonomia especial de regulamen-
tação da CMVM, do Banco de Portugal e da ASF concretiza-se nos poderes 
administrativos discricionários de decisão e escolha, nomeadamente, os pode-
res de registo e autorização para o exercício de atividades no setor financeiro.  
A CMVM tem atribuições, nomeadamente, ao nível (i) do processo de registo 
das atividades de intermediação financeira, (ii) das medidas de organização a 
adotar pelo intermediário financeiro que exerça mais de uma atividade de inter-
mediação, tendo em conta a sua natureza, dimensão e risco, (iii) do processo de 
registo dos mercados regulamentados e sistemas de negociação multilateral ou 
organizada e das regras aos mesmos subjacentes (artigos 216º e 318º do Código 
dos Valores Mobiliários). Com esta base, a CMVM decide se determinada enti-
dade ou conduta demonstra aptidão ou organização profissional, tendo como 
limite a vinculação aos princípios da legalidade e da proporcionalidade35.

A aplicação, na realidade nacional, de qualquer dos modelos acima analisa-
dos sempre implicará a consideração específica da dimensão e maturidade do 

32 Cfr. António Barreto Menezes Cordeiro, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, 2ª ed., 
Almedina, Coimbra, 2018, pp. 55 e 56.
33 Nos termos do artigo 3º da Lei Orgânica do Banco de Portugal (Lei nº 5/98, de 31 de janeiro) e 
do artigo 16º, nº 1, do Regulamento (UE) nº 1093/2010, de 24 de novembro.
34 De acordo com e do artigo 16º, nº 1, do Regulamento (UE) nº 1094/2010, de 24 de novembro.
35 Cfr. Luís Guilherme Catarino, Regulação e Supervisão dos Mercados de Instrumentos Financeiros – 
Fundamento e Limites do Governo e Jurisdição das Autoridades Independentes, Almedina, Coimbra, 2010, 
p. 363, nota 15.
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mercado português, podendo o modelo de acompanhamento próximo e em 
permanência por parte das autoridades competentes desenhado no Reino Uni-
do e Holanda conhecer limitações de eficiência por via da escassez de recursos 
e experiência dos reguladores financeiros nacionais e dos próprios agentes do 
mercado em matéria de inovação financeira. Segundo o Banco Mundial e Con-
sultative Group to Assist the Poor, para a implementação de uma regulatory sandbox 
num país desenvolvido é necessário ter disponíveis, no mínimo, 25 pessoas a 
tempo inteiro e um orçamento de um milhão de dólares36.

Por outro lado, o modelo adotado em Espanha apresenta suscita algumas in-
certezas jurídicas ao considerar que a prossecução de uma atividade financeira 
por parte de um agente do mercado numa regulatory sandbox não constitui uma 
ocupação ou atividade regular a título profissional. Efetivamente, a doutrina e a 
jurisprudência portuguesa têm encarado que tipos de atos constituem uma ocu-
pação ou atividade regular a título profissional37. Tendo em conta que é mister 
de uma regulatory sandbox justamente averiguar a possibilidade de prossecução 
de certa atividade empresarial, citando Coutinho de Abreu, dificilmente se po-
derá argumentar que não foram praticados “actos reveladores do propósito e possibi-
lidade de certo sujeito se dedicar ao exercício habitual de uma actividade empresarial” 38. 

Não obstante, a função económico-social das regulatory sandboxes não é, tra-
dicionalmente, pelo menos no contexto aqui sob análise para o setor finan-
ceiro, uma função profissional, no sentido em que não pretende, primeira-
mente, a prossecução do lucro, mas antes o teste de ideias e a identificação 
dos benefícios e riscos de determinada atividade, produto ou serviço num es-
paço delimitado e controlado pelos reguladores, em troca do cumprimento por  

36 Vd. https://www.cgap.org/blog/running-sandbox-may-cost-over-1m-survey-shows. Por outro 
lado, a Asociación española de Fintech e Insurtech projeta que a regulatory sandbox, em Espanha, permitirá 
a criação de 5 mil empregos e a atração de 1 milhão de euros adicionais de investimento, vd. https://
www.asociacionfintech.es/noticias-del-sector/la-aprobacion-del-sandbox-situa-a-espana-como-
uno-de-los-paises-mas-avanzados-en-el-ambito-de-la-regulacion-fintech/.
37 A doutrina e a jurisprudência têm identificado, maioritariamente, a natureza profissional de uma 
atividade como o exercício estável ou habitual de uma atividade como meio de vida, cf. Acórdão do 
STJ de 11 de outubro de 2007, Processo nº 07B3336, disponível em:
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/ef457c19a90e7263802573770
03b5979?OpenDocument. Para Alexandre Brandão da Veiga os critérios da profissionalidade são 
a habitualidade, a remuneração, a utilização de meios típicos de profissionais e a proximidade de 
profissão, cfr. Alexandre Brandão da Veiga, “A Profissionalidade na Intermediação Financeira”, 
in Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, nº 10, 2001, pp. 2 e ss., disponível em: 
https://www.cmvm.pt/pt/EstatisticasEstudosEPublicacoes/CadernosDoMercadoDeValoresMobi-
liarios/Pages/CadernoN10.aspx?v=.
38 Coutinho de Abreu, Curso de Direito Comercial, vol. I, 3ª ed., 2002, p. 94, relativamente ao 
momento em que se adquire a qualidade de comerciante, portanto, de quando se começa a fazer 
profissão do comércio.
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parte dos participantes de requisitos de inovação e de proteção dos consumi-
dores e investidores envolvidos. 

Esta função económico-social das regulatory sandboxes pode ser comparada 
com a dos ensaios clínicos, em que a experimentação em seres humanos é in-
dispensável para o progresso da ciência em geral e da medicina em particular. 
Nos termos da Convenção de Oviedo, para a Proteção dos Direitos do Homem 
e da Dignidade do Ser Humano face às Aplicações da Biologia e da Medicina: 
“A investigação tem como finalidade contribuir, através de uma melhoria significativa do 
conhecimento científico do estado de saúde da pessoa da sua doença ou perturbação, para 
obtenção, a prazo, de resultados que permitam um benefício para a pessoa em causa ou 
para outras pessoas do mesmo grupo etário ou que sofram da mesma doença ou perturba-
ção ou apresentando as mesmas características”39. 

Com efeito, as regulatory sandboxes são determinantes para a descoberta dos 
benefícios e riscos de certos produtos e serviços financeiros, podendo não ha-
ver outra forma igualmente eficiente de obter essas informações, que vemos 
como essenciais para o fomento da inovação financeira e do seu fim último de 
beneficiar os investidores e o mercado. E, no entanto, essencial não esquecer 
que a proteção dos consumidores e investidores deverá constituir o substra-
to e objetivo último dos testes realizados nas regulatory sandboxes, cabendo aos 
reguladores assegurar, através do exercício de uma supervisão especialmente 
pró xima e incisiva que os testes tendo por objeto as atividades, produtos e ser-
viços efetuados salvaguardam, a todo o momento, essa finalidade, tal como no 
regime dos ensaios clínicos em que “é necessário proteger os direitos, a segurança, a 
dignidade e o bem-estar dos sujeitos do ensaio e os dados produzidos devem ser fiáveis e ro-
bustos” e “os interesses dos sujeitos do ensaio deverão ter sempre prioridade sobre todos os 
outros interesses”40. Da mesma forma que as normas que regem os ensaios clínicos  
devem garantir que a prossecução dessa finalidade se fará de acordo com o res-
peito pela integridade e dignidade da pessoa humana41, as regulatory sandboxes 
do setor financeiro devem promover a inovação e o desenvolvimento do mer-
cado e garantir a proteção dos consumidores e dos investidores, na medida em  
que estamos perante bens jurídicos protegidos na Constituição da República 
Portuguesa42.

39 Art. 17º, nº 2 da Convenção de Oviedo, consultável em: http://www.arsalentejo.min-saude.pt/
utentes/ces/Documents/Convenção%20de%20Oviedo.pdf.
40 Considerando (1) do Regulamento (UE) nº 536/2014, relativo aos ensaios clínicos de medica-
mentos para uso humano.
41 João Manuel Pereira Araújo, O Consentimento Informado e a Responsabilidade Civil nos Ensaios 
Clínicos, dissertação de mestrado apresentada na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 
2017, p. 59, disponível em: https://eg.uc.pt/handle/10316/84167. 
42 No nº 1 do artigo 60º (“Os consumidores têm direito à qualidade dos bens e serviços consumidos, à formação e 
à informação, à proteção da saúde, da segurança e dos seus interesses económicos, bem como à reparação de danos”) 
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Deste modo, esta função económico-social regulatory sandboxes permitiria, no 
nosso entendimento, excluir tipicamente as regulatory sandboxes do setor finan-
ceiro do conceito de atividade profissional. 

Esta exclusão beneficiaria, do ponto de vista da segurança jurídica para to-
dos os envolvidos, de uma intervenção legislativa. Vemos com dificuldade o 
adequado funcionamento destes mecanismos à luz de uma mera concretização 
regulamentar do conceito de ocupação ou atividade regular a título profissional 
sem que haja intervenção legal habilitante, dada a inexistência de entendimen-
tos da doutrina e da jurisprudência sobre estas questões específicas. A possibili-
dade de uma decisão judicial considerar que essas normas regulamentares não 
se coadunam com os sentidos possíveis da lei43 geraria incerteza para agentes 
inovadores, reguladores e investidores/consumidores, o que, no setor finan-
ceiro, cria riscos relevantes e que importa mitigar.

Quanto ao cumprimento do Direito da União Europeia, é importante con-
siderar que o conceito de atividade profissional ainda não foi uniformizado no 
Direito da União Europeia, podendo os Estados-Membros avançar com legis-
lação que defina um regime para atividades não profissionais dentro do setor 
financeiro ao abrigo dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade 
previstos no artigo 5º do Tratado da União Europeia, de forma a protegerem 
certos interesses legítimos. No caso das regulatory sandboxes, a promoção da ino-
vação financeira e, sobretudo, a proteção dos consumidores e dos investidores 
podem ser bons exemplos. Tendo em conta os princípios referidos, as medidas 
adotadas devem ser estritamente proporcionadas a esses interesses nacionais 
pré-definidos44, daí a necessidade de uma delimitação estrita do ambiente de 
testes e de adoção de medidas de mitigação dos riscos envolvidos.

Face ao exposto, somos do entendimento que poderá ser excluída a apli-
cabilidade das normas referentes a atividades profissionais nos testes a serem 
executados, desde que se salvaguarde, em termos legais, uma delimitação estri-
ta do ambiente de testes, tal como existe na lei de Espanha, com, por exemplo, 
limitações quanto ao número de destinatários, volume de produtos e tempo de 
realização e um regime de garantias para cobrir a eventual responsabili dade 
dos participantes relativamente a danos que provoquem nos consumidores  
e investidores.

e no artigo 101º (“O sistema financeiro é estruturado por lei, de modo a garantir a formação, a captação e a 
segurança das poupanças, bem como a aplicação dos meios financeiros necessários ao desenvolvimento económico 
e social”).
43 Sobre a função interpretativa dos regulamentos administrativos, vd. Ana Raquel Gonçalves 
Moniz, A Recusa de Aplicação de Regulamentos pela Administração com Fundamento em Invalidade, Alme-
dina, Coimbra, 2012, pp. 104 e ss..
44 Valerie Michel, Recherches Sur Les Competences De La Communaute, L’Hamarttan, Paris, 2003, 
p. 500.
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Por fim, refere-se que um fator essencial do modelo espanhol que deve ser 
aproveitado é a participação dos três reguladores do setor financeiro, algo que 
em Portugal já se experienciou no Portugal FinLab. A atuação concertada dos 
regu ladores no Portugal FinLab permitiu às empresas terem uma visão transver-
sal dos requisitos regulatórios aplicáveis às atividades que se propõem desen-
volver, algo essencial perante a constante integração das várias áreas do setor 
financeiro. Numa regulatory sandbox esta interseção de áreas é ainda mais pre-
mente devido à limitação dos testes ao âmbito do regulador envolvido. De igual 
forma, a grande disponibilidade de recursos necessária para a implementação 
de uma regulatory sandbox torna esta iniciativa excessivamente onerosa para a 
participação de apenas um dos setores do sistema financeiro. 

6. Conclusões
Somos, assim, levados a concluir que, da análise feita aos modelos do Reino Unido 
e Holanda não foi possível obter evidências da aplicação de isenções a qual-
quer norma jurídica nacional ou do direito da União. Mais ainda, da análise dos 
casos concretos disponibilizados nos sítios da internet das respetivas autoridades 
nacionais não foi ainda possível extrair exemplos de normas injustificadamente 
onerosas que tenham sido alteradas ou cujo cumprimento tenha sido isentado/
aligeirado dentro dos poderes conferidos às respetivas autoridades reguladoras 
no contexto de uma regulatory sandbox, pelo que grande parte da atividade que 
decorre no contexto destas regulatory sandboxes funciona sem qualquer alteração 
ou aligeiramento relevante das normas aplicáveis, sem prejuízo da avaliação de 
adequação das normas regulamentares de que as autoridades competentes podem 
dispor. A tónica parece residir, sobretudo, no acompanhamento de proximidade 
por parte das autoridades competentes, com a imposição de salvaguardas de 
proteção do investidor, que permite, num momento posterior, nomeadamente, 
a aceleração da instrução de processos de registo para a atividade que foi testada 
na regulatory sandbox e se pretende desenvolver.

O modelo Espanhol, ainda sem concretização empírica, acarretaria um grau 
de incerteza que justificam um acompanhamento ao longo do tempo para con-
firmação da viabilidade e sucesso na implementação desta regulatory sandbox.  
No entanto, as dúvidas jurídicas levantadas pelo previsão, de que a prossecução 
de uma atividade financeira por parte de um agente do mercado numa regulatory  
sandbox não constitui uma ocupação ou atividade regular a título profissional 
podem ser colmatadas no nosso ordenamento jurídico por um instrumento  
legislativo habilitante que delimite o ambiente de testes e que assegure a pro-
teção dos consumidores e dos investidores, considerando a função económico-
-social das regulatory sandboxes de testar ideias e identificar os benefícios e riscos 
de determinada atividade, produto ou serviço.
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União do Mercado de Capitais e convergência 
na supervisão europeia: tensões e dificuldades vertidas 

no caso ESMA-short selling

Luís Guilherme Catarino

Introdução
“A prioridade da Comissão (isto é, a prioridade da Europa) é o crescimento e o 
emprego. Se queremos que a Europa retome a trajetória de crescimento, há que 
desbloquear os investimentos nas empresas e infraestruturas europeias. O pacote 
de investimento de 315 mil milhões de EUROs permitirá lançar esse processo. 
Mas para reforçar o investimento a longo prazo, temos de criar um verdadeiro 
mercado único dos capitais, uma União dos Mercados de Capitais para todos os 
28 Estados-Membros da União Europeia. (…) 

Em comparação com outras regiões, o financiamento com recurso ao mer-
cado de capitais está relativamente pouco desenvolvido na Europa. Os nossos 
mercados de títulos, da dívida e outros desempenham um papel menor no fi-
nanciamento do crescimento e as empresas europeias continuam fortemente 
dependentes dos bancos, o que acentua a vulnerabilidade das nossas economias 
face à contração da oferta de empréstimos bancários. Por outro lado, o nível de 
confiança dos investidores não é suficiente e as poupanças europeias nem sem-
pre são utilizadas da forma mais produtiva. (…) 

“A regulamentação e a supervisão podem contribuir para consolidar a con-
fiança dos investidores. A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados (ESMA) e a Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Comple-
mentares de Reforma (EIOPA) foram empossadas de maiores poderes em  
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matéria de proteção dos investidores através de MiFID II e de outros regula-
mentos. (…) Embora os quadros regulamentares dos mercados de capitais te-
nham sido amplamente harmonizados, o êxito das reformas depende também 
da implementação e aplicação coerente das regras. As autoridades europeias 
de supervisão (AES) desempenham um papel fundamental na promoção da 
convergência. A Comissão publicou recentemente um relatório sobre o funcio-
namento das AES e do Sistema Europeu de Supervisão Financeira (SESF)1 que 
identificava um certo número de domínios suscetíveis de ser melhorados a curto 
e médio prazo. A Comissão continuará a analisar o funcionamento das AES, 
assim como a sua governação e financiamento.”

O texto citado respeita às orientações tomadas pela Comissão Europeia 
(CE) em 2015, após a consolidação da reforma institucional no domínio finan-
ceiro e a grande crise de 2007-8 e dos avanços no domínio da União Bancária 
entre 2012-2014 (obrigatória para os membros da zona Euro e para aqueles 
que nela participam voluntariamente2). Com estas palavras da CE, assistíamos 
ao lançamento do projeto de uma União dos Mercados de Capitais (doravante 
UMC ou CMU do inglês Capital Markets Union), que pode ser considerado um 
acelerador da integração dos mercados e da União Financeira3.

No presente texto debruçar-nos-emos sobre os LEIT MOTIV enunciados 
na citação: i) principais textos e os objetivos de criação da UMC, um processo 
ongoing que a atual Comissão Europeia pretende finalizar; ii) a criação do 
Sistema Europeu de Supervisão Financeira (SESF) e sua reforma e reforço 
no caminho para a UMC; iii) a convergência e centralização da supervisão 
dos mercados de capitais em Autoridades de supervisão financeira da União 
Europeia (AES ou ESA) – concretamente na Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados (AEVMM ou ESMA do inglês, European Securities 
Market Authority, doravante Autoridade ou AEVMM/ESMA). Enunciaremos 
algumas das dificuldades e problemas legais e políticos inerentes à centralização 
e europeização da UMC e da supervisão vertidos no caso ESMA-short selling. 

1 COM(2014) 509.
2 Erran, 2014, em SSRN: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2426247 
3 Acerca da criação da União do Mercado de Capitais, o Livro Verde da Comissão Europeia para 
a “Construção de uma União dos Mercados de Capitais”, de 18Fev2015, (COM(2015) 0063, em 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0063&from=PT e 
a Resolução do Parlamento Europeu de 9Jul2015, sobre a construção de uma União dos Mercados 
de Capitais (2015/2634(RSP)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//
NONSGML+TA+P8-TA-2015-0268+0+DOC+PDF+V0//PT.
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1. Criação e desenvolvimento do projeto de uma União europeia dos  
Mercados de Capitais (UMC)

Os objetivos da integração citados são ambiciosos, e estão a par da pretensão da 
criação de novos modelos de negócio e novos modelos de financiamento para a 
economia que seguem nomeadamente as orientações do Parlamento Europeu 
(PE) sobre a necessidade de diversificação das fontes de financiamento da eco-
nomia europeia4. Pretende-se com a UMC criar um market based finance comple-
mentar ou alternativo ao bancário (bank based finance), assumindo o contribuir 
para aumentar as opções de investimento para além dos fundos públicos e dos 
empréstimos bancários, o eliminar de barreiras geográficas, físicas, legais e buro-
cráticas, e o criar meios e fontes de investimento transfronteiras, de longo prazo e 
sustentáveis, vg para as infraestruturas europeias necessárias aos grandes objetivos 
de investimento europeu. 

Em termos macro, os principais objetivos (alguns já estavam em curso desde 
1966 – infra) são: 

i) criar um vasto espaço regional de interconexão para investimento  
(fomentando a liberdade de circulação de capitais para investidores ins-
titucionais e para não profissionais); 

ii) atrair investimentos mais estáveis e duradouros (vg com a criação de 
fundos europeus como os denominados EuVECA, EuSEF e ELTIF, com 
que se pretende investimento na criação de infraestruturas europeias e 
em projetos de longo prazo);

iii) fomentar outros meios de financiamento (vg através do capital de risco),  
sobretudo de PMEs e de start ups em momentos de constituição e de 
lançamento e expansão dos projetos, e constituindo plataformas de ne-
gociação (trading venues) específicas para captação de capital e para a sua 
negociação (este funding escalator é considerado essencial pela impor-
tância das PMEs na economia europeia); 

iv) criar mercados mais integrados e competitivos (vg através do passa-
porte das entidades gestoras de organismos de investimento coletivo 
alternativo e da participação transfronteira nos OICVM e nos merca-
dos bolsistas, com regras de admissão aos mercados organizados que 
fomentem a mobilização de capitais nesses mercados secundários); 

v) tornar os mercados mais eficientes e resilientes, melhorando a eficá-
cia das estruturas de mercado (vg fomentando as colocações parti-

4 O Relatório sobre balanço e desafios da regulamentação da UE em matéria de serviços financeiros: 
impacto e via a seguir rumo a um quadro mais eficiente e eficaz da UE para a regulamentação financeira 
e uma União dos Mercados de Capitais (2015/2106 (INI) de 9Dez2015 http://www.europarl.europa.
eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0360+0+DOC+PDF+V0//
PT – seria aprovado por Resolução do Parlamento Europeu de Janeiro de 2016 (infra). 
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culares transfronteiriças, tornando as operações de titularização mais 
seguras e transparentes, integrando o mercado europeu de obrigações 
cobertas, fomentando novos meios de financiamento peer to peer e um 
investi mento acrescido no sistema de pensões permitindo capitalizar 
os sistemas e fundos de pensões (IORP), revendo as normas relativas 
à Solvência II no domínio prudencial aos mercados de instrumentos 
financeiros – no post-trading há que garantir solidez às estruturas do 
mercado como no caso das contrapartes centrais (CCPs), dos depositá-
rios centrais de títulos (CSD), do projeto Target2-Securities (T2S) gerido 
pelo Eurossistema5 (com menores custos na fase pós-negociação); 

vi) maior transparência e controlo da informação sobre os mercados de 
derivados negociados em mercado de balcão (vd Regulamento relativo 
à Infraestrutura do Mercado Europeu – EMIR); 

vii) melhorar a informação disponível para os investidores e aumentar a 
sua proteção (vg com revisão da diretiva dos prospetos, o novo Regula-
mento PRIIPs, a Diretiva de distribuição de produtos de seguros (DDS), 
o acréscimo da informação para comparabilidade e transparência entre 
os diversos mercados e produtos financeiros, maiores garantias dos di-
reitos dos acionistas e da governação das sociedades cotadas, aplicação 
harmonizada das normas internacionais de relato financeiro); 

viii) facilitar o desenvolvimento de investimentos sustentáveis (ASG) 
normalizados, transparentes e responsáveis (ambientais, sociais e no 
governo das empresas), e da aplicação de novas tecnológicas (High  
Frequency Trading, Crowdfunding, FinTech, robot-advice)6.

Ao contrário da União Bancária, preocupada com a mutualização dos riscos, 
com a estabilidade e proteção do Euro e (atualmente) o terceiro pilar (fundo 
de garantia de depósitos), a UMC pretende a diversificação do risco e das fon-
tes de financiamento num mercado de capitais integrado e global (embora o 
Plano de Ação para a UMC afirme como necessária a resiliência e solvabilidade  

5 Na realidade existiam já progressos e legislação no âmbito da compensação e da liquidação, vg 
transfronteiriça, mas, mantinham-se alguns obstáculos anteriormente reportados no Relatório 
Giovannini, https://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/docs/clearing/second_
giovannini_report_en.pdf 
6 Acerca do Plano de Ação de médio prazo apresentado pela Comissão ao PE, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, para a Criação de uma União dos 
Mercados de Capitais de 30set2015, COM(2015) 468 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0468 . Acerca das démarches havidas antes do Plano e que 
se seguiram relativa a objetivos concretos, vd o plano de ação para estimular o financiamento das 
empresas e do investimento, in https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_15_5731
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do sistema bancário e a necessidade de revisitar fontes legislativas bancárias  
essenciais, como a CRR e a CRDIV). Mas o Plano assume que em conjunto com 
a União Bancária a UMC é um instrumento de consolidação da União Econó-
mica e Monetária (UEM), não esquecendo algumas matérias importantes como 
as diferentes legislações relativas aos conflitos de leis, à insolvência, aos regimes 
fiscais, que são de harmonização necessária mas difíceis de alcançar. 

O Plano de Ação da Comissão Europeia para a UMC é um plano político 
que seria apoiado pelas demais instituições constitucionais da União, conforme 
expresso na Resolução do Parlamento Europeu de 19 de janeiro de 2016, rela-
tiva à regulamentação necessária para um quadro mais eficiente do mercado de 
capitais. O Parlamento desenvolveria os pontos anteriores, com especial ênfase 
na criação das condições legislativas e de execução, nas decisões de equivalência 
e de reconhecimento mútuo com outras jurisdições, e o reforço da harmoni-
zação regulatória. A monitorização do acervo comunitário existente e do seu 
cumprimento e interpretação uniforme bem como a verificação da atempada 
transposição de Diretivas em todo o espaço da União foram cominados tanto 
às Autoridades Europeias de Supervisão (AES/ESA) que constituem o Sis-
tema Europeu de Supervisão Financeira (SESF), como ao Mecanismo Único de  
Supervisão do BCE (MUS), em coordenação inter-administrativa. Ao nível ins-
titucional pugnou-se pela alteração da regulamentação institucional em prol 
de uma maior transparência e responsabilidade, um maior controlo do SESF 
pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho e pela Comissão, e maior coerência 
e consistência dos projetos de atos legislativos apresentados pelas AES/ESAs 
(aspetos que referiremos infra)7.

A revisão intercalar do Plano de Ação para a Unidade dos Mercados de 
Capitais surge em 2017. Sendo o Plano de Ação para a UMC um plano de médio 
prazo, em 8 de Junho de 2017 a Comissão apresentaria uma proposta para a 
sua revisão, atualizando e completando a Agenda inicial8 com novas medidas 
prioritárias e algumas decorrentes das consultas públicas que foram realizadas 
até março de 2017. Sublinha a necessidade de prosseguir algumas das medidas 
ainda por realizar (vg as referentes a um Produto individual de Reforma Pan-

7 Resolução do Parlamento Europeu, de 19 de janeiro de 2016, sobre balanço e desafios da regula-
mentação da UE em matéria de serviços financeiros: impacto e via a seguir rumo a um quadro mais 
eficiente e eficaz da UE para a regulamentação financeira e uma União dos Mercados de Capitais 
(2015/2106 (INI)) 19Jan2016 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2
018:011:FULL&from=EN 
8 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões, com uma proposta de revisão intercalar do Plano de Ação para 
a UMC atualizando e completando a Agenda inicial, de 8Jun2017, COM(2017) 292 final https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52017DC0292 
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europeu, PEPP) e outras em desenvolvimento ou a desenvolver (descriminadas 
num Anexo ao documento da CE), de que salientamos: 

i) complementar a Diretiva Solvência II sobre tratamento prudencial das 
colocações privadas e dívida; 

ii) relançar o mercado de private equity e o mercado obrigacionista das 
empresas; 

iii) facilitar a distribuição e supervisão transfronteiras de OICVM e OIAs; 
iv) adotar medidas fiscais mais favoráveis ao investimento nos mercados 

de capitais, aproveitar o movimento inerente à inovação tecnológica e 
tecnologia financeira (ou FinTech); 

v) relançar das Ofertas Públicas Iniciais (IPOs) e os novos modelos de 
negócio como o Crowdfunding (preocupação decorrente da concorrência 
inerente à entrada no mercado de novos operadores com inovação 
tecnológica e menor custo). 

Nesta revisão intercalar a área bancária não é esquecida, entendendo-se 
como necessário para complementar a UMC a revisão da CRD IV9 e da CRR10, 
e uma nova Diretiva relativa aos Serviços de Pagamentos11 (a DSP2 é resultado 
da inovação tecnológica nos meios de pagamentos). É também entendido que a 
convergência da área bancária com o mercado de capitais pode ajudar os bancos 
a ultrapassar os problemas causados pelos créditos não produtivos (os denomi-
nados NPLs, que têm um impacto negativo sobre a rentabilidade dos bancos e a 
sua capacidade de concessão de crédito).

Um tema igualmente importante na revisão intercalar da UMC é o do finan-
ciamento das mudanças necessárias para cumprir os 17 Objetivos da ONU para 
o desenvolvimento sustentável – desenvolvimento sustentável na perspetiva 
económica, social e ambiental, e descarbonização da economia (vd o Acordo de 
Paris, a Agenda 203012 e a Resolução da ONU A/RES/70/113). A descarboni-

9 Diretiva 2013/36/UE do PE e do Conselho, de 26Jun2013, relativa ao acesso à atividade das insti-
tuições de crédito e à supervisão prudencial das instituições de crédito e empresas de investimento, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0036 
10 Regulamento UE, nº 575/2013 do PE do Conselho, de 26Jun2013, relativo aos requisitos pru-
denciais para as instituições de crédito e para as empresas de investimento, https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32013R0575 
11 Diretiva EU 2015/2366 do PE e do Conselho, de 25Nov2015, relativa aos serviços de pagamento 
no mercado interno, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32015L2366 
12 Vd agenda da União Europeia para um desenvolvimento sustentável, e os seus 17 Objetivos, 
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/2030-agenda-sustainable-
development_en.
13 Disponível em http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1. No âmbito das 
finanças sustentáveis, vd o Plano de Ação da Comissão para uma economia mais verde e mais limpa, 
8Mar2018, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1404_pt.htm.
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zação da União Europeia e a sua menor dependência do exterior no âmbito 
energético são importantes para a Comissão14, e têm a ver com a sustentabi-
lidade financeira e o crescimento económico. Os capitais privados deveriam 
ser orientados para investimentos sustentáveis, o que implica que a previsão 
do risco (financial risk assessment) ambiental, social e de governação (ASG) são 
essenciais para a estabilidade a longo prazo da Europa e dos seus mercados15. 

A revisão intercalar teve o apoio político do Conselho que nas suas Conclu-
sões relativas à Comunicação da Comissão a convidou a levar por diante o Plano 
de Ação para a União dos Mercados de Capitais16 a implementar até 201917. 

Durante o ano de 2019 e 2020 e a par da Comissão Europeia18, quer o Con-
selho19, quer o Parlamento Europeu20, e os Estados-membros, expressaram con-
tinuadamente o seu apoio político à criação desta União. Em 2020 a Comissão 
Europeia apresentaria num novo Action Plan21 de comprometimento na imple-

14 A CE tem um Grupo de Peritos de Alto Nível sobre Finanças Sustentáveis, tendo em vista polí-
ticas financeira com externalidades positivas, sociais e ambientais, e que possam contribuir para 
prosseguir os objetivos do Pilar dos Direitos Sociais – cfr. a Comunicação da Comissão que cria 
um Pilar Europeu dos Direitos Sociais, COM/2017/0250 final, de 26Abr2017, e a Comunicação da 
Comissão com as Orientações sobre a comunicação de informações não financeiras, de 26Jun2017, 
C (2017) 4234 final.
15 Em rigor, o Acordo de Paris alcançado em 2015 e as orientações da ONU para o desenvolvimento 
sustentável e descarbornização, e o seu programa 2030, tiveram impacto nas políticas assumidas 
pela União Europeia e vertidas nos seus Planos e Agenda para o desenvolvimento e finanças susten-
táveis e para uma economia hipocarbónica, mais verde e mais limpa. Existiriam claras refrações no 
sistema financeiro decorrentes do Relatório do Grupo de Alto Nível sobre finanças sustentáveis, de 
31Jan2018, não só a nível de mercado e produtos (como as obrigações verdes ou green bonds) e seus 
agentes (a nível de deveres de investidores institucionais e de gestores de ativos), mas também a 
nível da governação das ESAs – https://ec.europa.eu/info/publications/180131-sustainable-finance- 
report_pt.
16 Cfr. Comunicado de 11Jul2017, disponível em http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-
releases/2017/07/11/conclusions-mid-term-review-capital-markets-union-action-plan/ 
17 Para uma visão das medidas implementadas pela União Europeia no âmbito da UMC, vd documento 
disponível em https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-
markets-union/legislative-measures-taken-so-far-build-cmu_pt
18 Cfr. Final report of the High Level Forum on the Capital Markets Union – A new vision for Europe’s capital 
markets https://ec.europa.eu/info/news/cmu-high-level-forum-final-report_en
19 Cfr. Council Conclusions on the Deepening of the Capital Markets Union, de 5Dez2019, https://data.
consilium.europa.eu/doc/document/ST-14815-2019-INIT/en/pdf
20 Cfr. Report on further development of the Capital Markets Union (CMU): improving access to capital 
market finance, in particular by SMEs, and further enabling retail investor participation, de 16Set2020, 
(2020/2036(INI)), https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0155_EN.pdf 
21 Action Plan – A Capital Markets Union for people and businesses-new action plan, de 24Set2020, https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:590:FIN
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mentação de um mercado de capitais europeu transnacional integrado e livre 
de barreiras (vg legais e fiscais)22. 

A saída do Reino Unido do Mercado Único, enquanto maior centro finan-
ceiro da União, fora já entendida no plano intercalar da UMC como implicando 
uma reavaliação dos seus objetivos, mas o novo Plano de Ação coloca uma par-
ticular ênfase na retoma económica não só devido ao impacto do Brexit mas  
também para fazer face à grave crise causada pela Pandemia de COVID 19. Man-
tém-se o propósito de aproximar o mercado de capitais da União da estrutura 
dos mercados americano e asiático na importância do financiamento alternativo 
ao bancário e ao investimento público, mas também para poder alcançar o Green 
Deal23 e fazer face aos desafios digitais24 e sociais que se colocam à União. O pro-
grama é claramente menos ambicioso que as versões de 2015 e 2017, assumindo 
16 objetivos (“Actions”) em larga medida baseados nas 17 Recomendações que 
lhe foram formulados pelo High Level Forum sobre a UMC, com particular inci-
dência na proteção e informação dos investidores e consumidores25. 

Assume a Comissão que após as ajudas públicas e o apoio aos bancos, agora 
deve ser o mercado de capitais a sustentar a retoma e o crescimento econó-
mico, prosseguindo objetivos sociais, “verdes”26 (em termos de ambiente sus-
tentável27 e de investimento sustentável28) e digitais (em termos de inovação 
e de digitalização da atividade financeira29), com uma particular incidência:  

22 Cfr. a Comunicação da CE, Europe’s moment: Repair and Prepare for the Next Generation, https://
www.europeansources.info/record/europes-moment-repair-and-prepare-for-the-next-generation/
23 Assume-se que serão necessários na próxima década cerca de 350 Mil Milhões de Euros de 
investimento, por ano, par alcançar uma diminuição em 55% da emissão de gases com efeito de 
estufa em 2030 – Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, Stepping up Europe’s 2030 climate ambition, 
COM(2020)562 final.
24 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões, Digital Finance Strategy for Europe, COM(2020)591 – existe igual-
mente uma estratégia no domínio da sustentabilidade e da digitalização para as PMEs – An SME 
Strategy for a sustainable and digital Europe, COM(2020)103 final.
25 Cfr. o High Level Forum on the Capital Markets Union – A new vision for Europe’s capital markets, citado.
26 Comunicação da Comissão Europeia ao PE, ao Conselho e ao Comité Económico e Social e ao 
Comité das Regiões, The European Green Deal, de 11Dez2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/
files/european-green-deal-communication_en.pdf.
27 Cfr. Action Plan da Comissão ou “European Green Deal” para criar um continente climaticamente 
neutro, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
28 Cfr. Comunicação da CE, Stepping up Europe’s 2030 climate ambition – Investing in a climate-neutral 
future for the benefit of our people, de 17Set2020, https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/
eu-climate-action/docs/com_2030_ctp_en.pdf
29 Cfr. Digital Finance Package da CE, 24Set2020, https://ec.europa.eu/info/publications/200924-
digital-finance-proposals_en
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i) na transparência, simplicidade e objetividade quer da informação a prestar aos 
mercados quer das regras para acesso aos mercados organizados (mino rando os 
custos de acesso das empresas e das PMES aos mercados primário e secundário 
e da sua manutenção em plataformas de negociação); ii) na simplificação do  
investimento em veículos ou instrumentos de longo prazo, e sua manutenção 
(vg por investidores institucionais como as empresas de seguros para financiar 
as infraestruturas europeias, mas também investidores não profissionais pe-
rante formas de seguro Pan-Europeias); iii) num particular reforço da educa-
ção e da literacia financeira dos investidores não profissionais e da sua proteção  
(vg perante conflitos de interesses, vendas indevidas ou mis-selling); iv) no acesso 
ao mercado e à informação financeira de forma equitativa (seja a informação 
corporativa, seja a prestada por consultores ou data providers). 

A final, mantém os propósitos iniciais de diminuição de obstáculos aos movi-
mentos de capitais transfronteiriços com ênfase no domínio do post-trading; da 
harmonização de regras fiscais e de insolvência; de criação de um single rulebook; 
de uma supervisão integrada e coerente; de maior convergência de supervisão 
micro e macro prudencial (esta, a cargo do CERS), com especial atenção i) ao 
equilíbrio de poderes entre ANC e o sistema europeu de supervisão assente no 
princípio da subsidiariedade, e ii) tomando em consideração que existem diferen-
tes mercados nacionais e pequenas empresas e pequenos operadores, segundo 
o princípio da proporcionalidade30.

2. O Sistema Europeu de Supervisão Financeira no caminho da UMC
Tivemos ocasião de referir que a regulação financeira na União Europeia foi 
uma das áreas com maior crescimento legislativo e normativo na última década31.  
Após 2010-2014, em que a matéria bancária teve natural proeminência decorrente 
da Grande Recessão a que se assistiu depois da crise financeira espoletada em 
2007-8 nos EUA com o crédito de alto risco ou do sub-prime (e posteriormente 
das dívidas soberanas), vastas áreas do mercado de capitais têm sido objeto de 
regulamentação. A crise, que foi uma crise dos mercados e não dos seus agentes, 
foi uma janela de oportunidade para a Comissão Europeia propor um upgrade do 
procedimento institucional de interregulação setorial com os Estados membros 
e uma maior uniformidade regulatória – objetivos que já estavam presentes no 

30 A Comissão especifica no Anexo à sua Comunicação relativa à UMC, e “ao serviço das pessoas 
e das empresas”, uma lista de medidas e um calendário indicativo que nalguns casos se encontra já 
adiado (pelo menos no que respeita ao primeiro Trimestre de 2021, que fará parte da Presidência 
portuguesa do Conselho).
31 Acerca do Tsunami regulatório que em dado momento se abateu sobre a União, Catarino, 2014: 
partes I e II, ebook IVM.
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procedimento regulatório europeu baseado desde 2000 no tradicional procedi-
mento comitológico. 

Ficaria demonstrado que apesar do excelente desempenho da arquitetura 
europeia institucional de uniformização interpretativa e de convergência de 
super visão existente, aquele procedimento atingira os seus limites32. Com base 
nas recomendações do Relatório de Larosière33, a Comissão Europeia estabe-
leceu um Plano de Ação através da Comunicação Driving European Recovery,  
de 4 de março 200934, e em 27 de maio 2009 numa Comunicação denomina-
da de “Supervisão financeira europeia” 35, analisava as falhas de regulação e de 
supervisão (sobretudo a nível transnacional) verificadas pré-crise de 2008 e 
acolhia as recomendações do Relatório de peritos anunciando os pilares futu-
ros da supervisão europeia. O empowerment da supervisão europeia assentaria 
num órgão de prevenção de riscos sistémicos e na constituição de uma “rede” 
de reguladores europeus micro-prudenciais (em detrimento do anterior siste-
ma multinível), com poderes fortes de decisão para-normativa e individual (a 
toolbox regulatória conferida era bastante assertiva – infra36), com participação 
das autoridades nacionais competentes (ANC). 

Pugna-se por maior integração e convergência na supervisão, mas também 
por medidas de concentração dos poderes regulatórios normativos em “corpos” 
transnacionais, num claro upgrade da cooperação existente (substituição da  

32 Cfr. Comunicação Driving European Recovery COM(2009) 114 final, de 4Mar2009 in https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0114:FIN:EN:PDF, ou a Comunicação da 
Comissão sobre Supervisão financeira europeia, COM (2009) 252 final, de 27Mai2009, in https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52009DC0252.
33 Na realidade, existia já um mandato do ECOFIN de 2006 ao Financial Services Committee e Eco-
nomic and Financial Committee que tinha em vista rever o processo regulatório para a uniformidade 
interpretativa, convergência de supervisão, e concentração de poderes regulatórios normativos em 
“corpos” transnacionais. Também no âmbito do relatório 2007-2013 Financial Perspectives for the 
EU, se visava, além do aprofundamento da liberalização e eficiência do mercado, o fim da estrutura 
multinível de decisão, um predomínio da Comissão sobre os Estados-membros, e a substituição do 
estádio de “Estados concorrentes” pelo dos “Estados colaboradores”. 
34 COM(2009) 114 final, https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:
0114:FIN:EN:PDF 
35 Comunicação da Comissão sobre Supervisão financeira europeia, 27Mai2009, COM (2009) 252 
final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52009DC0252 .
36 Na Comunicação sobre Supervisão Financeira, de 27Mai2009, a Comissão Europeia fora igual-
mente clara na intenção de conferir sobretudo à ESMA uma toolbox regulatória bastante completa e 
assertiva para prossecução do objetivo de melhorar o funcionamento do mercado interno dos serviços 
financeiros através de um nível coerente de regulação e de supervisão, assegurando a integridade, 
a transparência, a eficiência e o bom funcionamento dos mercados financeiros mediante a coor-
denação internacional da supervisão. A europeização da supervisão iniciar-se-ia com a atribuição 
legal à ESMA da supervisão, do enforcement e da sanção da atividade de rating (infra), movimento 
que tem sido feito sem que algumas questões políticas e jurídicas se encontrem ainda consolidadas.
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política de “Estados-concorrentes” pela dos “Estados-colaboradores”), abre-se 
o caminho a uma nova geração de agências da União (ou “Autoridades”), dota-
das de poderes (próprios) de decisão vinculativa (autoridades europeias de su-
pervisão, AES ou ESA do inglês)37. Estas novas autoridades administrativas para 
a regulação micro-prudencial sucederam aos Comités38 nos procedimentos de 
interregulação ainda pendentes assumindo importantes atribuições públicas e 
fortes poderes ou competências de regulação para-normativa (rule-making) e de 
supervisão (decision-making). 

O Sistema Europeu de Supervisão Financeira (SESF) criado em 2010 entrou 
em vigor em 1 de Janeiro de 201139. Traduz-se numa rede europeia de supervi-
são “em linha” (networking40) em que novas “Autoridades” administrativas dota-
das de autonomia administrativa e financeira substituíram um anterior sistema 
institucional baseado na entreajuda e cooperação administrativa constituído por 
Comités intergovernamentais especializados em razão do setor económico (o 
denominado procedimento comitológico) que assistiam a Comissão Europeia41.

Sem abandonar a cooperação administrativa entre as AES e destas com as ANC, 
o Sistema pressupõe a concertação e convergência de competências de regulação e 
de supervisão, partilhadas (ou “em rede”) entre várias entidades com função 
de supervisão micro-prudencial. Foram publicados cinco Regulamentos UE de 
estrutura análoga que constituem o Estatuto ou “Regulamento de base” de cada 
uma das “Autoridades” europeias de supervisão. Como veremos, na construção 
da UMC é dado especial ênfase à Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários 
e dos Mercados (AEVMM), pelo que de ora em diante a citação de artigos sem 
referência de fonte reportam-se ao seu Regulamento de base, o Regulamento 
EU nº 1095/2010 ou “Regulamento ESMA”42. 

37 Para uma visão aprofundada do “triálogo” ou “trílogo” Conselho/Comissão/Parlamento e das 
medidas e decisões políticas de 2009/2010, Moloney, 2011: 45; idem, 2011 a):184.
38 Wymeersch, 2007: 237.
39 O Relatório do High Level Group on Financial Supervision in the EU presidido por Jacques de Laro-
sière, de 25Fev2009, não surge isolado sendo sequência do mandato do ECOFIN de 2006 ao Financial 
Services Committee e Economic and Financial Committee tendo em vista rever o processo regulatório exis-
tente e visando-se um aprofundamento da liberalização e eficiência do mercado, o fim da estrutura 
multinível de decisão, um predomínio da Comissão sobre os Estados-membros – cfr. da Comissão 
Europeia, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Credit Rating Agencies, 
e o Impact Assessment in {COM(2008) 704}{SEC(2008) 2745} e “ECOFIN Roadmap”. O Relatório 
pugnava pela criação de um Sistema Europeu de Supervisão, e encontra-se disponível em https://
ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication14527_en.pdf 
40 Rhodes, 1997:7; Moreno, 2014: 69.
41 Acerca dos problemas levantados, em geral, pelo procedimento comitológico, Bignami, 1999: 451.
42 Regulamento (EU) nº 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24Nov2010 cit.  
A arquitetura do sistema assenta fundamentalmente nos Regulamentos UE 1092 a 1096/2010, de 



668

CADER NOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS SOBRE OS 20 ANOS DO CVM

O Sistema europeu baseia-se em dois pilares fundamentais43: funções de 
supervisão macro-prudencial, através de um órgão com funções de monitori-
zação e avaliação macro-prudencial do risco sistémico na União, sem persona-
lidade jurídica – o Comité Europeu do Risco Sistémico (European Systemic Risk 
Board, ESRB ou CERS44); funções de supervisão micro-prudencial, através de 
uma rede de autoridades de supervisão, europeias e nacionais, especializadas 
em função da matéria (bancária, dos seguros, dos mercados de instrumentos 
financeiros), que cooperam com as ANC com funções prudenciais. Esta rede 
microprudencial é composta por i) uma Autoridade Bancária Europeia (ABE 
ou European Banking Authority, EBA45); ii) uma Autoridade Europeia dos Segu-
ros e Pensões Complementares de Reforma (AESPCR ou European Insurance 
and Occupational Pensions Authority, EIOPA46); iii) uma Autoridade Europeia dos  
Valores Mobiliários e dos Mercados (AEVMM ou European Securities and Markets  
Authority, de ora em diante Autoridade ou AEVMM/ESMA, do inglês47);  
iv) um Comité Conjunto das Autoridades Europeias de Supervisão para coor-
denação e cooperação intersectorial (Comité Conjunto ou Joint Committee of the 
European Supervisory Authorities onde têm assento as novas autoridades ou ESAs 
e que também tem competência para dirimir diferendos intersectoriais entre 
autoridades nacionais competentes do setor financeiro48); v) as Autoridades 
Nacionais de supervisão Competentes (ANC ou NCA do inglês), que fazem a 
supervisão operacional, nacional e diária, do respetivo sector financeiro49.

15 de dezembro 2010, na Directiva Omnibus 2010/78/UE do PE e do Conselho, de 24Nov2010 e das 
propostas de revisão pela Omnibus II – COM(2011)8 final.
43 Francesca Bignami, The Democratic Deficit in European Community Rulemaking: A Call for Notice and 
Comment in Comitology, 40 Harvard International Law Review; (1999), 451.
44 Regulamento UE nº 1092/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24Nov2010, relativo à 
supervisão macroprudencial do sistema financeiro na União Europeia e que cria o Comité Europeu 
do Risco Sistémico.
45 Regulamento (EU) nº 1093/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24Nov2010, que 
cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Bancária Europeia).
46 Regulamento (EU) nº 1094/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24Nov2010, que 
cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Com-
plementares de Reforma).
47 Regulamento (EU) nº 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24Nov2010, que 
cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados). 
48 Sendo um órgão sectorialmente misto coordenará e representará as diversas agências criadas pela 
União (ESMA, EBA e EIOPA), tendo em vista a adoção de posições comuns e troca de informação 
e coordenação, vg em matéria de conglomerado, auditoria, contabilidade e matérias de regulação 
horizontal (produtos financeiros de retalho, combate ao branqueamento de capitais, troca de infor-
mação, análises micro-prudenciais (arts. 54º-6º). Tem ainda especiais competências para dirimir 
diferendos entre as diversas autoridades competentes (art. 20º). 
49 Wymeersch, 2007: 237.
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A denominação destes reguladores como “Autoridades” é uma decorrência 
dos limites legais fixados pelo Acórdão Meroni à criação de uma administração 
europeia secundária com poderes discricionários (infra.) e assim as distinguir 
das anglo-americanas independent regulatory agencies mimetizadas através da 
denominada Administração independente adotada na Europa ocidental após 
os anos sessenta50. Utilizaremos doravante a expressão Autoridades ou agências 
para as nomear porque pela sua natureza e poderes elas enquadram-se no 
fenómeno denominado de “agencificação” da União51. 

O fenómeno de emporwement do SESF, que levaria a algumas reações polí-
ticas adversas traduziu-se na estatuição nos Estatutos das AES, inter alia, de po-
deres inovadores como de rule-making e de decision-making52: (i) Criar projetos 
de “normas técnicas de regulamentação” (Regulatory technical standards, arts. 
10º e 34º do Regulamento ESMA, e 290º TFUE) e de “normas técnicas de exe-
cução” de atos de execução (Implementing technical standards, art. 15º do Regu-
lamento ESMA e art. 291º TFUE)53, a apresentar à Comissão Europeia para 
aprovação como Regulamento ou Decisão; (ii) Emitir medidas informais ou de 
soft law54 como Orientações e Recomendações (e Alertas) para definir práticas 
de supervisão coerentes e eficientes pelas autoridades nacionais e garantir uma 
aplicação uniforme da legislação (art. 16º); (iii) Velar pelo cumprimento da le-
gislação da União pelas ANC e proceder ao seu enforcement através de Decisões 
vin culativas (art. 17º)55; (iv) Exercer poderes de supervisão directa dos mercados 

50 Este movimento, mimetizado nos Estados europeus, é decalcado da realidade transnacional, 
vg norte-americana, enquanto processo reativo ao domínio administrativo típico de um regime 
económico assente na liberdade do mercado e de um sistema político liberal não intervencionista, 
mas necessitado de uma administração pública reguladora independente da política, dos partidos 
políticos e do Governo. Acerca do fundamento, nascimento e devir do procedimento de supervisão 
na Europa face à regulação independente nos EUA, Catarino, 2010: 373-525.
51 Acerca do fenómeno da “agencificação” administrativa na regulação financeira da EU, e problemas 
que convoca, Catarino, 2012: 147-203; idem, 2019; 407 ss.
52 A presente enunciação não é esgotante, podendo ser citado, a par da futura regulação da União, 
vastos poderes de obtenção de informação (art. 8º, nº 2), mantendo-se os tradicionais poderes de coope-
ração, vg com autoridades de Estados terceiros à União e mesmo com organizações internacionais  
(vg através de MoUs, troca de informação – art. 35º).
53 O procedimento é similar ao dos regulatory technical standards, devendo a ESMA seguir o due process 
legiferante, incluindo a audição do SMSG (art. 37º), a remessa do draft à CE que o enviará ao PE e 
ao Conselho, num sistema decalcado sobre os artigos 10º – 15º.
54 A soft law traduz regras de conduta (…) that are laid down in instruments which have not been attributed 
legally binding force as such, but nevertheless may have certain (indirect) legal effects, and that are aimed at and 
may produce practical effects – Senden, 2004: 119.
55 Tem poderes de verificação do cumprimento da legislação comunitária e seu enforcement, vg mediante 
avaliação de cumprimento de regras e princípios, e das boas práticas (peer review e assessments) e publicitação 
do respetivo Relatório (com consentimento da entidade visada) – art. 8º, nº 1, als. b), e e).
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financeiros através: a) da substituição administrativa (quando uma autoridades na-
cional não acate uma Recomendação da ESMA relativa à violação da legislação 
da União, uma Decisão arbitral, uma Decisão, ou um Parecer formal da Comis-
são Euro peia, aquela pode tomar uma Decisão individual, preceptiva, dirigida a 
um interveniente nos mercados financeiros, arts. 17º, 18º, 19º); ou b) da delegação 
administrativa vg mediante “acordos de delegação”, para si ou para autoridades 
administrativas nacionais congéneres (art. 28º56): (v) Proibir ou restringir tem-
porariamente atividades financeiras que ameacem o funcionamento ordenado, 
a integridade dos mercados ou a estabilidade de parte ou da totalidade do sis-
tema financeiro da UE (art. 9º, nº 5); (vi) Adotar Decisões individuais vincula-
tivas perante as autoridades nacionais relevantes ou, em caso da sua inação ou 
recusa de cumprimento, perante os intervenientes nos mercados financeiros, 
quando verifique: a) uma violação ou não aplicação pelos Estados das normas 
comunitárias – a breach of the Union law –; b) uma situação de emergência com o  
potencial disruptivo descrito no art. 9º, nº 5 e que seja previamente declarada 
pelo Conselho (arts. 17º-18º57); c) um diferendo entre diversas autoridades nacio-
nais em situações transfronteiriças (art. 19º)58. 

Em matéria de regulação e supervisão administrativa europeia tem-se cami-
nhado de um paradigma de entreajuda e de colaboração vg através de coopera-
ção pela partilha de informação entre administrações nacionais e internacionais, 
para a centralização europeia (“europeização”)59 através de estádios avançados 
de coordenação interinstitucional que passam pela coordenação, concertação e 
convergência transnacional necessária. A par dos instrumentos jurídicos citados 
no parágrafo anterior, existem outros mecanismos de convergência – as avalia-
ções entre pares (peer review) ou avaliações de ANCs, e que podem ter como 
fim aferir da harmonização e convergência da supervisão já existente e da sua 
consistência e promovê-la (arts. 29º e 30º do Regulamento) mas também avaliar 

56 Visa-se fomentar a delegação de tarefas de supervisão (delegation of tasks) entre reguladores nacio-
nais ou na ESMA, mediante prévia previsão legal e sob autoridade do delegante, publicitando pela 
União tais “acordos de delegação”. O Regulamento faz uma distinção entre “delegação de compe-
tências” e “delegação de responsabilidades” (delegation of tasks e delegation of responsabilities, art. 28º).
57 Numa “situação de emergência”, as medidas podem ser suscitada junto do Conselho que, em 
consulta com a Comissão e o ESRB, determina se a ESMA dirige injunção a uma ou mais entidades 
nacionais (art. 18º). Perante incumprimento e dentro das Framework directives que regem as ANC 
(art. 1º, nº 2), dirige aos intervenientes no mercado uma decisão individual vinculativa com as 
medidas necessárias.
58 Este bypass às autoridades nacionais é ainda vedado quando existam poderes nacionais discricio-
nários, e nos conflitos entre autoridades sectoriais diversas decide o Joint Committee (arts. 20º-1º).
59 Acerca deste movimento de europeização e da passagem dos Estados-concorrentes e depois dos 
Estados-coordenados até à europeização da supervisão financeira da União, vd Catarino, 2019:411, 
e obras citadas.
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o cumprimento de regras e princípios normativos e para-normativos e das boas 
práticas, e a governance e recursos internos das ANCs.

O lançamento do projeto de uma União europeia dos Mercados de Capitais 
foi um acelerador da integração regulamentar dos mercados mas também de 
estruturas institucionais profundamente inovadoras como o SESF.

2.1. As propostas de aprofundamento e revisão do SESF – linhas de força e 
dificuldades no âmbito da UMC

O caminho da “europeização” das competências de supervisão financeira não 
nasceu com o programa de criação de uma União do Mercado de Capitais mas 
tem nele um poderoso aliado60. Ante as dificuldades sentidas na revitalização 
dos mercados financeiros da União na primeira década do presente século, a 
Comissão Europeia aposta num modelo de novas fontes de financiamento da 
economia e de investimento alternativo ao bancário num mercado sem fronteiras. 
Como? Através do incremento do mercado de capitais, num modelo alternativo 
ao bancário, de market based finance de que o projeto da União de Mercados de 
Capitais (UMC) é uma peça. A UMC é um modelo baseado na diversificação do 
risco e na liberalização do mercado, que pretende uma maior integração glo-
bal e um crescendo de operações transfronteiras. Está-lhe implícito um parale-
lismo com a integração da União Bancária e o Mecanismo Único de Supervisão 
(MUS) através do reforço do poder de supervisão direta pela AEVMM/ESMA.  
Esta sugestão entusiasmada do “Relatório dos 5 Presidentes” (J.C. Juncker, 
D.TusK, Dijsselbloem, M.Draghi e F.Schultz), do “rumo a um supervisor único”61, 
não pretende transformar o mecanismo de supervisão do mercado de capitais 
em um modelo paralelo ao MUS (nem tal poderia acontecer por motivos consti-
tucionais, arts. 127º TFUE). Por isso tem sido mais seguro e com menores riscos 
jurídicos a atribuição paulatina de poderes “ad-hoc” de supervisão direta e cria-
ção de um single rulebook no caminho da convergência regulatória – o reforço da 
supervisão integrada ultrapassará a supervisão local mediante concentração na 
ESMA de poderes de intervenção e decisão vinculativa62.

A Agenda para a UMC não requere, só por si, uma supervisão direta e cen-
tralizada como na União Bancária, dado que não é um projeto de mutualização 
de risco. Mas após a atividade de consolidação do rulebook decorrente da crise 

60 Moloney, 2016: 316.
61 Este era já apontado no relatório dos 5 presidentes, de Junho de 2015, o Five Presidents’ Completing 
Europe’s Economic and Monetary Union, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-
presidents-report_en.pdf. É expressamente prosseguido no Reflection Paper on the Deepening of the 
Economic and Monetary Union da Comissão Europeia, COM(2017) 291, de 31Mai2017, https://
ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-emu_en.pdf 
62 Parecer [COM(2017) 536 final – 2017/0230 (COD)], publicado no JOUE 28Jun2018, C 227/63,
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de 2007-8 durante os primeiros cinco anos de exercício da AEVMM/ESMA, 
a Agenda colocou a convergência da supervisão como uma prioridade da  
AEVMM/ESMA incentivando-a a um programa vigoroso. Esta Autoridade in-
seriu este objetivo nas suas Orientações Estratégicas 2016-2020, tendo o seu 
Programa de 2016 consolidado esta prioridade, a par do exercício de peer review, 
risk assessment e data collection, o que levará a uma prática de grande convergên-
cia e à condução da centralização da supervisão63. Antes de nos debruçarmos 
sobre este movimento de centralização e algumas das dificuldades que convoca 
é importante enunciar os passos dados pelos diversos atores políticos neste sen-
tido. É no domínio das estruturas institucionais e da supervisão que, em nosso 
entendimento, os Planos de Ação para uma UMC têm implícita a procura do 
paralelismo com a supervisão Bancária. 

Assim, e na sequência da Comunicação da Comissão sobre a revisão interca-
lar do Plano de Ação para a União dos Mercados de Capitais, de 8 de junho de 
2017, que visava atualizar e completar a Agenda inicial64, já o Conselho formu-
lara um convite à Comissão a levar por diante o Plano de Ação para a União dos 
Mercados de Capitais até 201965 atendendo a que o quadro de supervisão era 
um elemento essencial para a integração, estabilidade e ordem dos mercados. 
Aí foi colocado essencial ênfase na AEVMM/ESMA66 como a Autoridade certa 
para a promoção de um mercado de capitais integrado e para colmatar lacu-
nas nacionais apostando-se no caminho da supervisão direta, – constam do seu 
Anexo medidas a implementar até 2019 como “ação prioritária”. 

Em verdade, a preocupação com o tema institucional fora já expressa em 
2015, no citado Relatório do Parlamento Europeu sobre o funcionamento do 
Sistema Europeu de Supervisão Financeira que exortava a Comissão Europeia 
a completar até 2018 uma análise dos mercados de capitais, elencando os obs-
táculos e as propostas legislativas e não legislativas necessárias para a União, 
alertando para o facto de a legislação não ser sempre a resposta adequada para 
os desafios existentes no mercado europeu67. A integração de mercados implica 

63 Cfr. ESMA Strategic Orientation 2016-2020, ESMA/2015/935, 15Jun2015 e o seu Work Programme 
para 2016, https://www.esma.europa.eu/document/esma-strategic-orientation-2016-2020 
64 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões, de 8Jun2017, COM(2017) 292 final https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52017DC0292 
65 Cfr. Comunicado de 11Jul2017 disponível em http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-
releases/2017/07/11/conclusions-mid-term-review-capital-markets-union-action-plan/ 
66 Acerca da proeminência da ESMA face às demais ESAs, e sua relevância no âmbito internacional, 
Niamh Moloney, International financial governance, the EU, and Brexit: the ‘agencification’ of EU financial 
governance and the implication, (2016), 451-480, 458 http://eprints.lse.ac.uk/67548/8/Moloney_
International%20financial%20governance_published_2016_LSERO.pdf.
67 Sem prejuízo dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, o PE salientou a necessi-
dade de que “qualquer legislação adicional, incluindo os atos delegados e de execução, seja objeto de 
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uma integração de regras que evite a arbitragem (single rulebook), e uma integra-
ção da supervisão para a aplicação normativa coerente através de coordenação 
ou supervisão direta68. 

Em resposta ao convite formulado em 2017 pelo Conselho, para que a 
Comissão levasse por diante o Plano de Ação para a União dos Mercados de 
Capitais até 2019, esta apresentaria em 20 de Setembro de 201769 a Comunicação 
que continha o programa “Reforçar a supervisão integrada para consolidar a 
União dos Mercados de Capitais e a integração financeira num ambiente em 
evolução”70, acompanhada de proposta legislativa que introduzia alterações a 
nove Regulamentos e a duas Diretivas71. A premência do aprofundamento visava 
também fazer face ao Brexit dado que a saída da União da maior praça financeira 
europeia torna a tarefa de construção deste mercado único mais difícil.

O Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a Proposta de 
Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho também acolheu favo-
ravelmente as propostas da Comissão para o reforço da supervisão na UMC, 
considerando que em conjunto com a União Bancária ela contribuiria para o 
aprofundamento da União Económica e Monetária72. Ao mesmo tempo era  
importante afirmar a independência das Autoridades, em particular da  
AEVMM/ESMA, que se tinha vindo a afirmar perante os Estados-membros,  
ciosos das suas competências de supervisão local e, atenta a existência da  
Eurozona, com as respetivas instituições – não sem relações e tensões com  
ambos, até porque nem todos os Estados membros se encontram na Eurozona. 

A independência da AEVMM/ESMA foi-se firmando também perante aas 
instituições da União como a Comissão, o Parlamento Europeu e o Conselho, 
pese embora também aqui se verificassem tensões decorrentes de estas institui-
ções não abdicarem dos seus poderes vg de rule-making e de controlo. São disso 

uma avaliação de impacto e uma análise de custo benefício (ponto 69. da cit. Resolução de 9Jul2015 
sobre a construção de uma União dos Mercados de Capitais (2015/2634(RSP).
68 Já em 8Ago2014 a Comissão Europeia tinha apresentado um Relatório sobre a avaliação do fun-
cionamento das ESAs e do SESF, COM (2014) 509 final, http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/
rep/1/2014/PT/1-2014-509-PT-F1-1.Pdf (consultado em 18 novembro 2018).
69 O Comunicado da Comissão Europeia de 20Set2017 e instrumentos e propostas de reforço podem 
ser consultados em https://ec.europa.eu/info/publications/170920-esas-review_en 
70 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e 
Social Europeu e ao Comité das Regiões, “Reforçar a supervisão integrada para consolidar a União 
dos Mercados de Capitais e a integração financeira num ambiente em evolução”, de 20Set2017, 
COM(2017) 542 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=COM:2017:0542:FIN 
71 Para uma visão das medidas implementadas pela União Europeia no âmbito da UMC, vd  
documento disponível em https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-
investment/capital-markets-union/legislative-measures-taken-so-far-build-cmu_pt
72 Cfr. A Proposta alterada de Regulamento apresentada pela CE em 12Set2018, COM(2018) 646 
final, 2017/0230 (COD), que inter alia alterava os Regulamentos EU 1092 a 1095/2010.
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exemplo as divergências havidas entre a ESMA e a Comissão nos casos AIFMD e 
EMIR (nas propostas de criação dos atos delegados), mas também o Parlamen-
to Europeu se mostrou cioso da sua participação no processo regulatório e no 
controlo da administração. A denominada “Balz Resolution” de janeiro de 2016 
é exemplo da pretensão de maior controlo sobre a ESMA e que teria alguma 
resposta na revisão do seu Regulamento de base relativamente à transparência 
dos procedimentos internos e à intervenção do Parlamento Europeu numa fase 
mais precoce do procedimento de decision e rule-making73. A par, recomendava 
o Parlamento à ESMA e à Comissão para operarem sempre dentro dos limites 
fixados no Nível 1 da regulamentação, e um menor ativismo regulatório através 
das Orientações e Recomendações sobretudo quando as mesmas não resultas-
sem expressamente de habilitação de um ato legislativo.

Assim, embora defendendo o aprofundamento da União através de altera-
ções institucionais, os atores políticos pugnavam por i) maior certeza e clare-
za das normas que habilitam a procedimentos administrativos da iniciativa da 
ESMA; ii) mais consistência e coerência entre os atos de base e os atos delegados 
e de execução; iii) respeito pelo acordo entre os colegisladores e o princípio da 
proporcionalidade aquando da elaboração de atos delegados e de execução ou 
de formulação de orientações; iv) que a ESMA (e a Comissão Europeia) operem 
estritamente dentro das suas atribuições fixadas pelo Regulamento de base, no 
Nível 2 do procedimento regulatório; v) que os projetos de normas técnicas de 
execução e de regulamentação fossem objeto de um procedimento mais trans-
parente (o Parlamento Europeu pretendeu que os documentos fossem dispo-
nibilizados com antecedência necessária a uma efetiva participação e controlo); 
vi) que o poder de convergência de regulação através de Guidelines não afetasse 
o poder de interpretação constitucionalmente conferido ao TJUE nem criasse  
risco de incerteza jurídica74; vii) que as Orientações e Recomendações às 
ANCs e atores do mercado – instrumento de excelência para a convergência 
da supervisão –, estivesse em clara linha com as normas jurídicas de 1º nível75;  

73 Cfr a Resolução do Parlamento Europeu de 19Jan2016, Stocktaking and challenges of the EU Finan-
cial Services Regulation: impact and the way forward towards a more efficient and effective EU framework for 
Financial Regulation and a Capital Markets Union (2015/2016(INI) http://www.europarl.europa.eu/
sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2016-0006.
74 É usual citar o caso das Guidelines da ESMA relativas a short-selling, em que os maiores merca-
dos da união comunicaram que não iriam proceder à sua adoção (cfr. Guidelines Compliance Table, 
ESMA/2013/765, de 19Jun2013 – caso da Alemanha, Reino Unido, França, Dinamarca, Suécia, 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2013-765_guidelines_compliance_
table_-_market_making_guidelines.pdf 
75 A cit. Balz Resolution é clara: “54.Reminds the ESAs that technical standards, guidelines 
and recommendations are bound by the principle of proportionality; calls on the ESAs to adopt 
a careful approach to the extent and number of guidelines, particularly where they are not 
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viii) melhoria da governação das ESAs e dos procedimentos de criação de  
orientações e recomendações e maior controlo e accountability perante as ins-
tituições europeias76.

Dez anos após a aprovação do SESF, os Regulamentos de base das Autorida-
des e do CERS seriam finalmente revistos pelo Regulamento (EU) 2019/217577. 

2.2. As alterações aos Regulamentos de base do SESF – para além da 
governance…

A ESMA é uma entidade dotada de personalidade jurídica e ampla capacidade 
jurídica e autonomia administrativa e financeira78, que responde perante o Par-
lamento Europeu e o Conselho (art. 3º do Regulamento UE 1095/2010, de ora 
em diante Regulamento ou Regulamento de base). A governance é complexa pois 
embora se estatua a independência face aos Estados e à União79, os seus órgãos 
principais são de génese intergovernamental80: i) no Conselho de Supervisores 
(Board of Supervisors ou BoS) têm assento os Presidentes das autoridades nacionais 
competentes – únicos com direito de voto –, a par de representantes da Comissão 
Europeia, do BCE, do CERS, da EBA e da EIOPA; o Conselho de Administração 
(Management Board) agrega um Presidente e seis representantes dos Estados-
-membros eleitos pelo BoS e um representante da Comissão Europeia; iii) a sua 
policy repousa em Standing Committees e Task Forces compostas por colaboradores 

explicitly empowered in the basic act; notes that such a restrictive approach is also required in 
view of the ESAs’ limited resources and the need to prioritize their tasks, whereby the practical 
limits of effective supervision must not be set by budgetary constraints, and asks that adequate 
resources be secured for ESAs so as to enable them to carry out reliable, independent and effective 
supervision in the performance of their mandate”, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2016-0006 
76 Os princípios da legalidade e de um sistema jurídico sem lacunas e o alargamento subjetivo e 
material do controlo judicial do Tratado de Lisboa postula, apesar de as Recomendações poderem 
estar afastadas do controlo judicial, a possibilidade da sua subsunção ao art. 263º TFUE: “o Tribunal 
fiscaliza também a legalidade dos atos de órgãos ou organismos da União destinados a produzir 
efeitos externos em relação a terceiros”.
77 Cfr. Regulamento (EU) 2019/2175 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de dezembro de 
2019. No caso da ESMA, o Regulamento UE 1095/2010 for a já alterado pela Diretiva 2011/61/EU 
do PE e do Conselho, de 8Jun2011, e pela Diretiva 2014/51/EU do PE e do Conselho, de 16Abr2014.
78 As receitas advêm do orçamento da União (40%) e do orçamento das autoridades nacionais 
(60%), sob controlo do Tribunal de Contas – arts. 1º, 10º, 15º e 42º do Regulamento. 
79 Sobre o mimetismo com o modelo norte-americano das independent agencies, Xénophon 
Yatanagas, Delegation of Regulatory Authority in the European Union: The Relevance of the American Model 
of Independent Agencies, Working Paper do Jean Monnet Center (2001). Acessível em SSRN: http://
centers.law.nyu.edu/jeanmonnet/papers/01/010301-04.htmlp 10 .
80 Kingsbury e Krish, 2006: 6 ss.
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das ANCs; iv) a autonomia dependia de receitas do orçamento da União (40%) 
e dos Estados (60%)81.

A reforma legislativa do SESF pretendeu por isso reforçar o papel, inde-
pendência e a autoridade do Presidente do Conselho de Supervisores, com um 
maior recurso à delegação de competências vg na Vice-Presidência82, criando 
uma maior profissionalização e independência das Autoridades perante as auto-
ridades nacionais vg no domínio orçamental (mas com maior controlo e trans-
parência vg perante o Parlamento Europeu – cfr. art. 43º-A, 49º-A), com órgãos 
dotados de membros a tempo inteiro, agilização de procedimentos vg através de 
um aumento dos casos de votação por maioria simples e procedimentos escri-
tos de deliberação (cfr. art. 44º, nºs 1 e 4 e 45º-A)83, e uma maior participação e 
influência dos colaboradores das AES e de grupos em instâncias preparatórias 
de regulação e supervisão (grupos de trabalho, comités, e o grupos de coorde-
nação, arts. 39º, 40º, nº 7, 41º, 43º, nº 1, 45º-B, 47º, nº -A).

Acerca do papel, transparência e representatividade (equilíbrio) dos gru-
pos e géneros que compõem o sector sob supervisão, e concretamente no âm-
bito bancário cumpre referir a decisão do Provedor de Justiça europeu acerca 
da EBA, de 7 de Novembro de 2013, que encerra o inquérito relativo à queixa 
1966/2011/(EIS)LP contra a EBA relativa à composição do Grupo de Partes 
Inte ressadas do setor Bancário84. Recomendou-se uma composição dos grupos 
mais equilibrada e com maior transparência, o que tem reflexo no Regulamento 
de base vg no que respeita à paridade de género (cfr. art. 45º, nº 2, 48º, nº 2) .

As alterações são de cariz sobretudo técnico, com pequenas exceções como 
no caso do processo de mediação entre ANCs. A construção de um sistema de 
supervisão convergente e integrado não se traduziu num Big-Bang85 antes se tem 

81 Cada autoridade tem um órgão de consulta composto por stakeholders do respetivo sector – o 
Grupo de Interessados do Sector dos Valores Mobiliários e dos Mercados (SMSG, art. 37º do Regu-
lamento), a par de um órgão misto independente e imparcial, denominado de Câmara de Recurso 
(Board of Appeal) que decidirá de forma vinculativa os recursos de decisões das novas Autoridades, 
num processo contraditório e participado (art. 60º). 
82 Cfr. a Proposta alterada da Comissão de um Regulamento que altera o SESF, de 12 de Setembro 
de 2018, COM(2018) 646 final.
83 Na sequência da criação do MUS, também o sistema de governação da EBA foi alterado existindo 
casos de dupla maioria simples do conselho de supervisores em casos concretos (uma dos seus 
membros representantes das ANCs que participam na união bancária e uma dos seus membros 
representantes das que não participam) – cfr. Regulamento EU 1022/2013 do PE e do Conselho, de 
22 de Outubro de 2013, que altera o Regulamento EU 1093/2010 que criou uma Autoridade Euro-
peia de Supervisão, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013R1022 .
84 Para uma visão da Decisão sobre a queixa 1966/2011/(EIS)LP contra a Autoridade Bancária 
Europeia https://www.ombudsman.europa.eu/en/summary/pt/52444 (acedido em 5 de Outubro 
de 2018)
85 Moloney, 2016 a): 402. 



UNIÃO DO MERCADO DE CAPITAIS E CONVERGÊNCIA NA SUPERVISÃO EUROPEIA...

677

baseado num experimentalismo institucional86. A Autoridade funciona num  
estreito limbo entre a necessidade de implementação da legislação da União – 
funcionando entre a sua execução pela Comissão e pelos Estados-membros –, 
e o cumprimento do princípio da subsidiariedade (art. 5º TUE). Quando os obje-
tivos de uma ação “não possam ser suficientemente alcançados pelos Estados-
-membros” ou por motivos de dimensão ou efeitos e objetivos da ação conside-
rada possam “ser mais bem alcançados ao nível a União”, estas tendem a poder 
dirigir-se diretamente a autoridades nacionais competentes ou a intervenientes 
nos mercados financeiros (art. 5º, nº 3 TUE).

O legislador da União gravou na pedra este princípio no caminho para a con-
vergência da supervisão dos mercados de capitais, como veremos, perante os 
artigos 9º, ou 17º a 19º do Regulamento de base, que permitem uma interven-
ção fiscalizadora e de controlo direto da AEVMM/ESMA num cenário de medi-
das case-by-case ou “ad-hoc” ou num cenário contínuo de atuação no dia-a-dia.  
Existirá aqui algum movimento tomado como federalizante neste aprofunda-
mento, a que se têm oposto algumas ANC87 e Estados-membros88, e de que 
daremos nota começando pelo toolkit constante do Regulamento de base e  
comentando posteriormente o exercício de supervisão concreta.

É importante relembrar que assistimos no início do séc. XXI na União Euro-
peia a uma “explosão normativa” no âmbito do setor financeiro, o que influencia 
os poderes da ESMA dado o mecanismo dinâmico de atribuição de competên-
cias constante do Regulamento de base. Com efeito, os poderes conferidos à  
Autoridade pelo Regulamento de base e o seu exercício dependem das atribui-
ções que o legislador lhe cometa através de outras fontes legisladas; o sistema 
flexível de competências decorre do mecanismo de remissão aberta para as fontes 
materiais de direito da União, conforme consta dos artigos 1º, 8º e 9º do Estatuto 
(bastante alterados em 2019). A par dos poderes de supervisão, a ESMA desem-
penha um importante papel na regulação do sistema financeiro que decorre 
dos poderes de elaborar, através das novas formas de regulamentação previstas  

86 Acerca do experimentalismo institucional na União, sobretudo no panorama financeiro global, 
Campbell-Verduyn e Porter, 2014: 414 ss.
87 Na resposta ao Green Paper da Comissão sobre a criação do CMU, segundo o Bank of England 
“We believe that the powers of the ESAs to ensure consistent supervision are sufficient, and that 
no new measures are required”, in https://www.bankofengland.co.uk/paper/2015/response-to-the-
european-commission-green-paper-building-a-capital-markets-union (consultado em 28 Setembro 
2018). 
88 Assim, a House of Lords European Select Committee: “The Five Presidents’ Report hints at 
the creation of a European Single Supervisor for capital markets, which would have ramifications 
for the UK and which we have previously opposed. However, the CMU Action Plan, presented 
by Commissioner Hill in 2015, did not mention this” – 13th Report of Session 2015-16, ‘Whatever 
it takes’: the Five Presidents’ Report on completing Economic and Monetary Union, pp. 42-43. 
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nos arts. 10º-15º do Regulamento de base, projetos de ”normas técnicas de regu-
lamentação” e de “normas técnicas de execução”. É um procedimento contro-
vertido89, dado que os projetos normativos serão aprovados através de Regu-
lamento ou Decisão num procedimento de iniciativa da Autoridade onde os 
poderes constitucionais de iniciativa legislativa da Comissão, de alteração ou 
de rejeição de projetos normativos, são limitados90. A afirmação formal de que 
este poder de iniciativa de rule-making, quase exclusivo, é dirigido a projetos que 
revestem apenas “um carácter técnico” e que não implicam “decisões estratégi-
cas ou escolhas políticas”, são a garantia institucional do legislador da União da 
conformidade constitucional aos limites de delegação de poderes fixados pelos 
Acórdãos Meroni e Romano do Tribunal de Justiça e discutidos no caso ESMA 
short selling (infra).

Foi neste domínio que os atores políticos da União se manifestaram com 
especial vigor antes da alteração do SESF, requerendo uma maior certeza e cla-
reza das normas que habilitam a procedimentos administrativos da iniciativa 
da ESMA, uma maior consistência e coerência entre os atos de base e os atos 
delegados e de execução no respeito pelo acordo havido entre os colegisladores e 
o princípio da proporcionalidade e que ESMA e a Comissão Europeia operassem 
estritamente dentro das suas atribuições fixadas pelo Regulamento de base.  
A revisão do SESF de 2019 daria corpo a algumas destas preocupações conforme 
resulta expresso no preâmbulo dos projetos e do Regulamento (EU) 2019/2175, 
nas alterações vg aos artigos 1º, nº 5, e 8º, nº 3. Também foi dada resposta às reco-
mendações de que os projetos de normas técnicas de execução e de regulamen-
tação fossem objeto de um procedimento mais transparente, nomeadamente 
porque o Parlamento Europeu pretendeu que os documentos fossem publicita-
dos com o estádio dos respetivos procedimentos e disponibilizados pela própria 
Autoridade e não pela Comissão, com antecedência necessária a uma efetiva 
participação e controlo – cfr. o art. 2º, nº 4, 8º, nº 1, a-A), k-A), e nº 3, e o art. 10º, 
nº 1 e 15º, nº 1 que obriga a Autoridade ao envio ao PE e ao Conselho, concomi-
tante ao envio à Comissão, dos “projetos de normas técnicas”.

Este reforço de accountability e transparência através da participação no pro-
cedimento foi também expresso nas normas que reforçam o relacionamento da 
Autoridade com os consumidores e os investidores. É um dos LEIT MOTIV da 
reforma e do Plano de Ação da CE de 2020, com a educação e literacia finan-
ceira e digital e a proteção dos consumidores (arts. 9º, nº 1, a-B, c) e f e nº 4) 
e uma participação alargada de pessoas singulares e coletivas, seja através da 

89 Busuioc, 2013:113; Marjosola, 2014:503; Schammo, 2011: 115-8; Moloney, 2010: 1345;  
Ferran, 2015:13. 
90 Sobre estes limites, Catarino, 2012: 155.
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disponibilização de informação no respetivo sítio na internet (art. 8º, nº 1, K-A), 
seja através de um diálogo regulatório decorrente de perguntas e respostas da 
Autoridade a pessoas singulares e coletivas (art. 16º-B), seja pelas consultas 
públicas alargadas (art. 8º, nº 3) ou de um “direito de queixa “ de pessoas sin-
gulares e coletivas contra autoridades de supervisão dos Estados-membros por 
violação do direito da União (art. 9º, nº 2).

As Orientações e as Recomendações às ANCs e atores do mercado constituem 
poderes “quase-normativos” (a denominada soft law, art. 16º) e traduzem um 
poder real de regulação e de supervisão, e uma forte arma com a qual a ESMA, 
seguindo o caminho do Comité a que sucedeu (CESR) tem vindo a desenvol-
ver e completar o single rulebook criando um vasto direito conformador de con-
dutas e de controlo para a supervisão91, com repercussões públicas e privadas.  
Apesar da sua natureza não vinculativa, perante estes atos as ANC e os inter-
venientes de mercado a quem são dirigidas têm o dever de desenvolver “todos 
os esforços para dar cumprimento a orientações e recomendações” (art. 16º,  
nº 3). Salientamos que se trata do cumprimento de um dever e não apenas de 
desenvolver os “melhores esforços” (art. 16º, nº 2), devendo as ANC comunicar 
à ESMA se as cumprem ou tencionam cumprir, e em caso negativo a respetiva 
fundamentação. E embora o artigo 288º, nº 5 do TFUE estatua a não vinculativi-
dade das Recomendações das instituições da União, a necessidade de justifica-
ção do seu não acatamento fora já afirmada pelo Tribunal92.

Recordamos as supra referidas preocupações expressas pelas instituições  
políticas europeias que face ao proliferar destes instrumentos salientaram ou 
que não só devem estar em clara linha com as normas jurídicas de 1º nível face 
ao risco jurídico de incerteza daí decorrente, como não podem suprir ou afe-
tar o poder de interpretação constitucionalmente conferido ao TJUE (cfr. nova 
reda ção do art. 16º, nº 1). Em termos de sindicabilidade contenciosa a Comissão 
afirmara já que as Orientações e Recomendações que se destinam a produzir 
efeitos em relação a terceiros poderiam ser sindicadas ou contestadas, não por 
via do art. 60º do Regulamento de base que se encontra limitado às decisões 
tomadas, mas via art. 263º, nº 1 TFUE93 .

91 Acerca da noção e preceptividade do Direito Conformador na supervisão, e do Direito Informador 
e de Controlo, Catarino, 2010: 382.
92 Embora o artigo 288º, nº 5 do TFUE estatua a não vinculatividade das Recomendações das insti-
tuições da União, a legalidade de justificação do seu não acatamento já fora afirmada pelo Tribunal 
no Acórdão de 13 de dezembro de 1989, Salvatore Grimaldi vs Fonds des Maladies Professionnelles, Proc. 
C-322/88, ECLI:EU:C:1989:646, mas sem que daí resultem direitos para os particulares, Acór-
dão de 21 de janeiro de 1993, Deutsche Shell AG vs Hauptzollamt Hamburg-Hargurg Proc. C-188/91, 
ECLI:EU:C:1993:24.
93 Cfr. o cit. Relatório da CE sobre o funcionamento das ESAs e do SESF, COM (2014) 509 final 
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/PT/1-2014-509-PT-F1-1.Pdf
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A convergência da supervisão através de uma aplicação harmonizada e 
coerente da legislação da União tem o seu ponto crítico na possibilidade de a 
Auto ridade poder iniciar um processo por violação do direito da União nomea-
damente quando uma ANC aplique o direito da União “de forma que pareça 
configurar uma violação” (art. 17º). É de realçar que a legitimidade ativa no pro-
cesso por violação foi estendido aos particulares, pessoas singulares e coletivas, 
também contra as autoridades de supervisão dos Estados membros (art. nº 3).  
O procedimento pode passar por um “parecer formal que exija à autoridade 
competente a adoção das medidas necessárias à legislação da União” e, perante  
o incumprimento, findar com uma ordem individual dirigida a um interve niente 
no mercado “exigindo-lhe a adoção das medidas necessárias para dar cumpri-
mento às suas obrigações decorrentes da legislação da União” (art. 17º, nº 6)94. 
Sendo um poder de forte pressão sobre os Estados e de elevado risco jurídico 
(e político), a aplicação do artigo 17º tem sido parcimoniosa e supletiva, e o  
nº 2º-A aditado ao artigo 17º, colocou ênfase numa mediação para se atingir uma 
resolução por acordo95.

As mesmas questões (e risco político e jurídico) se colocam com outros ca-
sos de decisão preceptiva, como na mediação vinculativa pela Autoridade de 
diferendos entre ANCs em questões transfronteiriças. A Autoridade pode ter 
de tomar uma decisão (with binding effects) no sentido de a ANC agir ou deixar 
de agir, e poderá tomar decisões concretas dirigidas a participantes no mercado 
mas apenas in areas of the Union law directly applicable to them. Por isso o procedi-
mento é pouco utilizado (art. 19º)96.

94 O mecanismo poderá provocar acrimónia com os diversos Estados, como o demonstrou, de forma 
soft, o Financial Law Committee inglês, preocupado com a sua conformidade com os Tratados e a 
possibilidade de diminuir e minar o poder das autoridades nacionais – cfr. do Financial Markets Law 
Committee, vol.152, Relatório European Financial Supervision: Legal Risks, 2010. 
95 Vd a Decisão ESMA/2012/BS/87 sobre os critérios de admissibilidade e objeto do artigo 17º.  
O entendimento segundo o qual este poder se encontra no topo da pirâmide que tem em vista a con-
formidade da atuação das ANC com a lei (utilização de Guidelines, peer review, mediação vinculativa, 
convergência da supervisão) reserva este poder de investigação para infrações sérias e reiteradas com 
impacto substantivo e direto nos objetivos da ESMA (vd Anexo 2 da Decisão) – Decision of the Board of 
Supervisors. Rules of procedure on breach of Union law investigations , in https://www.esma.europa.eu/sites/
default/files/library/2015/11/rules_of_procedure_on_breach_of_union_law_investigations.pdf
96 A EBA foi já demandada por inação ante a queixa de uma ANC por incumprimento do direito 
da União por outra ANC. Segundo a Câmara de Recurso (Board of Appeal), estaros perante um 
procedimento cuja iniciativa depende de um poder discricionário, não sendo um poder vinculado 
da EBA. Referiu ainda que, fora de casos graves, existem muitos outros mecanismos prévios de 
coordenação para uma ANC se conformar no cumprimento da legislação violada, inexistindo 
obrigatoriedade de uma Autoridade iniciar este procedimento, mesmo perante uma queixa 
admissível. A par da legalidade da inação, (no-action), foi também alegada a impossibilidade de a 
Autoridades proceder à fiscalização e investigação de todos os casos, dada a escassez de recursos 
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Os poderes de enforcement vertidos nos artigos 17º a 19º foram também alvo 
de forte polémica e intenso debate interinstitucional na criação das ASEs.  
Relembremos que se confere à ESMA o poder de adotar Recomendações ou 
proferir Decisões dirigidas às autoridades nacionais relevantes para que adotem 
as medidas que considera necessárias e, em caso de inação ou recusa do seu aca-
tamento, pode dirigir-se aos intervenientes nos mercados financeiros nacionais 
para adoção de determinadas medidas necessárias perante a violação ou não 
aplicação pelos Estados da legislação da União (art. 17º), o incumprimento de 
uma sua decisão arbitral (art. 19º), ou em situações de emergência (art. 18º)97.

Num estádio de convergência superior, em que passaremos de “Estados-
-coordenados” a “Estados-subordinados”, temos a faculdade de a ESMA proibir 
ou restringir temporariamente práticas ou atividades financeiras que ameacem o 
funcionamento ordenado, a integridade dos mercados ou a estabilidade de par-
te ou da totalidade do sistema financeiro da UE (art. 9º, nº 5), conforme as com-
petências previstas nos atos legislativos do art. 1º, nº 2, ou em casos de urgência 
previstos no art. 18º, devendo tais decisões ser revistas pelo menos a intervalos 
de 6 meses (na versão originária a revisão era requerida cada 3 meses, art. 9º,  
nº 5). Ultrapassamos poderes soft (e soft sanctions) inerente às Recomendações 
e Orientações (supra), ou a responsabilidade discreta das autoridades nacionais 
resultantes dos resultados de peer reviews (formulação das melhores práticas de 
supervisão, avaliação da sua consistência e efetividade, stress tests), e entramos 
numa verdadeira hierarquia em que as autoridades nacionais são ultrapassadas 
com a intervenção sobre elas e sobre os atores dos seus mercados.

Entendemos estar verdadeiramente perante um novo modelo de supervi-
são, mais adequado a uma verdadeira União do Mercado de Capitais, embora 
a aplicação dos poderes vertidos no Regulamento de base esteja dependente 
de legislação material que permita a sua aplicação concreta. A legislação sobre 
product intervention de 2014, e sobre short-selling de 2012, que enunciaremos com 
algum detalhe, afasta alguns dos condicionalismos à ESMA inerentes à utiliza-
ção sobre as ANC dos poderes vertidos nos artigos 17º a 19º do Regulamento de 
base. Com o novo modelo vêm novas responsabilidades e dificuldades e a prova 
foi o dissídio sobre a aplicação desta última regulamentação, que culminou no 
denominado Acórdão ESMA-short selling infra.

da EBA – decisão BoA 2013-008, de 24Jun2013, in http://bobwessels.nl/site/assets/files/1581/boa-
2013-008-board-of-appeal_sv-capital-ou-vs-eba_-decision_24-june-2013.pdf .
97 Numa “situação de emergência”, as medidas podem ser suscitadas junto do Conselho que, em 
consulta com a Comissão e o ESRB, determina se a ESMA dirige a injunção a uma ou mais entidades 
nacionais (art. 18º). Se os reguladores a não cumprirem, e dentro das Framework directives que regem 
os reguladores nacionais (art. 1º, nº2), dirige aos intervenientes no mercado uma decisão individual 
para tomar as medidas necessárias.
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3. Um mercado único com uma supervisão única? – a law in action
O SESF assenta num modelo setorial, predominantemente twin peaks (são 
possíveis diversos sistemas de supervisão mas a ESMA mantém o cariz originário 
dos reguladores dos mercados de capitais, de supervisão de condutas ou 
comportamental com forte incidência na eficiência dos mercados e proteção 
dos investidores, e micro-prudencial embora com crescentes preocupações 
sistémicas e de estabilidade financeira), descentralizado, em que as autoridades 
nacionais competentes desenvolvem um importante papel de supervisão local. 
Desde 1 de janeiro de 2011 o SESF tem tendido à mudança, da coordenação 
à convergência (peer reviews) e à centralização, com o exercício de poderes de 
supervisão diretos pela ESMA (similar aos exercidos pelo MUS), enfrentando 
obstáculos “naturais” como os de origem histórica, cultural, económica e jurídica 
profundamente enraizados.

A crise de 2007-8 aprofundou estes obstáculos com os Estados membros a 
reagir com a tomada de medidas esparsas e nacionais, o que também favoreceu 
a AEVMM/ESMA pois demonstrou a necessidade de uma supervisão integrada, 
preferencialmente com exercício de poderes exclusivos e de poderes diretos de 
supervisão (em rigor, foi a única Autoridade do SESF em que se verificou este 
movimento de centralização)98.

Com efeito, logo em 2009 assistimos a um movimento de centralização de 
atribuições e de competências de regulação e supervisão da atividade de nota-
ção de risco (rating) e das sociedades de notação de risco na AEVMM/ESMA  
(Regulamento (CE) 1060/2009)99. Tal deveu-se em grande parte à essenciali-
dade do seu papel nos mercados de capitais, ao largo espectro de fidúcia relativa  
às suas avaliações sobre emissões de dívida pública e privada, de produtos e 
de emitentes, e ao papel que estas sociedades tiveram na crise de 2007-2008.  
Não menos importante foi a perceção da existência de um conflito de interesses 
entre o desempenho da sua atividade enquanto gatekeeper e o resultado econó-
mico esperado pelos seus acionistas em bolsa, com a perceção comum de que 
houve pré-juízos e enviesamentos de avaliação e classificação de risco pré-crise.  
O facto de estarmos perante um oligopólio e de as maiores sociedades de  
rating serem norte-americanas, pesou na tranquila transferência para a ESMA 
das competências de regulação e de supervisão. A par dos poderes de super-

98 Cfr. o 2021 Annual Work Programme da ESMA, de 2Out2020, ESMAS20-95-1273, https://www.
esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma20-95-1273_2021_annual_work_programme.pdf
99 Regulamento (CE) 1060/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16Set2009 (alterado 
pelo Regulamento (UE) nº 462/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de 21Mai2013 e 
nº 513/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11Mai2011, estando o texto consolidado 
disponível em https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6fe1fb15-85e8-
4de6-9554-c5e55040f09e/language-en 
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visão, foram conferidos poderes de enforcement e de sanção100 – a par das taxas 
de supervisão a favor da Autoridade –, mas a ação de supervisão parece ter-
-se revelado limitada, se atentarmos no número de processos instaurados e nas 
sanções (e montantes) aplicadas, mas também no tempo da tomada de decisão 
(comparamos com ações similares da SEC nos EUA101). 

No âmbito da construção de um mercado europeu de capitais “avant la  
lettre”, em 2012 ocorreu uma atribuição de competências de supervisão pelo 
legislador da União sobre os denominados Repositórios de Transações e às pes-
soas nestes envolvidas – os Trade Repositories ou TRs são pessoas coletivas que 
recolhem e conservam centralmente dados respeitantes a contratos de deri-
vados102. A denominada European Market Infrastructure Regulation103 pretendeu  
colmatar a falta de transparência relativa às transações de derivados em merca-
do de balcão (over the counter ou OTC), havida antes e durante a crise financeira, 
concentrando nestes repositórios, de forma agregada, toda a informação pres-
tada pelas contrapartes financeiras e não financeiras no mercado de derivados, 

100 Acerca das decisões sancionatórias tomadas pela ESMA neste âmbito, vd https://www.esma.
europa.eu/press-news/esma-news/esma-fines-five-banks-%E2%82%AC248-million-issuing-
credit-ratings-without-authorisation. Para uma visão do procedimento, Regulamento Delegado 
(UE) nº 946/2012 da Comissão, de 12Jul2012, que completa o Regulamento (CE) nº 1060/2009 
do Parlamento Europeu e do Conselho, no que se refere às regras processuais aplicáveis às multas 
impostas às agências de notação de risco pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados, incluindo disposições sobre os direitos de defesa e disposições relativas à aplicação no 
tempo, in https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:282:0023:0026:
PT:PDF 
101 Um Quadro dos processos e seu objecto, tempo decorrido e sanções aplicadas, com uma nota 
sobre a falta de recursos humanos e técnicos da ESMA, Elizabeth Howell, The Evolution of ESMA and 
Direct Supervision: Are there Implications for EU Supervisory Governance?, (2017). Acessível em SSRN: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2970037.
102 Cfr. Regulamento (EU) nº 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4Jul2012, rela-
tivo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações, 
in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0648&from=EN, 
e o Regulamento Delegado (EU) nº 667/2014 da Comissão de 13Mar2014, que complementa o 
Regulamento (UE) nº 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere às regras 
processuais aplicáveis às coimas impostas aos repositórios de transações pela Autoridade Europeia 
dos Valores Mobiliários e dos Mercados, incluindo as regras relativas ao direito de defesa e as dis-
posições relativas à aplicação no tempo, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32014R0667&from=EN 
103 Cfr. Regulamento (EU) nº 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4Jul2012, rela-
tivo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações, 
e o Regulamento Delegado (EU) nº 667/2014 da Comissão de 13Mar2014, que complementa o 
Regulamento (UE) nº 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere às regras 
processuais aplicáveis às coimas impostas aos repositórios de transações pela Autoridade Europeia 
dos Valores Mobiliários e dos Mercados, incluindo regras relativas ao direito de defesa e disposições 
relativas à aplicação no tempo. 
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disponível para os reguladores104. Os Repositórios de Transações atuam como 
intermediários da AEVMM/ESMA, que os regista e sobre eles exerce funções 
de supervisão, enforcement e sanção, recebendo igualmente taxas de supervisão. 
Sendo um instrumento de uso dos reguladores, sem risco sistémico, este movi-
mento de “europeização” de competências foi tão tranquilo quanto o de trans-
ferência de competências sobre a atividade de rating.

É expectável que a construção da União do Mercado de Capitais traga mui-
tas outras estatuições “ad-hoc” de centralização da atribuição de competências 
de supervisão na ESMA105. Algumas matérias que estavam em propostas legis-
lativas como era o caso da supervisão inicial e contínua sobre gestores de pla-
taformas de financiamento colaborativo (crowdfunding), por empréstimo e de 
capital106, no domínio do FinTech Ation Plan107, foram já transpostas para legisla-
ção embora com algumas regulatory failures vg no caminho para um level playing 
field europeu108. Outras propostas foram ponderadas e serão paulatinamente in-
tegradas no âmbito da Agenda da UMC como as Central Clearing Counterparties 
(CCPs), cuja localização gerou aliás forte controvérsia entre o Reino Unido e o 
BCE por alegada descriminação entre Estados participantes e não participantes 
na zona EURO109. O reconhecimento de contrapartes centrais (CCPs) e cen-
trais de valores mobiliários (CSDs) de países terceiros que prestem serviços na 
União Europeia, e no caso das CSDs que se constituam sob a lei da União ou 
que estabeleçam sucursais num Estado membro; a supervisão prudencial das 
empresas de investimento que não ficarão sujeitas ao MUS do BCE; a aprovação 
de alguns prospetos padronizados relativos à colocação de dívida em vários 

104 Howell, 2017:1045
105 Moloney, 2016: 316.
106 Existem já Propostas da Comissão Europeia nesta matéria, como a Proposta de Regulamento 
On European Crowdfunding Service Providers (ECSP) for Business, COM(2018) 113 final, disponível in 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-113_en 
107 FinTech Action plan: For a more competitive and innovative European financial sector, COM(2019) 
109 final, de 8mar2018, in https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-fintech_en 
108 Regulamento (EU) 2090/1503 do PE e do Conselho, de 7out2020, relativo aos prestadores 
europeus de serviços de financiamento colaborativo às entidades, e altera o Regulamento (UE) 
2017/1129 e a Diretiva (UE) 2019/1937, JOUE L347, 20out2020. Sobre o tema e uma apreciação 
crítica da proposta e de eventuais regulatory failures, Luís Catarino, Crowdfunding e crowdinvestment 
e Propostas de Regulação Europeia: o regresso ao futuro?, II DVM, Lisboa, (2018) http://www.
institutovaloresmobiliarios.pt/publicacoes/pdfs/1544113227dvm__ii.pdf, 104-202, 196
109 A posição do BCE de colocar as CCPs (central clearing counterparties) num Estado da zona Euro 
foi combatida com sucesso pelo Reino Unido no TJUE que decidiu de forma linear que “it must 
be concluded that the ECB does not have the competence necessary to regulate the activity of 
securities clearing systems, so that, in so far as the Policy Framework imposes on CCPs involved 
in the clearing of securities a requirement to be located within the euro area, it must be annulled 
for lack of competence”, Case T-496/11, UK vs European Central Bank, 4 de Maio de 2015, http://
curia.europa.eu/juris/liste.jsf ?language=en&num=t-496/11 .
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Estados-membros ou prospetos de emissão de dívida por empresas de países 
terceiros; a aprovação do passaporte de alguns fundos e gestores AIFMD, ou 
relativos a fundos de investimento de base europeia, seja de capital de risco  
(EuVECA110), de empreendedorismo social (EuSEF111) ou de investimento a 
longo prazo (ELTIF112); a matéria de supervisão e sanção de benchmarks e seus ad-
ministradores (e reconhecimento e supervisão de administradores de benchmarks 
de países terceiros) enquanto índices de referência ou indicadores financeiros 
críticos, i.e., que têm uma importância fundamental para o funcionamento dos 
mercados financeiros e para a estabilidade financeira da União, portanto em 
mais de um Estado113; a matéria de registo de titularização de repositórios de 
titularizações (SRs)114; a centralização de informação recolhida dos mercados e 
da atividade da sua consolidação e disclosure, em termos de registo e supervisão e 
sanção de prestadores de serviços de comunicação de dados pelos data reporting 
services providers115 (APAs, CTPs e ARMs116), a receção direta de transaction data 
que permitirá à ESMA ser um hub de investigação direta de eventuais crimes de 
mercado com elementos de conexão transfronteiriços117, e intervir na supervi-
são através de meios de coordenação e definição de prioridades118. 

110 Regulamento UE nº 345/2013, do PE e do Conselho, de 17 de abril de 2013 https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0345 
111 Regulamento EU nº 346/2013, do PE e do Conselho, de 17 de abril de 2013, https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0346 
112 Regulamento EU 2015/760, do PE e do Conselho, de 29 de abril de 2015, https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0760 
113 A assunção de poderes direitos de supervisão ocorrerá previsivelmente em janeiro de 2022.  
Cfr. alteração do Regulamento EU nº2016/1011, do PE e do Conselho, de 8 de junho de 2016, 
relativo aos índices utilizados como índices de referência no quadro de instrumentos e contratos 
financeiros ou para aferir o desempenho de fundos de investimento pelo Regulamento EU 2019/2175 
do PE e do Conselho de 18 de dezembro de 2019 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/
TXT/?uri=CELEX%3A32016R1011.
114 Regulamento EU 2017/2402, do PE e do Conselho, de 12 de dezembro de 2017, que estabelece 
um regime geral para a titularização e cria um regime específico para a titularização simples, trans-
parente e padronizada https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R2402 
115 Previsivelmente em janeiro de 2022. Cfr. a alteração do Regulamento EU 600/2014, do PE e do 
Conselho de (MiFIR, arts. 27º-A e ss), pelo supra citado Regulamento EU nº 2019/2175.
116 Acerca da recolha, consolidação, tratamento e disclosure de informação (Transaction Data) e 
do Sistema de Publicação Autorizado (APA), do Prestador de Informação Consolidada (CTP) 
e do Sistema de Reporte Autorizado (ARM), vd arts. 2º, nº 1, 34) a 36), 17º ss do Regulamento  
EU 600/2014 ou ReMIF.
117 É possível retirar da leitura dos documentos a pretensão de mimetizar a supervisão bancária 
existente e ultrapassar a supervisão local através da sua concentração na ESMA e de alargamento 
dos seus poderes de supervisão direta – Parecer [COM(2017) 536 final – 2017/0230 (COD)], JOUE 
28Jun2018, C 227/63.
118 Cfr. o Programa da ESMA para 2012, de 2 de outubro de 2020, ESMA-20-95-1273, in https://www.
esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma20-95-1273_2021_annual_work_programme.pdf 
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Ainda na sequência da crise de 2008, o Regulamento EU nº 236/2012119, veio 
estatuir no seu art. 28º a possibilidade de a ESMA tomar medidas excecionais no 
âmbito das denominadas operações de short-selling sempre que esteja em causa 
ameaça para o correto funcionamento e a integridade dos mercados financeiros 
ou para a estabilidade da totalidade ou de parte do sistema financeiro da União 
e o caso tiver implicações transfronteiriças. As operações de “vendas curtas” 
caraterizam-se por o vendedor obter os instrumentos financeiros alienados 
por via de empréstimo ou por qualquer outro negócio jurídico que lhe atribua 
uma titularidade futura ou transitória desses instrumentos financeiros, que tem 
de restituir, apostando numa descida do preço dos instrumentos financeiros 
objeto da operação para ganhar com a diferença entre o preço da venda e o 
preço da recompra desses valores120, podendo ter forte impacto sobre os preços 
de mercado121. 

Estas medidas preceptivas ou proibitivas a tomar pela ESMA (dirigidas às 
ANC ou agentes de mercado) enquadram-se nos poderes fixados no art. 9º, nº 5,  
do Estatuto e são exercidos conforme previsão dos atos legislativos concretos 
(art. 1º, nº 2) – no caso, o citado Regulamento 236/2012 (art. 28º). Existe um 
procedimento de concertação necessária entre as ANC e a ESMA, e àquelas 
compete obter e prestar informação sobre posições curtas e tomar também as 
medidas excecionais necessárias, em eventual concertação, podendo impor a 
proibição ou restrição a intervenientes no mercado em diálogo entre si e com a 
ESMA (arts. 18º a 23º do Regulamento EU 236/2012). A ESMA tem concor dado 
(sucintamente) com as proibições adotadas pelos Estados-membros122, com  
exceção da oposição tomada em janeiro de 2016 face à extensão das medidas de 
emergência do regulador grego proibindo o short selling123 sobre as ações de uma 
instituição financeira grega – oposição que o regulador grego não aceitou124.

119 Regulamento EU 263/2012, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14Mar2012, https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012R0236 
120 Acerca do Short Selling na Europa e nos EUA, HOWELL, 2016: 333.
121 Segundo o Glossário da CMVM (que também explica o naked short selling), disponível 
em https://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/InformaçãoInvestidor/Pages/Glossário 
determosrelativosaInstrumentosFinanceiros.aspx#s.
122 Cfr o parecer sobre a proibição espanhola de 2012, ESMA Opinion on emergency measure by Spanish 
CNMV under Section 1 of Chapter V of Regulation No. 236/2012 on short selling and certain aspects of credit 
default swaps, na aplicação do art. 27º, in https://www.esma.europa.eu/document/esma-opinion-
emergency-measure-spanish-cnmv-under-section-1-chapter-v-regulation-no-2362012.
123 Cfr ESMA, Opinion on Greek emergency measures (ESMA/2016/28), in https://www.esma.europa.eu/
document/emergency-measure-greek-hcmc-under-section-1-chapter-v-regulation-eu-no-2362012-
short, p. 6.Concordando agora com as autoridades gregas, vd a longa justificação da ESMA na sua 
Opinion on emergency measure by the Greek HCMC under the Short Selling Regulation, in https://www.
esma.europa.eu/document/esma-opinion-emergency-measure-greek-hcmc-under-short-selling-
regulation-0.
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124. 
O procedimento encontra paralelo em outros casos de intervenção como na 

comercialização dos denominados produtos financeiros complexos. A criação e 
comercialização de produtos financeiros de elevada complexidade e de proba-
bilidade de perdas absolutas para os investidores, sobretudo no retalho, levou a 
que, com o Regulamento EU 600/2014 (MiFIR), os Estados-membros passas-
sem a ter competências expressas para proibir a comercialização, a distribuição 
ou a venda de determinados instrumentos financeiros, ou outras atividades ou 
práticas financeiras125. Este poder foi igualmente conferido à ESMA (art. 40º 
do cit. Regulamento EU 600/2014), que em maio de 2018 proibiu tempora-
riamente a comercialização, distribuição e venda de CFDs e opções binárias a 
clientes não profissionais (“de retalho”)126. O exercício deste poder de super-
visão também compete às ANC, mediante consulta da ESMA e das ANC de 
outros Estados-membros “suscetíveis de serem afetados de forma significativa 
pelas medidas (art. 42º do cit. Regulamento 600/2014), num diálogo regula-
tório similar ao previsto na legislação relativa ao short-selling, tendo em vista a 
concertação de posições das autoridades face às medidas necessárias e adequa-
das. A tomada de decisão da AEVMM/ESMA em substituição da ANC resulta, 
inter alia, da ponderação de que não foram tomadas medidas para “responder à 
ameaça” ou não foram adequadas127. 

124 Os arts. 26º-27º do Regulamento EU 236/2012 preveem que as ANCs têm de justificar a não 
adoção do parecer da ESMA perante medidas que pretendem tomar, podendo a ESMA tomar uma 
decisão superior com base no referido art. 28º.
125 Com o Regulamento EU 600/2014 do PE e do Conselho, de 15 de maio de 2014, relativo aos mer-
cados de instrumentos financeiros (ReMIF), os Estados-membros passaram a deter competências 
expressas para proibir a produção ou comercialização de produtos que revelavam estatisticamente 
uma predominância de perdas para os investidores (competências que trouxeram maior segurança 
face à possibilidade de atuação administrativa para defesa do interesse e ordem pública (eventual-
mente em estado de necessidade) – arts. 40º-42º, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/
TXT/?uri=celex%3A32014R0600.
126 Com efeito, no âmbito da União também a autoridade de supervisão dos mercados (ESMA) 
utilizou o poder de proibição temporário previsto no art. 9º, nº5 do seu estatuto legal (vertido no 
Regulamento EU 1095/2010, do PE e do Conselho, de 24 de novembro de 2010), tendo procedido à 
proibição de marketing, distribuição ou venda de CFDs e opções binárias a clientes não profissionais 
(“de retalho”) – Decisões EU nºs 2018/795 e 2018/796, de 22Maio2018 – https://www.esma.europa.
eu/press-news/esma-news/esma-adopts-final-product-intervention-measures-cfds-and-binary-
options. Renovaria por diversas vezes a proibição relativa à comercialização, distribuição e venda 
de opções binárias – e o mesmo sucedeu para os CFDs para o retalho – após 1Nov2018, JOUE de 
31.10.2018, L272/65.
127 É igualmente importante para o caso o disposto no Regulamento Delegado (EU) 918/2012, de 
5 de Julho de 2012 que o complementa, e os critérios aí vertidos.
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4. O Acórdão ESMA short-selling – facilitador da União do Mercado de 
Capitais?

Ante a estatuição legal vertida no cit. artigo 28º do Regulamento EU nº 236/2012, 
de possibilidade de aplicação pela ESMA de medidas proibitivas, o Reino Unido 
intentou uma ação de anulação da norma inter alia por alegada violação da lei e 
da doutrina Meroni e Romano128, alegando que a latitude dos poderes conferidos 
levava a decisões da ESMA extremamente subjetivas, amplamente discricionárias, 
com implicações muito significativas em matéria de política económica e finan-
ceira sobre os mercados de capitais nacionais. O TJUE discordou de tais alegações 
numa decisão cujos critérios muito difusos permitiram a alguns autores defender 
o vigor da doutrina Meroni nos limites e atribuição de poderes discricionários ses-
senta após o Acórdão que lhe deu nome129, e a outros defender a mitigação dos 
seus efeitos (ou morte). A análise da jurisprudência do TJUE no recente Acórdão 
ESMA short-selling130 é importante para o futuro da UMC131.

No recurso de anulação do artigo 28º do Regulamento EU nº 236/2012, re-
lativo ao regime de vendas a descoberto e certos aspetos dos swaps de risco de 
incumprimento foi questionada a validade dos poderes de intervenção direta 
da ESMA sobre os mercados e as ANC e a sua base jurídica (caso C-270/12132 
doravante caso ESMA Short-Selling). 

Relembremos que, nos termos do artigo 9º, nº 5 do Regulamento (UE)  
nº 1095/2010, o citado artigo 28º estatui que a AEVMM/ESMA toma medidas 
excecionais, preceptivas ou proibitivas, no âmbito do denominado short-selling 
relativamente a pessoas singulares e coletivas, sobre determinadas vendas a 
descoberto, em casos excecionais e mesmo superando eventuais medidas já 
toma das pelos Estados-membros se as considerar inadequadas, quando estejam 
em causa ameaças para o correto funcionamento e a integridade dos mercados  
financeiros ou para a estabilidade da totalidade ou de parte do sistema finan-
ceiro da União e o caso tiver implicações transfronteiriças.

128 Nicolaides, e Preziosi, 2014: 2014. 
129 Acórdão de 13 de junho de 1958, Meroni & Co, Industrie Metallurgiche SpA vs Alta Autoridade da 
CECA (Meroni), Procs. C-9 e 10/56, ECLI:EU:C:1958:7.
130 No Acórdão de 22 de janeiro de 2014, Reino Unido da Grã Bretanha e da Irlanda do Norte contra Parla-
mento Europeu e Conselho da União Europeia (ESMA Short-Selling), Proc. C-270/12, ECLI:EU:C:2014:18, 
o TFUE afirmou a possibilidade de delegação de poderes discricionários “limitados” – Scholten 
e rijsbergen, 2014: 405.
131 Caso C-270/12, de 22 de janeiro de 2014, Reino Unido vs Parlamento Europeu e Conselho.  
O Tribunal decidiria que a norma não contém qualquer poder discricionário de orientação política, 
sendo de execução técnica, objetiva e vinculada.
132 Acórdão de 22 de janeiro de 2014, Reino Unido da Grã Bretanha e da Irlanda do Norte contra Parlamento 
Europeu e Conselho da União Europeia, Proc. C-270/12, ECLI:EU:C:2014:18.
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O Reino Unido alegou, em síntese: – i) o artigo 28º viola a doutrina fixada 
pelo Acórdão Meroni pois confere um “amplo poder discricionário” à ESMA 
ao poder verificar o cumprimento de vastos requisitos, vg de avaliação do “pe-
rigo” para o “correto funcionamento e integridade dos mercados financeiros” 
ou da “ameaça” a enfrentar quanto à “estabilidade da totalidade ou de parte 
do sis tema financeiro” da União... Ademais, a par de uma “decisão extrema-
mente subjetiva” que impede desde logo o exercício de um direito à tutela judi-
cial efetiva, à ESMA é permitido controlar administrativamente a adequação 
das decisões tomadas pelas autoridades de supervisão dos Estados-membros, 
muitas delas também discricionárias como se vê pela diferença de medidas ou 
de orientação tomadas pelos diversos Estado neste domínio. O artigo permite 
também à ESMA dirimir conflitos entre diferentes interesses públicos, emitir 
juízos de valor, proceder a avaliações financeiras complexas, praticar atos que 
têm implicações significativas e duradouras em matéria de política económica 
e financeira dos mercados nacionais133; – ii) viola a doutrina fixada pelo Acór-
dão Romano que determinou que uma “Administrative Commission may not 
be empowered by the Council to adopt acts having the force of law”134, conside-
rando que estamos perante atos quase-legislativos porque dotados de alcance 
geral (general application) – abrange todas as pessoas que tiverem investido ou 
efetuem transações num instrumento ou classe de instrumentos. Alega também 
que a jurisprudência Romano proíbe que as decisões a adotar pelas agências 
sejam atos jurídicos de aplicação geral, pugnando, tal como o Acórdão Meroni,  
pela possibilidade do seu controlo judicial efetivo; – iii) viola igualmente o qua-
dro legal vertido nos arts. 289º, 290º e 291º do TFUE que reservam o poder 
de delegação de competências à Comissão para adotar atos delegados ou atos 
de execução ou implementação (ou, em casos devidamente justificados, ao 
Conselho), não atribuindo competência ao Conselho para delegar a um orga-
nismo da União, como as agências/Autoridades, os poderes previstos no art. 28º  
sub-judice; – iv) a adoção de atos individuais pela ESMA são dirigidos a pessoas 
singulares ou coletivas e não aos Estados-membros, sobrepondo-se e substi-
tuindo os atos praticados pelas autoridades nacionais competentes, o que não 
traduz medida de harmonização para efeitos do art. 114º do TFUE, sendo invá-
lida a base legal do Regulamento, i.e., o art. 114º do TFUE.

133 Não deixa de ser alegado pelo Reino Unido que apesar da transitoriedade das medidas, estas têm 
um impacto duradouro ou de longo prazo na confiança global dos seus mercados, dado o impacto na 
respetiva liquidez e o nível de incerteza nos mercados daí decorrente – e os princípios estabelecidos 
na doutrina Meroni aplicam-se a medidas temporárias ou permanentes.
134 Acórdão de 14 de maio de 1981, Giuseppe Romano v. Institut National d’Insurrance Maladie-Invalidité 
(Romano), Proc. C-98/90, ECLI:EU:C:1981:104.
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4.1. Os Acórdãos Meroni e Romano reapreciados no Acórdão ESMA-short 
selling

A doutrina Meroni foi fixada tem 1956, no Processo Meroni & Co, Industrie Metallur-
giche SpA vs Alta Autoridade do Tratado CECA135, uma empresa italiana que fora 
chamada, ao abrigo de uma decisão de 24 de Outubro de 1956 da Alta Autoridade 
(para o Carvão e o Aço, art. 8º do Tratado CECA), a pagar uma contribuição a 
uma das duas agências privadas de direito belga, criadas pela Alta Autoridade 
(Office Commun des Consommateurs de Ferraille e a Caisse de Péréquation des Ferrailles 
Importés), tendo suscitado perante o Tribunal a invalidade do ato e pedido a anu-
lação da Decisão CECA de delegação de competências que permitia a fixação de 
tal contribuição. O Tribunal declararia ilegal a delegação de poderes discricioná-
rios da Alta Autoridade (CECA) nestes dois organismos, conferida pela Decisão  
nº 14/55 de 25Mar1955 que instituía um mecanismo financeiro permitindo garan-
tir o abastecimento regular em sucata do mercado comum. 

Conforme referimos, apesar dos seus sessenta anos os fundamentos do 
Acórdão Meroni ainda hoje balizam a criação e a atividade das agências/Autori-
dades europeias e a sua relação com as autoridades nacionais, embora não seja 
pacífica a sua interpretação pela doutrina e pela jurisprudência. Julgamos no 
entanto líquido que o Acórdão (i) aceita a possibilidade de delegação de pode-
res de execução da Alta Autoridade em agências com poderes administrativos; 
(ii) veda uma delegação que confira poderes discricionários que tornem pos-
sível ao organismo delegado a definição de uma economic policy; (iii) tem fortes 
preocupações quanto ao controlo judicial do exercício dos poderes delegados 
e a manutenção do equilíbrio de poderes da União (balancing powers instituído 
na década de 50 pelos framing fathers) frente à discricionariedade a conferir às 
agências (poderes executivos não possibilitadores de policy choices136). 

O Tribunal afirmaria no Acórdão ESMA short-selling que, tal como no caso 
Meroni o TJCE aceitou a delegação de poderes executivos claramente delimita-
dos, cujo exercício fosse suscetível de um controlo rigoroso à luz de critérios ob-
jetivos fixados pelo delegante, aqui inexiste poder discricionário de orientação 
política mas uma extrema tecnicidade na apreciação das causas e das medidas a 
tomar, e um enquadramento normativo detalhado e preciso, técnico e factual, 
dos poderes de intervenção atribuídos à AEVMM/ESMA vg por via dos Regu-

135 Acórdão de 13 de junho de 1958, Meroni & Co, Industrie Metallurgiche SpA vs Alta Autoridade da 
CECA (Meroni), proferido nos Procs. C-9 e 10/56, ECLI:EU:C:1958:7.
136 Com efeito, decidiu-se no Acórdão Meroni ser diferente quando uma delegação “involves a 
discretionary power, implying a wide margin of discretion which may, according to the use which 
is made of it, make possible the execution of factual economic policy. (…) it replaces the choices 
of the delegator by the choices of the delegate, brings about an actual transfer of responsibilities” 
– parág. 152.
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lamentos Delegados e de Execução137. Como tal, tais atos “são suscetíveis de fis-
calização jurisdicional à luz dos objetivos fixados pela autoridade delegante”138. 
Também evita fazer a distinção do Acórdão Meroni entre poderes estritamente 
de execução (executive powers) e poderes discricionários (discretionary powers) ou 
classificar os poderes da AEVMM/ESMA, referindo-os sempre como execução 
dos poderes do Regulamento de base (art. 9º, nº 5).

O Reino Unido refere no caso o Acórdão Romano, a par do Meroni (e diver-
sos AA e por vezes a jurisprudência referem ambas as decisões por vezes de 
forma indistinta), mas cumpre salientar que no Acórdão Romano não é feita 
qualquer referência ao Acórdão Meroni, e aquele não é decorrência deste. 

O Acórdão Romano teve por base um pedido prejudicial apresentado ao 
abrigo do art. 177º do Tratado CEE, de interpretação de decisão (nº 101) pro-
ferida pela Comissão Administrativa, criada pelo Conselho através de Regu-
lamento, apresentado pelo Tribunal de Trabalho belga e relativo ao regime  
de segurança social aplicável aos trabalhadores assalariados (e famílias) que se 
deslocam no interior da Comunidade139.

No Acórdão em causa o TJCE afirmou perentoriamente a incapacidade de 
estas autoridades procederem à criação de regras jurídicas e à interpretação 
da lei com força obrigatória vinculativa, e sancionou a delegação também pelo 
facto de as decisões do novo corpo administrativo não serem suscetíveis de 
apreciação judicial. 

Tal como sucede no Acórdão Meroni, a posterior jurisprudência e dou trina 
não coincidem na interpretação do Acórdão favorável ao senhor Giuseppe  

137 Cumpre referir que o quadro de decisão da ESMA é complementado pelo Regulamento Delegado 
EU nº 918/2012 da Comissão, de 5 de julho de 2012, fonte que completa e densifica o Regulamento 
(UE) nº 236/2012 no que respeita a definições, cálculo de posições líquidas curtas, swaps de risco de 
incumprimento soberano cobertos, limiares de comunicação, limiares de liquidez para suspensão 
das restrições (relativamente à noção de “ameaças”, vd os “significados” possíveis vertidos no seu 
art. 24º. Vd também o Regulamento de Execução (EU) nº 827/2012, de 29 de junho de 2012, que 
estabelece normas técnicas de execução do Regulamento 236/2012.
138 Acórdão de 22 de janeiro de 2014, Proc. C-270/12, parág. 53, que segue as alegações do Parla-
mento Europeu e da Comissão Europeia.
139 Acórdão de 14 de maio de 1981, Giuseppe Romano v. Institut National d’Insurrance Maladie-Invalidité 
(Romano), Proc. C-98/90, ECLI:EU:C:1981:104. No caso concreto foi suscitada ao abrigo do art. 
177º do Tratado CEE a interpretação prejudicial da decisão (nº 101) de uma Comissão Administra-
tiva da European Communities on Social Security for Migrant Workers de 29 de Maio de 1975 (tomada 
ao abrigo do art. 107º do Regulamento CE 574/72 que implementava os procedimentos relativos 
à fixação de esquemas de segurança social a empregadores migrantes da UR e suas famílias, fixado 
i.a. nos arts. 80º-81º do Regulamento CE 1408/71 do Conselho de 14Jun1971). A decisão era relativa 
à data de aplicação da taxa de conversão de moedas (liras italianas vs francos belgas) para fixação 
da taxa de câmbio (1Jan1975) que determinaria a pensão de invalidez de um cidadão italiano que 
vivia na Bélgica.
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Romano140, mas julgamos líquido retirar da leitura do Acórdão: (i) a incapaci-
dade de as autoridades administrativas criarem atos normativos vinculativos de 
terceiros – “they may not be empowered by the Council to adopt acts having the 
force of law”141; (ii) a incapacidade de estas autoridades procederem à interpre-
tação administrativa da legislação, com força obrigatória e vinculativa, quer para 
autoridades e instituições da União e nacionais, quer para órgãos judiciais142; 
(iii) a inexistência de norma expressa que habilite constitucionalmente a dele-
gação de competências do Conselho na Comissão Administrativa (delegação 
só possível para a Comissão Europeia)143. Mantinham-se à data as já referi-
das preocupações com as garantias de controlo judicial das decisões jurídicas  
tomadas por organismos administrativos que não instituições da União (o 
TJCE reafirmaria posteriormente o princípio da legalidade e da inexistência de  
lacunas sistémicas na União144, até à sua consagração com o Tratado de Lisboa 
no art. 263º TFUE).

O TJUE afastaria as alegações do Reino Unido fundadas no Acórdão Romano, 
dado que aí estariam em causa “atos quase-legislativos”, i.e., medidas com 
carácter normativo145 aprovadas pela Comissão Administrativa; ora, no caso 
sub judice as medidas a tomar pela ESMA ao abrigo do artigo 28º “são atos de 
alcance geral. Esses atos podem também incluir normas dirigidas a todas as 
pessoas singulares ou coletivas que detenham um determinado instrumento 
ou classe de instrumentos ou procedam a certas transações financeiras”146. 
Não se colocaria assim, segundo o Tribunal, a questão da aplicação dos limites 

140 Chamon, 2014: 382; Kozina et al., 2016: 72.
141 “20. As regards that question, as framed by the Tribunal du Travail, it follows (…) that a body 
such as the Administrative Commission may not be empowered by the Council to adopt acts having 
the force of law”, perturbando assim o equilíbrio de poderes fixado pelos Tratados. 
142 No Acórdão Romano também se afirma que as decisões desta autoridade podem ajudar à inter-
pretação jurídica das autoridades nacionais mas não são “of such a nature as to require those insti-
tutions to use certain methods or adopt certain interpretations when they apply Community law. 
Decision nº 101 of the Administrative Commission does not therefore bind national courts” – cfr. 
ponto 20 dos obiter dicta e Ponto 1. da decisão.
143 De facto, afirma-se que “nothing in the treaty suggests that the Council may delegate legislative 
power to a body such as the Administrative Commission”, Proc. C-98/90, parág. 20.
144 À data, vigoravam os arts. 173º e 177º do Tratado CEE, existindo durante muito tempo uma forte 
preocupação relativa à insindicabilidade judicial de atos atípicos com efeitos externos.
145 Existe alguma discórdia acerca do real alcance normativo e legislativo de “acts having the force 
of law”, dado que a versão inglesa é imprecisa quanto aos atos abrangidos – são proibidos quaisquer 
atos jurídicos vinculativos, o que inclui não só atos legislativos de execução, os atos jurídicos concre-
tos e individuais, mas também atos normativos? Conforme melhor referido pelo Advogado Geral 
Jaaskinen no processo ESMA short-selling ante as demais versões linguísticas do Acórdão, como a 
francesa, a alemã, a holandesa e espanhola o TJUE refere-se a “actes revêtant un caractère normatif ”.
146 Acórdão de 22 de janeiro de 2014, Proc. C-270/12, parág. 63.
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da doutrina Romano. Afirma ainda que não se colocam no caso ESMA short-
selling problemas de delegação destes poderes; conforme resulta dos arts. 263º 
e 277º instituídos pelo TFUE permite-se sindicar judicialmente atos de “órgãos 
e organismos da União que adotem atos de alcance geral”, o que pressupõe a 
possibilidade de delegação para a prática destes atos147.

Em síntese, também porque os Acórdãos Meroni e Romano têm como 
característica serem sintéticos e sucintos, eles não têm sido interpretados de 
forma uniforme pela doutrina, nem pelos Advogados-Gerais ou pelo próprio 
TJUE148. No entanto, a argumentação expendida pelo TJUE no Ac. ESMA short 
selling mantém e tenta enquadrar o caso sub judice dentro dos limites do Acórdão 
Meroni, i.e. não o afasta ou reescreve: através da aceitação do circunstancialismo 
legislativo que rodeia o exercício do poder vertido no art. 28º acaba por revi-
sitar um Acórdão que se baseara numa accountability e num controlo superior 
das agências pela Alta Autoridade (equivalente à Comissão Europeia149). Dir-
-se-ia que a doutrina Meroni foi agora aplicada de uma forma light porque o 
Tribunal i) basta-se com o circunstancialismo legislativo que rodeia a decisão da 
ESMA (Regulamentos delegados ou de execução), e ii) não nega a existência de 
poderes discricionários. O Tribunal aceita alguma discricionariedade (executive 
discrecionary powers) desde que “limitada” (subject to certain limits): “esses pode-
res cumprem, assim, as exigências impostas no acórdão Meroni/Alta Autori-
dade, já referido. (…) Por conseguinte, os referidos poderes não implicam,  
contrariamente às alegações do recorrente, que a ESMA disponha de um  
“amplo poder discricionário” incompatível com o Tratado FUE na aceção do 
referido acórdão”150. 

Atento o facto de muitas das novas agências disporem de verdadeiros poderes 
discricionários, não espanta que este Acórdão ESMA short-selling fundamente 
para muitos AA a existência de uma nova doutrina de delegação de poderes, 
mais conforme com as revisões do Tratado de Lisboa, pela aceitação de alguma 
discricionariedade151. Para outros, a decisão é realmente mais “evolucionária” 
do que “revolucionária” ao enquadrar o caso dentro dos limites Meroni (qual o 
limite da discricionariedade possível?), nomeadamente perante o novo quadro 
de delegação de competências dos arts. 290º e 291º do TFUE.

Afirmámos que se conferem argumentos a contestatários e defensores da 
doutrina Meroni; entendemos que os verdadeiros limites legais da regulação 
e da supervisão (e da doutrina Meroni) poderão vir a ser definidos, no futuro, 

147 Ibidem, parágs. 64 a 66.
148 Kozina et al., 2016: 72.
149 Chamon, 2014: 397.
150 Acórdão de 22 de janeiro de 2014, Proc. C-270/12, parágs. 53 e 54.
151 Scholten e Rijsbergen, 2014: 393.
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apenas perante o grau de discricionariedade exigido face a casos concretos e 
numa apreciação ex post pelo Tribunal da sua aplicação e consequências – e por 
maioria de razão o mesmo princípio se aplica aos demais poderes discricioná-
rios de decisão vinculativa conferidos a agências como a AEVMM/ESMA152.

Relativamente à aplicação do Acórdão Romano entendemos que ele tem 
espe cial importância para o fenómeno atual de agencificação na União e alguns 
AA relevam-no mais importante do que o Acórdão Meroni153. Por um lado, por-
que a decisão judicial foi baseada no Tratado CEE e não no Tratado CECA, o 
que o aproxima da atual base constitucional das novas Autoridades; a apreciação 
respeitava à delegação de competências em agências da Comunidade criadas 
pelo legislador comunitário e não a uma delegação de poderes pela Comissão 
em organismos de direito privado como no caso Meroni. Ainda, porque esta-
mos perante uma Autoridade criada por direito secundário e não pelos Tratados 
o que altera o problema da delegação de competências – que em rigor deveria 
ser tratado como atribuição154. O que convoca o facto de o Tratado de Lisboa 
ter incorrido numa omissão constitucional importante ao não ter enquadrado  
expressamente no TFUE as novas agências ou autoridades administrativas,  
negligenciando a sua criação e legitimidade, desde logo perante o art. 114º 
TFUE utilizado de forma recorrente como a sua base legal de criação e legiti-
midade (infra).

4.2. Os arts. 290º e 291º TFUE, a hierarquia dos atos da União e o artigo 114º 
do TFUE.

O Reino Unido invocou também que os Tratados não conferiam ao legislador 
da União competência para delegar o poder de adotar atos jurídicos genéricos – 
como previstos no cit. art. 28º –, seja a uma agência como a AEVMM/ESMA ou a 
outro organismo da União Europeia. O quadro legal vertido nos arts. 290º-291º 
TFUE apenas permite a delegação de poderes à Comissão Europeia (e em casos 
especiais ao Conselho, e a Estados membros) e a mais nenhuma entidade.

O TJUE confirma que inexiste norma expressa de delegação de competên-
cias a um outro organismo ou órgão da União, e que o cit. art. 28º se não enqua-
dra nas previsões dos arts. 290º e 291º TFUE, mas não interpreta este quadro 

152 Neste sentido, Craig, 2018: 169.
153 Tsagas, 2016: 121; Chamon entende mesmo que este é um Acórdão mais relevante para o fenó-
meno da agencificação do que o Ac. Meroni, (2011: 1061). 
154 Numa fase de privatização de funções públicas inerentes ao hollowing out of the State ou opting out, 
em que proliferam as concessões e parcerias público-privadas, a par de entidades privadas com pode-
res públicos (contracting out), não aceitamos o tão utilizado argumento de que a doutrina Meroni e as 
suas limitações deveria ser afastada da aplicação do fenómeno ou movimento da agencificação porque 
aí a delegação da Alta Autoridade CECA fora feita a favor de entidades belgas de direito privado. 
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constitucional como limitado à possibilidade de delegação de competências à 
Comissão. Afirma que o Tratado FUE refere amiúde a possibilidade da prática 
de atos por outros órgãos. Em rigor, refere as 28 citações normativas constantes 
do TUE e do TFUE relativas a outras entidades como agências ou organismos, 
citando frequentemente os arts. 263º, 265º, 267º, 277º do TFUE, o que pressu-
porá a existência de um controlo judicial sem lacunas que, atento o princípio da 
legalidade, abrange atos ou omissões de uma instituição, “órgãos e organismos 
da União”155. Assumindo assim que o quadro legal vertido nos atrs. 290º e 291º 
TFUE não é fechado, o TJUE afasta a aplicação a este caso dos artigos 290º e 
291º: inexistindo norma expressa nos Tratados que permita a delegação a favor 
destes “órgãos e organismos da União”, dada a referência profusa (e a sindicabi-
lidade contenciosa) de atos das agências como de outros organismos, e “em bora 
seja verdade que os Tratados não contêm nenhuma disposição que preveja a atri-
buição de poderes a um órgão ou a um organismo da União, o certo é que di-
versas disposições do Tratado FUE pressupõem que essa possibilidade existe”156.

Conclui ainda que do quadro legal dos arts. 290º e 291º TFUE não decorre 
necessariamente que os autores do Tratado pretenderam atribuir exclusivamente 
à Comissão os poderes delegados e de execução, podendo ser previstos pelo 
legislador outros sistemas jurídicos de delegação de poderes a outros órgãos e 
organismos da União. O Tribunal acolhe em parte os argumentos do Parlamento 
Europeu que, entendendo que os arts. 290º e 291º não preveem efetivamente a 
atribuição de poderes a um órgão ou organismos da União, considera que com 
base numa interpretação sistemática de vários artigos dos Tratados o legislador 
da União pode conferir poderes a um qualquer organismo da União com vista à 
adoção de medidas de execução em domínios que requeiram uma competência 
técnica especializada (não podem é ser medidas de regulamentação geral que 
possam ser normativas ou exijam poderes discricionários, e desde que “sejam 
reguladas por considerações de ordem profissional, técnica científica”157). 

Finalmente, o Reino Unido alegava que a adoção de atos individuais pra-
ticados pela AEVMM/ESMA são dirigidos a pessoas singulares ou coletivas e 
não aos Estados-membros, e se sobrepõem e substituem atos jurídicos prati-
cados pelas autoridades nacionais competentes, o que não traduz uma medida 
de harmonização para efeitos do art. 114º do TFUE. Assim, seria inválida a base 
legal do Regulamento e do seu artigo 28º. Curiosamente, o Advogado-Geral 
Jaaskinen aderiu às alegações do Reino Unido sobre a invalidade do art. 28º do 

155 No cit. Acórdão ESMA short-selling o TJUE parece aceitar que, embora não exista uma norma 
expressa de delegação de atos em organismos ou órgãos da União, várias disposições do Tratado 
(arts. 263º, 265º, 267º, 277º) “pressupõem que essa possibilidade existe”.
156 Acórdão de 22 de janeiro de 2014, Proc. C-270/12, parágs. 78 (sublinhado nosso), e 85.
157 Ibidem, parágs. 71-72.
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Regulamento dada a invalidade da sua base jurídica: afirma que o art. 114º TFUE 
tem como objetivo a aproximação das disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas dos Estados-membros que tenham por objeto o estabeleci-
mento e o funcionamento do mercado interno, e não permite que o legislador 
delegue poderes na ESMA para praticar atos jurídicos individuais de aplicação 
genérica, dirigidos a pessoas singulares ou coletivas intervenientes nos merca-
dos de instrumentos financeiros, e cujo resultado não é a harmonização mas a 
substituição de decisões nacionais158.

As alegações do Reino Unido (e do Advogado Geral) foram afastadas pelo 
TJUE, que não percorreu o trilho da interpretação restritiva do âmbito do art. 
114º TFUE sinalizado pelo Advogado-Geral, e talvez daí resulte a necessidade 
de o Tribunal fundamentar a sua posição através de uma pletora de argumen-
tos e recurso a vasta jurisprudência enunciada no seu Acórdão. Concluiu que 
aquela medida visa a aproximação das disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas dos Estados-membros, e que a “harmonização das regras apli-
cáveis a essas transações visa impedir a criação de obstáculos ao correto funcio-
namento do mercado interno e a persistência de medidas divergentes aplicadas 
pelos Estados-membros”, dando como exemplo as incongruências e as medidas 
divergentes adotadas nacionalmente durante a crise financeira que criaram uma 
realidade fragmentada a nível da reação a atividades de short-selling159. Verifica-
das que estão estas duas condições de harmonização, conclui que o artigo 114º 
TFUE é base jurídica adequada160. 

O Tribunal defendeu ainda que o legislador da União detém uma margem 
de discricionariedade de apreciação quanto à técnica de aproximação conside-
rada mais adequada para atingir os resultados de harmonização pretendidos 
– sobretudo em domínios de elevada complexidade técnica –, podendo o art. 
114º TFUE habilitar a ESMA a adotar medidas individuais e vinculativas161. A par 
dos argumentos do Parlamento Europeu e do Conselho neste processo, no seu 
argumentário a Comissão Europeia fez a ponte entre o citado art. 28º do Regu-
lamento short selling e os poderes conferidos no Regulamento de base à ESMA, 
especificamente o seu art. 9º, nº 5 e os poderes de decisão vinculativa aí previs-
tos, que também têm no citado art. 114º a sua base legal. Devem as medidas ser 
consideradas no conjunto porque visam ainda uma harmonização (mesmo que 
remota) ao pretenderem a harmonização ou adoção de práticas uniformes aos 

158 Conclusões do Advogado-geral, de 12 de setembro de 2013, parág. 52, que ainda vai mais longe 
e questiona a legitimidade da construção da Autoridades, o que o reino Unido não fizera…
159 Acórdão de 22 de janeiro de 2014, Proc. C-270/12, parágs. 109 e 111.
160 Ibidem, parágs. 98 e 108 e 113-7.
161 Ibidem, parágs. 95 e 96.
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diferentes níveis de aplicação vg ao nível dos diferentes Estados-membros162. 
Estas considerações estabelecem ligações entre a previsão constitucional e a 
criação de um organismo ou de poderes fortes, que são muito frágeis e atribuem 
ao legislador da União uma discricionariedade muito vasta com pouca margem 
de legitimidade e democraticidade (o art. 114º não requer a unanimidade do 
Conselho ao contrário do instrumento vertido no artigo 352º do Tratado, meca-
nismo legislativo que permitiria o resultado pretendido com maior legitimidade 
democrática). Mas o sentido do Tribunal e do Acórdão analisado demonstram a 
sua importância real e projetam-se em futuros atos jurídicos preceptivos a prati-
car pela ESMA sobre o mercado, os seus agentes e as ANC, considerados válidos 
sempre que estejam dentro dos supra descritos termos da ratio decidendum.

5. Conclusões: para além da agenda UMC na convergência da supervisão
Não está em erro quem afirma que não existe muito de novo na nova Agenda 
UMC nos seus objetivos de criar um mercado financeiro integrado, de fomento 
de um sistema financeiro market based, de incremento dos investimentos e cir-
culação de capitais transfronteiras, de apoio às PMEs…Jean Claude Juncker lan-
çou a ideia em 15 de julho de 2014 perante o Parlamento Europeu mas os seus 
objetivos já vêm do Segré Report de 1966163, consolidaram-se após o Financial 
Services Action Plan (FSAP) de 1999164, e tiveram novo ímpeto com o denominado 
Relatório Lamfalussy de 2001165 – Final Report on the Regulation of the European 
Securities Markets166, o Livro Branco para os Serviços Financeiros 2005-2010167 e 

162 Ibidem, parágs. 95 e 96.
163 O primeiro estudo sobre o tema pode ser encontrado em Novembro de 1966, denominado The 
development of a European capital market. Report of a Group of Experts appointed by the EEC Commission, 
dirigido por Claudio Segré, Diretor do Gabinete de Estados da Direção Geral para assuntos eco-
nómicos e financeiros da Comissão Europeia num momento em que o Tratado de Roma ainda não 
previa a integração financeira, http://aei.pitt.edu/31823/.
164 Acerca do Financial Services Action Plan (FSAP), decorrente das pretensões da Comissão Europeia 
expressa na sua comunicação de 20Out1988 denominado de Financial Services: Building a Framework 
for Action e demais atos posteriores de implementação da CEE, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al24210 (consultado em 3 de outubro de 2018).
165 Sobre a sua constituição e funcionamento Eva Hüpkes/Marc Quintyn/Michael W. Taylor, The 
Accountability of Financial Sector Supervisors: Principles and Practice, (março de 2005) acessível em IMF 
Working Paper 05/51, https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2005/wp0551.pdf (consultado 
em 5 de outubro de 2018), 19. 
166 O denominado Final Report of the Committee of Wise Men on the Regulation of European Securities 
Market, de 15Fev2001, do comité de sábios presidido por Alexandre Lamfalussy, pode ser encontrado 
em https://www.esma.europa.eu/document/lamfalussy-report (acedido em 3 de Outubro de 2018).
167 O denominado Commission White Paper of 1 December 2005 on Financial Services Policy 2005-2010 
[COM(2005) 629 final , que seguiria o Green Paper de Maio de 2005, não seria objeto de publica-
ção no Jornal Oficial, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l33225.
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a enorme massa de medidas legislativas tomadas após a crise de 2008 no domí-
nio bancário e dos instrumentos financeiros – particularmente 2010-2014168.  
Todos eles levaram à consolidação material de uma plêiade de medidas legislati-
vas no domínio bancário, dos seguros e dos mercados de capitais num resultado 
muito favorável a objetivos de uma União Financeira tão defendida no Relatório 
dos 5 Presidentes (infra). 

A nível da governance europeia do sistema financeiro já desde os anos 80 e 90 
existiram formas embrionárias de criação de uma rede europeia de regulação (inicial-
mente), e de supervisão (posteriormente) que desde os primórdios levantou 
tensões políticas, constitucionais e institucionais. A aplicação na área dos servi-
ços financeiros do “processo comitológico”169 sofreu o problema da pressão do 
Conselho por inexistência de um procedimento administrativo de rule-making 
(menos ainda de decision-making)170; os comités “Lamfalussy”171 que lhe suce-
deram destinavam-se a suportar o procedimento administrativo de rule-making 
pela Comissão mas tinham o pecado original de serem suportados pelos Esta-
dos-membros (e também aí se verificou uma tensão entre o Conselho e o Par-
lamento Europeu pelo seu controlo e fiscalização). Consolidada que estava a 
vertente material da regulação na União Europeia, e entendido esgotado o pro-
cesso comitológico para o aprofundamento da vertente da supervisão em maté-
rias transfronteiriças e da sua convergência e enforcement, com o Francq Report 
de 2 de fevereiro de 2006 (FSC’s Report on Financial Supervision) e o supra citado 

168 Para uma visão destas inúmeras medidas, e também na área bancária com a CRD IV, a CRR, SREP, 
o Mecanismo Único de Supervisão (MUS), o Mecanismo Único de Resolução (MUR), Catarino, 
2014, Direito dos Valores Mobiliários, vol. I, ebook.
169 O “procedimento comitológico” ou comitologia foram expressões que entraram em voga para 
significar um meio de exercício de desenvolvimento dos atos legais comunitários, tendo tido 
assento legal com a “decisão Comitologia” adotada pelo Conselho em 28 de Junho de 1999 (Deci-
são 1999/486/CE) e alterada pela Decisão do Conselho de 2006/512/CE, 17Jul2006 que regularia o 
controlo dos poderes de execução da Comissão contidos no art. 202º do Tratado (JOUE 22.7.2006, 
L 200/11). Foi revogado pelo Regulamento (EU) nº 182/2011 do PE e do Conselho, de 16Fev2011, 
que estabelece as regras e os princípios gerais relativos aos mecanismos de controlo pelos Estados-
-Membros do exercício das competências de execução pela Comissão, e o “Modelo de Regulamento 
Interno dos Comités (2011/C 206/06, JOUE 12.7.2011, C 206/11). Mantém-se a regra de que estes 
comités são compostos por representantes dos Estados-membros e a maioria das medidas de imple-
mentação pela Comissão são previamente submetidas a apreciação técnica e política por parte destes. 
170 Para uma exposição detalhada, van Leeuwen e Demarigny, 2004: 209.
171 O Committee of European Securities Regulators ou Comité das Autoridades de Regulação dos Mer-
cados Europeus de Valores Mobiliários (CESR, ou CARMEVM), foi constituído por Decisão da 
Comissão 2001/527/CE, de 6 de junho de 2001. A estrutura regulatória Lamfalussy seria alargada em 
2003 para a banca e seguros contava no Nível 2 com apoio técnico do European Securities Committee 
(ESC/CVM), do European Banking Committee (EBC) e do European Insurance Committee (EIC), e no 
Nível 3 do Committee of European Banking Supervisors (CEBS) e do Committee of European Insurance 
and Occupational Pension Supervisors (CEIOPS).
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Relatório de Larosière o procedimento foi substituído por um movimento de 
devolução administrativa a que chamámos de agencificação (criação de entida-
des reguladoras semi-autónomas – as Autoridades Europeias de Supervisão ou 
AES). A criação do SESF e o seu posterior reforço decorreram de um compro-
misso entre o Parlamento Europeu e o Conselho sobretudo no que respeita à 
atividade de rule-making, e como vimos a Comissão Europeia não propôs em 
2019 grandes alterações ao SESF e particularmente ao Regulamento de base da 
AEVMM/ESMA exceto no que respeita a matérias de governance interna (pode-
res dos órgãos, procedimento de votação, financiamento – mesmo aí nem todos 
os atores políticos concordam com um financiamento dependente da indústria). 

No âmbito do SESF, a ESMA afirmar-se-ia pelo seu conhecimento técnico e 
expertise, e embora nos primeiros cinco anos a supervisão não tenha sido o seu 
objetivo principal, o seu objetivo de desenvolver e completar o rulebook criado 
após a crise iniciada em 2007-8, implicou um exercício forte e para alguns Esta-
dos intrusivo, das competências atribuídas pelo seu Regulamento de base. 

No âmbito da revisão do SESF vimos como o Conselho e o Parlamento Euro-
peu são bastante ciosos dos seus poderes de controlo e de participação no pro-
cedimento de rule-making, expressos nas suas Conclusões e Recomendações aos 
Relatórios que lhe foram apresentados neste âmbito. Ante a profusão de Reco-
mendações e Orientações (quasi rule-making) e de projetos de normas técnicas 
que completaram e consolidaram o single rulebook, foi temido o seu poder de 
regulação também porque implicaria incerteza jurídica face às fontes de Di-
reito da União172, falta de clareza na habilitação legal e nos seus limites, com 
descolagem das normas de Nível 1173 que visam consolidar e profusão de formas 
de interpretação praeter legem com efeitos ultra vires, com falta de escrutínio e de 
controlo legal (sobretudo no caso da soft law) e dos co-legisladores (nas normas 
que constituirão atos delegados).

Tirando as alterações ao SESF, de cariz sobretudo técnico, não é por isso ex-
pectável que se assista a grandes alterações institucionais no futuro próximo, e 
o Programa de consolidação da UMC da Comissão Europeia apresentado em 
2020 é disso exemplo: aposta sobretudo numa maior harmonização e conver-
gência da supervisão, em particular pela AEVMM/ESMA, e é expectável que 
seja neste domínio que se assista a uma maior proeminência nos próximos anos. 

172 Recordemos que as Orientações da ESMA sobre short-selling não foram acatadas por 5 dos maiores 
mercados de instrumentos financeiros da União – cfr. “Guidelines Compliance Table” ESMA/2013/765, 
de 19jun2013.
173 A necessidade de fixação de limites na delegação decorre aliás do artigo 290º TFUE relativamente 
à própria Comissão (ou ao Conselho nos casos excecionais em que tal delegação é permitida) e de 
cumprimento dos limites e modalidades da delegação têm sido sindicados pelo TJUE – Cfr, Proc. 
C-303/Hofmann, 2009: 490.
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Mas ante os fortes poderes atribuídos à ESMA existirão reações que testam a 
sua validade face às disposições dos tratados e à doutrina Meroni.

No entanto, assistiu-se ao reforçar da integração do mercado bancário, atra-
vés de medidas que não foram alargadas ao mercado de capitais. Apesar de o 
BCE e o MUS serem um bom candidato à supervisão dos mercados de capitais 
e das estruturas de mercado como as CCP ou as CSD, dados os riscos colocados 
pela volatilidade e liquidez e mesmo prudenciais, tem sido afastada a possibili-
dade de união da supervisão no BCE dado que o art 127º, nº 6 do TFUE apenas 
legitima a centralização da supervisão prudencial (a doutrina Meroni tem tido 
igualmente implicações restritivas no caso do MUR, mas teria a vantagem de 
estar afastada na centralização da matéria de centralização prudencial).

No âmbito regulatório e da produção normativa o Tratado de Lisboa pro-
cedeu a reformas com os arts. 290º e 291º TFUE mas como vimos ainda aí a 
matéria da validade da delegação de competências nas Autoridades ainda não 
está resolvida, pois os citados arts. 290º e 291º TFUE são o quadro permissivo 
da delegação de poderes “quase-legislativos” e de execução numa instituição 
da União como a Comissão ou o Conselho em circunstâncias especiais – e o 
TJUE afirmou-o expressamente174. A aceitação pelo TJUE no Acórdão ESMA 
short-selling da existência de um poder “implícito” de delegação em outros orga-
nismos que não a Comissão, decorrente de menções a estes últimos em diver-
sas normas do TFUE, é argumento claramente escasso para legitimação e cria  
incerteza jurídica.

Ao nível da fiscalização ou supervisão, aceite a existência e a legitimidade 
destas Autoridades e a sindicabilidade contenciosa das suas decisões, as Auto-
ridades encontrar-se-iam legitimadas para tomar decisões vinculativas de apli-
cação geral, com alguma discricionariedade (“limitada”). Mas ao pretender 
cumprir a doutrina Meroni e Romano, o caso ESMA short-selling não encerrou 
o debate acerca da natureza e limites dos poderes que podem ser conferidos 
às Autoridades. Entendemos que os limites da regulação e da doutrina Meroni 
poderão vir a ser definidos, no futuro, perante o grau de discricionariedade que 
for exigido face a futuros casos concretos – e por maioria de razão o mesmo 
princípio se aplica aos demais poderes discricionários de decisão das agências175. 
Ao contrário do que é usualmente afirmado, a jurisprudência analisada não é 

174 Ademais, a matéria de delegação de competências vertida nos arts. 290º-291º do TFUE não é clara 
quanto à sua eventual exclusividade e indiretamente reforça a tese restritiva da doutrina Meroni – se 
a legalidade da delegação prevista no art. 290º implica que a Comissão se deve manter dentro dos 
elementos essenciais que constam do ato delegante, por maioria de razão o mesmo princípio se 
aplica ao exercício de poderes análogos pelas agências. Neste sentido, CRAIG, 2018: 169.
175 Idem, ibidem.
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“revolucionária” mas evolucionária porque admite uma “discricionariedade li-
mitada” (?) e ainda se louva no Acórdão Meroni.

No plano da legalidade o TJUE parece assumir no caso ESMA short-selling 
resolvido o problema do controlo judicial da atividade destas autoridades admi-
nistrativas, e a sua vantagem face a realidades setoriais cada vez mais avassala-
doras, mais técnicas e complexas, num quadro legal aberto – segundo a sua 
interpretação dos arts. 114º, 290º e 291º TFUE, a realidade material da agenci-
ficação está para ficar e o TJUE é advogado da sua proliferação.

No entanto, o Tratado de Lisboa incorreu numa omissão constitucional im-
portante ao não ter enquadrado expressamente no TFUE as novas agências ou 
autoridades administrativas, apesar de fontes legisladas transferirem poderes 
diretamente para tais organismos competências e atribuições sem interme-
diação da Comissão Europeia. Não foram previstas como destinatárias de po-
deres delegados (apesar de se previr a sindicabilidade dos seus atos, art. 263º), 
e negli genciou-se a sua criação e legitimidade, desde logo perante o art. 114º 
TFUE, que é base legal de criação recorrente (supra). A utilização deste artigo 
conju gado com a doutrina Meroni – que apenas aceita a delegação de poderes 
discricionários na Comissão e bem delimitados e tem sido observada na legi-
feração de nível 1 –, como base da criação, da legitimidade de regulação e de 
normas para supervisão pelo SESF/AES, que se sobrepõem e substituem os atos 
praticados pelas autoridades nacionais competentes, continua assim duvidosa. 
A adoção de atos individuais de supervisão não traduzem medidas de aproxima-
ção de disposições legislativas, regulamentares ou administrativas, e pode vir a 
ser esgrimida, com tal fundamento, a invalidade de normas e de medidas diretas 
de supervisão de cariz discricionário delegadas nas autoridades enfraquecendo 
a UMC. 

As limitações constitucionais daqui decorrentes para o exercício de pode-
res discricionários de supervisão poderiam ser ultrapassadas num sistema de 
regu lador único, em que a supervisão do mercado de capitais, das contrapartes 
centrais, de sistemas de liquidação e de compensação esteja entregue ao BCE  
quando envolvem matérias de risco sistémico e de cariz prudencial não despi-
ciendas. Além do mais, não estariam sujeitas à doutrina Meroni e o artigo 127º, 
nº 6 do TFUE. O BCE poderia ser um bom candidato mas como dissemos o 
Tratado parece ter seguido um sistema de base Twin Peaks atribuindo-lhe os po-
deres de supervisão prudencial e a norma não contempla supervisão comporta-
mental que carateriza geneticamente os supervisores dos mercados de capitais 
criados à imagem da Securities and Exchange Commission norte-americana: super-
visão de condutas, da transparência, da eficiência e integridade dos mercados e 
proteção do investidor.
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Conforme referiu o Advogado-Geral Jaaskinen, a base legal própria para a 
validade do artigo 28º do Regulamento short-selling e a Certeza no caminho da 
UMC não se encontra no artigo 114º TFUE (que visa aproximação das disposi-
ções legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-membros), mas 
no art. 352º, nº 1 do TFUE:

“Se uma ação da União For considerada necessária, no quadro das políticas 
definidas pelos Tratados, para atingir um dos objetivos estabelecidos pelos 
Tratados, sem que estes tenham previsto os poderes de ação necessários para 
o efeito, o Conselho, deliberando por unanimidade, sob proposta da Comissão 
e após aprovação do Parlamento Europeu, adotará as disposições adequadas”.

Este é um mecanismo de flexibilidade criado para atingir objetivos para os 
quais os Tratados não previram poderes de ação e que, porque implica menor dis-
cricionariedade de utilização e porque exige unanimidade do Conselho, tem um 
maior fundamento democrático (e maior legitimidade porque implica a inter-
venção do Conselho, da Comissão e do Parlamento). Dado que este dispositivo 
legal exige unanimidade não era verosímil que o Reino Unido, um firme opositor 
de uma supervisão centralizada do mercado de capitais e da UMC, o aceitasse. 
Mas doravante, e apesar de a questão da criação de organismos intermédios ten-
do como base legal o art. 114º ter encontrado aceitação jurisprudencial e doutri-
nária, o artigo 352º TFUE deverá ser a base jurídica utilizada por forma a afastar 
definitivamente a invocação da invalidade da base jurídica de atribuição de po-
deres discricionários de supervisão direta, assim alisando o caminho da UMC.
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Regulação – Tempo e Modo 

Álvaro Dâmaso

I. A Instável Normalidade
Quando iniciei funções já não era quase tudo do Estado. As coisas e o modo 
como as pessoas com elas se relacionam estavam a libertar-se do domínio público 
absorvente. Ia dirigir a bolsa de valores de Lisboa que carecia de uma reforma 
total, assim como a estrutura e o funcionamento mercado de valores mobiliários 
em Portugal, o que nunca imaginara fazer.

Felizmente a revolução de Abril de 1974, apesar das nacionalizações efetua-
das tinha preservado o instituto do direito de propriedade, pedra angular do 
sistema económico e da economia de mercado, o que permitia recuperar todo 
o valor e pulsão da iniciativa privada. O Governo nacional ganhara as eleições 
folgadamente e sabia muitíssimo bem o que fazer e como no plano económico. 

Percebi, logo no dia do convite, que me esperava uma tarefa com um con-
teúdo e desenvolvimento que não me era dado prever em toda a sua extensão 
nem prevenir todas as externalidades negativas que surgiriam. Não era propria-
mente um salto no desconhecido, mas o cumprimento consciente e apropriado 
da tarefa exigiria uma apurada sensibilidade, um rumo estratégico sem erros e 
muita dedicação. 

A Bolsa de Valores de então não era só um mercado de títulos. O seu órgão 
diretivo tinha ainda funções de supervisão, embora confusamente definidas. 
Esta última competência praticamente cessaria no dia em que assumisse fun-
ções. Começaria então a nova era da regulação do mercado de valores mobiliá-
rios em Portugal e uma nova vida para a Bolsa portuguesa.

A responsabilidade pela gestão da Bolsa de Valores de Lisboa, à qual ainda 
haveria de voltar por duas vezes no espaço de uma quinzena de anos, foi-me 
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conferida em cerimónia pública e pelo Ministro das Finanças. Todavia, a ceri-
mónia, solene e muito participada, não me dizia apenas respeito. 

Decorreu em Lisboa numa sexta-feira de Outubro de 1987, ao final da ma-
nhã. Também naquele dia e no mesmo ato solene foi empossado o Auditor do 
Mercado de Títulos que era a primeira pedra da edificação duma autoridade 
reguladora independente. 

O Governo anunciava ao País daquele peculiar modo – por exigir naquele  
momento a intuição do auditório nacional – o começo de uma profunda  
reforma do mercado de capitais em Portugal. A regulação apropriada era uma 
ferramenta chave para um mercado que se desejava livre, transparente, dinâ-
mico e confiável. 

A economia nacional que se reencontrava com a sua capacidade e dinâmi-
ca perdidas impunha o funcionamento de um mercado de capitais robusto e 
eficiente. Naqueles dias a restruturação ainda não estava desenhada nem se sa-
bia muito bem quais os elementos de sustentação e os fundamentais, mas era 
um objetivo assumido e incontornável. Era preciso mudar e muito. Rigorosa-
mente a reforma estrutural do mercado de valores mobiliários só alcançaria um 
dos seus objetivos primordiais no fim do ano de 1998 com a transformação da  
Bolsa de Valores de associação civil de corretores, em fase de reestruturação 
profunda, numa sociedade comercial que pudesse aproveitar toda a capacidade 
do mercado nacional. 

A novidade concreta que sobressaía naquela sala de autos no dia 17 de outu-
bro pouco tinha a ver comigo, mas sim com as primeiras medidas dum conjunto 
integrado até à constituição de um novo e necessário organismo de supervisão e 
regulação que se ocuparia de zelar pelo funcionamento regular e transparente 
do mercado de capitais. Tanto assim que um amigo meu presente na cerimónia 
questionou-me sem cerimónia: quem é o mais importante? Tu ou o Auditor do 
mercado? Ele, obviamente, confirmei sem qualquer ironia ou reserva mental. 
Alguns anos depois a supervisão do mercado seria objeto de institucionalização 
e nasceria a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários que também acabei 
por dirigir. 



Era o tempo das duas bolsas de valores e de uma “arbitragem regional de 
preço” que prejudicava a transparência do mercado e favorecia a manipulação 
do valor das ações – mais eficiente seria “ter todas as compras e vendas de um 
mesmo título concentrados num só mercado” e apenas uma bolsa de valores; 
do investidor individual numa relação com o mercado por intermédio de cor-
retores e aos balcões dos bancos; do mercado paralelo que, provocadoramente 
funcionava em plena rua, nas imediações da própria Bolsa.
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Era também o tempo em que o valor de uma empresa se determinava 
essencialmente pelo seu PER (price earnings ratio), sem outra ponderação. 
Valor esse considerado na abertura do capital das sociedades ao público (OPV), 
operações que então se sucediam com demasiada frequência… numa só sessão 
realizaram-se 6 operações. E contribuíam significativamente para a dispersão 
do capital das empresas portuguesas que o governo desejava, acompanhava e 
muito incentivara, como também para os titulares do capital social. 

Era ainda o tempo dos aumentos de capital com prémios para os acionistas; 
das admissões das empresas ao mercado; dos títulos físicos ou materiais; da im-
própria liquidação da operações de bolsa, física, manual, mensal, um tormento; 
dos corretores oficiais individuais; da sala de sessões de bolsa abertas ao público 
que demasiado próximo “quase” participava na negociação; do encerramento 
da bolsa às segundas feiras e cinco dias pela Páscoa; do jornal diário com as cota-
ções do dia, ainda impresso em sistema mecânico de tipos móveis como no tempo 
de Gutenberg. 

Um período de cotações em alta contínua e de ganhos significativos, ou  
especulativos, num mercado estreito e pouco profundo. Situação que preo-
cupava seriamente o Governo porquanto fazia antever uma quebra abrupta e 
pronunciada do mercado emergente português. 

Quando no final de setembro daquele ano de 87 fui convidado para dirigir a 
Bolsa de Lisboa, o Ministro das Finanças recomendou-me que o mercado deveria 
ser arrefecido, mas com prudência para não ser destruído. Convergente mente, 
o secretário de Estado do Tesouro num seminário no Sul do País anunciava que 
iriam ser tributadas as mais valias obtidas em bolsa e o Primeiro Ministro, quase 
simultaneamente, que na bolsa portuguesa se comercializava “gato por lebre”. 
Um ataque concertado à euforia reinante.

O Governo temia o pior porque não era consistente nem sustentável o que 
o mercado revelava diariamente de volume de transações e formação de pre-
ços. Haveria de cair o índice de bolsa porque se as árvores não chegam ao céu e 
as cotações também não com certeza; nem se descobria boa causa para uma 
tão dinâmica evolução a não ser de ordem psicológica – euforia sustentada por 
ganhos fáceis e significativos que a novidade comportava contra a estagnação 
dos precedentes anos. Os membros do Governo tinham imensa razão. Contudo, 
bem podiam ter-se dispensado dos fortes e desmotivadores alertas que fizeram. 



Entendi não iniciar funções na tarde daquela sexta-feira de outubro em que 
me era confiada a Bolsa. Nem visitei as instalações da Bolsa de Valores de Lis-
boa. Regressei aos Açores no próprio dia… na segunda-feira seguinte assumiria  
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de facto a tarefa a que me comprometera publicamente perante o Governo.  
De resto, as sessões de Bolsa só se realizavam de manhã e nunca à segunda-
-feira. Aproveitaria a pausa para conhecer a casa, as pessoas, os procedimentos 
e pensar o futuro. A realidade da 2ª feira seria muito diferente… “negra”, como 
seria denominada a exemplo da “quinta feira negra” também de Outubro, no 
ano de 1929. 

No dia 19 de outubro daquele ano de 1987, no táxi que me levava ao Terreiro 
do Paço ouvi logo pela manhã a pior das notícias que me poderia ser dada: o 
índice da bolsa de Nova York caía a pique! 

O índice Dow Jones tombaria naquele dia 22%. Em Londres, no mesmo dia 
e, no seguinte, o índice de todos títulos cotados (All Share Index) recuaria 20%. 
No Japão, o Nikkei Index descia também uma escada íngreme: 5,7% a 19 de 
outubro e no dia seguinte 11,9%. Em França o CAC baixava mais de 10% nos 
dois dias e o FAZ na Alemanha um pouco mais do que 12%. Foi um tormentoso 
começo de funções… como se tivesse entrado a perder tudo logo no primeiro dia 
de um campeonato que já seria muito difícil sem aquele acontecimento.

Em Lisboa, a maior preocupação recairia nos dias seguintes sobre o volume 
de negócios e a quebra pronunciada da capitalização bolsista. Todos os dias di-
minuía o número de operações. De repente, tinham desaparecido todos os com-
pradores. As ordens de compra para além da sua reduzida quantidade atingiam 
um valor irrisório. O volume de transações que ainda não era muito caiu súbita 
e pronunciadamente com consequente efeito sobre os preços. Se o mercado 
era pequeno e incipiente, mais pequeno ficou. No entanto, a situação não se 
revelava de modo nenhum aterradora. Objetivamente, a causa da quebra não 
era doméstica, mas encontrara terreno propício. 

A economia nacional, renascendo, estava a recompor-se da revolução de  
74 e das nacionalizações que se lhe seguira. A abertura do capital das empresas 
prosseguiria, porventura com mais conta peso e medida do que antes, o que 
até era muito positivo para o sucesso da necessária transformação do quase 
nada no muito necessário. O Governo tinha uma carteira recheada de empresas  
para pôr no mercado e a bolsa de valores revelava-se neste particular como a via 
mais apropriada.

Sim, ouviam-se muitas explicações e várias teses, mas curiosamente poucas 
relacionadas com a verdadeira causa. O Crash antecipara, embora com uma 
intensidade não desejada, o necessário arrefecimento da bolsa portuguesa que 
me fora recomendado pelo governo. Nem tudo era negativo. Aprendi então 
com a experiência que ser otimista é transformar as manhãs de segunda feira em 
tardes de sexta feira.

Em boa verdade, o valor que era alcançado pelos títulos comercializados 
nas operações públicas de venda (OPV) devido a sobrevalorização dos PER não 
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evidenciava uma sólida relação com a realidade das respetivas empresas; o fun-
cionamento do mercado era embrionário e revelava enormes vulnerabilidades 
para além da sua reduzida escala e sob frouxa supervisão. Ainda não era bem 
um mercado. Hibernara durante alguns anos, recuperara como um mercado de 
obrigações, estava a ser relançado como um mercado de ações sob a pulsão das 
OPV. Era um mercado emergente. Havia muito pouca informação sobre as em-
presas cotadas e reduzidíssima transparência.

Todavia, a causa da sua quebra não pode ser atribuída exclusivamente à es-
peculação, incipiência, grande assimetria da informação e reduzida escala da 
Bolsa portuguesa, como injustamente muitas vezes ouvi, mas aos efeitos sis-
témicos e imediatamente percecionados do Crash da “segunda-feira negra”.  
Os acontecimentos financeiros internacionais agravaram a turbulência por que 
teria de passar inevitavelmente o mercado bolsista doméstico e não propria-
mente a economia nacional que na realidade não sofreu muito e se recompôs 
com alguma facilidade. Estava-se em presença de uma verdadeira crise do mer-
cado de valores mobiliários e não de uma crise económica pronunciada como a 
de 1929 à qual se seguiu uma grande recessão. Em menos de um ano a economia 
recuperava e o PIB crescia novamente. 

Admite-se que o facto de não se terem verificado grandes falências, dos ban-
cos nos Estados Unidos não possuírem extensas carteiras de ações e o mercado 
de derivados não ser ainda dominador tenha contido a amplitude dos efeitos 
destruidores de valor. Os investidores institucionais em ações foram apoiados 
pelos bancos comerciais por empréstimos que compensaram a liquidez perdida 
em consequência do crash. A Reserva Federal não esquecera as lições da crise 
de 1929. Anunciou de imediato que seriam tomadas decisões que contribuiriam 
para fornecer liquidez ao setor privado e garantiu que o valor internacional do 
dólar seria defendido, que no ano anterior ao do crash fora muito pressionado. 

Alan Greenspan, que acabara de ser nomeado para presidente da FED 
(Federal Reserve) e se mantinha atento aos mercados, como ele próprio afir-
mava, interroga-se na sua obra A Era da Turbulência, sobre como se pode 
interpretar a perda de mais de um quinto do valor total do índice Dow Jones 
no dia 19 de outubro se nenhuma informação relevante fora revelada entre o 
fecho do mercado a 18 e o seu encerramento no fatídico dia. Se a observação era 
verdadeira para aquelas 24 horas já não o era para os precedentes 10 dias. 

Corriam no seio do mercado americano muitos rumores sobre a existên-
cia de problemas graves na Salomon Brothers, um relevante banco de investi-
mentos de atividade internacional e não menos importante operador de bolsa.  
A Salomon crescera exageradamente no ano precedente, sobretudo em número 
de colaboradores que no total somavam 6.500. No dia 12 de outubro e tendo por 
fundamento a contração dos seus resultados anunciou o encerramento de vários 
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departamentos de “trading” e o despedimento de 12% dos seus empregados1. 
Era um sinal certo de que a euforia tinha os seus dias contados, mas que foi 
negligentemente ignorado ou já não podendo ser reconhecido com utilidade, 
não devia. 

É o próprio Greenspan que escreve que quando foi nomeado para o FED 
os indicadores económicos não se mostravam muito encorajadores: os défices 
orçamentais que fizeram triplicar a dívida do Estado, a queda do dólar, a temida 
“ameaça japonesa” e a inflação crescia preocupantemente 

A 4 de Setembro a “taxa de desconto” da FED, por deliberação da sua 
Administração, subiu para encarecer o crédito e arrefecer a economia, o que não 
era propriamente uma medida positiva para o mercado de valores mobiliários. 
O mesmo que me fora recomendado em Portugal, arrefecer a economia sem 
prejudicar o mercado.

Todavia, nem tudo o que aconteceu no mercado de valores mobiliários 
naquele dia se verificou apenas nos Estados Unidos ou surgiu de um dia para 
o outro. 

Na Inglaterra, desde o início do Verão de 1987 que se assistia a um fenómeno 
continuado e premonitório: enquanto o All Share Index caía 3%, o PER do setor 
industrial atingia níveis acima de 20 o que não acontecia desde 1972. Outrossim, nos 
Estados Unidos equivalente assimetria podia ser identificada no mercado em 
Nova York2. 

A Bolsa de Valores portuguesa que, em rigor, ainda não o era, resistiu ao 
impacto e preocupou-se com a sua necessária reestruturação estrutural e ope-
racional em que estava tudo por fazer. 

O BIG BANG acontecera em 27 de outubro de 1986. Enformou uma ver-
dadeira revolução na estrutura, procedimentos e na eficiência do modelo de 
mercado de valores mobiliários. Serviu para introduzir a bolsa do século XX, 
mediante um verdadeiro salto tecnológico. Era necessário trazê-lo para Portu-
gal. Como?

O governo analisou bem a situação. Começou a funcionar uma nova enti-
dade reguladora, o Auditor. De registar após o Crash apenas um caso de  
especulação, mais mediático do que real, que originou perdas em vários inves-
tidores individuais, mas localizadas e pouco reconhecidas pelos lesados, sem 
efeitos sistémicos.

A negociação diária passou a ser acompanhada presencialmente pelo diretor 
da Bolsa de Valores de Lisboa. As OPV foram objeto de moderação, estabili-
zação e o sistema de negociação de melhorias sensíveis. O número de corretores 

1 2 Informação extraída de apontamento relativo a uma leitura da obra Stock Market de John 
Littlewood, de Financial Times.
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foi ampliado e promovida a sua institucionalização. Onde estavam apenas corre-
tores oficiais passaram a estar também e essencialmente sociedades financeiras 
de corretagem. Os títulos foram desmaterializados e o sistema de liquidação das 
operações disciplinado, modernizado, agilizado e, ainda, instituída uma entida-
de independente exclusivamente dedicada à gestão do sistema de liquidação e 
compensação das operações de bolsa. 

Não muito tempo depois a bolsa portuguesa fazia parte do mercado moderno. 
Rapidamente saltou da categoria de mercado emergente para mercado 
desenvolvido. Ainda ouvi infundadas preocupações, “agora, os investidores 
estrangeiros desaparecerão…”, porque se reduzia a especulação. Não aconteceu. 

A Bolsa de Valores nacional não foi substantivamente objeto de um crash, 
mas enrolada nas enormes ondas de um crack mundial e vítima do seu próprio 
atraso estrutural, operacional e do deslumbramento da retoma do mercado de 
capitais após o hiato que se seguiu à revolução de 25 de Abril de 1974.

Hoje, penso que o crash mundial de l987 foi “um mal que veio por bem”. 
O governo tinha um plano de recuperação do mercado cuja compreensão e 
execução me foi solicitada e que pôde ser posto em prática em ambiente de 
pouca euforia. 

Alan Greenspan admitiu que, algum tempo depois de estar na FED, deu 
consigo a falar numa linguagem diferente e não compreensível para um universo 
de auditores mais amplo do que a própria FED: já não falo inglês, mas federês. 

Três ministros das finanças portugueses depois de 1974, muito competentes, 
perceberam e definiram um rumo para Portugal que do mar fez o que nunca 
fora, mas sem ele e sem os territórios ultramarinos, estes um autêntico deri-
vado, ficara sem saber como continuar e para onde ir, limitado pelo território de  
nascimento, obrigado a ter de pedir licença ao vizinho para chegar por terra à 
Europa, sem escala económica nem poder de guerra. 

Primeiro, o ministro das finanças que tentou pôr o Portugal económico em 
conformidade com o tempo e no caminho do desenvolvimento, matando o 
monstro (Estado), para reduzir o seu peso na economia e promovendo a inicia-
tiva individual. Não fora ele e ainda hoje estaríamos preocupados com a manu-
tenção dos postos de trabalho e presos ao negacionismo económico, preferindo 
a praça pública ao conhecimento e à ciência. 

Depois, um econometrista, que percebeu, medindo a economia, e cons-
truindo modelos práticos e eficazes, designadamente como cobrar o imposto 
profissional aos funcionários públicos, abrir o capital das empresas ao público, 
institucionalizar os operadores, pôr o mercado de capitais a servir o cresci mento 
económico, promover a igualdade e um crescimento mais célere e sustentável… 
Teve a alegria, enquanto ministro, de festejar a queda da taxa da inflação para 
um valor inferior a 2 dígitos. 
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A seguir, um gestor de empresas industriais, que sabia bem que a dita mão 
invisível, afinal, eram duas: a direita que privilegiando o interesse individual 
promove o geral e a esquerda que reverte a euforia e a ganância subsequente 
também no interesse geral com efeitos colaterais lesivos, mas dinâmicos. A in-
finitude não é atributo deste Mundo, para ninguém nem para nenhuma coisa, 
ensinaram-me os mercados de capitais, comunicações e a regulação de ambos. 

A verdade é que a crise de 1987 foi um fenómeno próprio do mercado de 
valores mobiliários e não induzido, porventura, o mais caraterísticos de todos. 

A história registava o terceiro grande crash da bolsa de valores no século XX: 
1907, 1929, 1987 e permite-nos ainda identificar com alguma certeza dois tipos 
de crash: o resultante de um declínio paulatino das cotações e o repentino que se 
forma numa ou duas sessões de bolsa, precisamente como demonstram os casos  
inglês e americano em 1987. Recorda-nos ainda que as quebras do mer cado bol-
sista não são tão poucas como nos fazem crer os analistas que se dedicam qua-
se exclusivamente aos grandes acontecimentos. As minicrises são conhecidas 
como meros reajustamentos de mercado, mas existem.

As crises económicas graves são demasiadas vezes e impropriamente deno-
minadas “crash da bolsa”. A bolsa é apenas um dos mercados e o mais abstrato 
de todos com os quais se relaciona ou interceta e de cuja perturbação é mais 
consequência do que causa embora potencie o volume da crise com o efeito da 
força devastadora de um alude. 

Olhemos por uns breves momentos e perfunctoriamente as crises econó-
micas e financeiras do séc. XX apenas em busca do que possam ter de comum. 

A crise de 1907 ou o pânico bancário
O pânico bolsista daquele ano foi imediatamente precedido por um período de 
contração económica que segundo o National Bureau of Economic Research 
ocorreu entre maio de 1907 e junho de 1908. 

Uma catástrofe natural abalara a América: um terramoto violentíssimo em 
1906 seguido de incêndio não menos devastador na cidade de S. Francisco com 
pesadas consequências para o sistema segurador e de crédito. O governo, por 
seu turno, já possuído de preocupação regulatória preventiva, imprimira maior 
assertividade e eficácia na aplicação do regime jurídico “antitrust” – lei Sherman 
– em relação a poderosas empresas monopolistas, controlava o seu domínio 
de mercado e, consequentemente, os seus dividendos. Sucedera a falência do 
banco Mercantile National cujo efeito sistémico provocou uma generalizada 
corrida aos bancos e uma quebra muito acentuada da confiança. A produção 
nacional encolheu em 11%, muitas empresas declararam falência, o desemprego 
chegou aos 8%, o pânico bancário foi arrasador. 
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O mercado bolsista não resistiu nem podia porquanto as causas eram falhas 
da economia real e financeira que ele refletia inevitavelmente e o enfraquece-
ram reduzindo o valor dos títulos que nele eram transacionados. O índice caiu 
50% em relação ao máximo alcançado no ano precedente. A liquidez reduziu-se 
e o principal operador de bolsa (Knickerboker) faliu.

Depois de uma reunião decisiva entre os principais bancos de New York, 
que antecipando o que mais tarde seria a função da Reserva Federal criada 
na sequência do crash, – correram a solicitar a intervenção do presidente dos 
Estados Unidos (Roosevelt) com o propósito de suspender a aplicação da lei  
Sherman – porventura, a primeira experiência mundial de um feriado regulatório – 
e conseguiram que uma poderosa empresa com um domínio do mercado do 
aço de 60% procedesse a uma operação de fusão ampliando a sua participação.  
Informado o mercado, este reagiu de acordo com o previsto e a crise foi debe-
lada. Assim dito, tudo parece ter sido simples, mas não foi. Ficaram marcas nega-
tivas profundas e valiosos ensinamentos para o futuro e, para mim, muitos anos 
depois, combinando o conhecimento com a razão prática, a perceção vincada de 
que a regulação tem um tempo e um modo, surge sempre depois de ter acontecido 
um mal túmido de produtos tóxicos e causador de enormes prejuízos.

O valor que um título assume na sua negociação está inexoravelmente as-
sociado ao do seu rendimento esperado que poderá ser majorado ou reduzido 
consoante a previsão própria ou osmótica do titular ou do comprador sobre a 
sua evolução futura. A informação é assimétrica, raramente completa e a verda-
deira só é conhecida depois da catástrofe financeira. 

Gerado o pânico de 1907, o governo dos Estados Unidos e os banqueiros na 
sequência da reunião a que atrás fiz referência concordaram na constituição 
de uma entidade que gerisse situações de crise financeira. O feriado regulató-
rio e o seu destinatário (J.P. Morgan) que restituiu confiança no mercado fora  
apenas uma exceção, à qual foi deitada mão em desespero de causa, insufi-
ciente e a evitar. 

Os remédios regulatórios como se verificará mais tarde nas crises e minicrises  
são compostos depois da doença declarada, para a situação em concreto e apenas 
dela preventivos. Só as soluções estruturais e não as medidas comportamentais  
são preventivas de outros “vírus financeiros” e mesmo assim nem sempre são 
completamente eficazes. 

No final de 1913 foi constituída a (FED) com um objetivo duplo claramente 
definido: proporcionar uma moeda elástica, ou seja, injetar liquidez no mercado 
sob a forma de empréstimos ou produtos equivalentes quando necessário para 
evitar o colapso; assegurar supervisão mais apropriada do sector bancário.  
Porém, concluir-se-á nos tempos que se hão de seguir que a FED se preocupará 
mais com o controlo da taxa de inflação e com o nível de emprego do que com 
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os objetivos que presidiram à sua constituição. Não foi o primeiro banco central 
a surgir no Mundo. Quase 3 séculos antes a Suécia tinha constituído o seu 
RiksBank e a Inglaterra em 1694 também o seu central bank.

A este propósito Paul Krugman, no seu livro, Acabem com esta Crise, publi-
cado em 2012, na pág. 226 e seguintes da edição portuguesa, conta uma história 
engraçada a respeito da regulação. 

Ben Bernanke, professor, nesta qualidade, criticara em artigo seu o Banco 
do Japão porque, colocado perante uma crise, evidenciou ter sido acometido de 
“paralisia auto infligida”. Àquele banco central recomendava, então, um con-
junto de medidas que ele deveria empreender em vez da ineficaz e tradicional 
política monetária convencional que funciona por via de mudanças nas taxas de juro 
de curto prazo, para relançar a economia, porquanto tais taxas já estão a zero e não podem 
baixar mais. Sugeria: usar emissões monetárias para compensar reduções fiscais 
temporárias; estabelecer metas, abaixo dos 2,5%, para as taxas de juro de longo 
prazo e se necessário fazer com que o banco central comprasse tais obrigações; 
estabelecer uma meta mais alta para a inflação, 3 ou 4% durante 5 ou mesmo  
10 anos. 

Porém, o mesmo Ben Bernanke, já Presidente da FED, nesta outra quali-
dade, mas também em ambiente de crise não seguiu os conselhos que deu ao 
Banco do Japão, tendo adotado um novo instrumento sob o nome confuso de “fle-
xibilização quantitativa” e adquiriu tanto dívida pública de longo prazo como 
títulos garantidos por ativos, eventualmente tóxicos – digo eu neste particular. 
Preferindo, sublinha Krugman, dar este pequeno passinho por via da flexibili-
zação quantitativa [quantitative easing]. Contudo, verdade é também que Ben 
Bernanke estava a ser acusado no Congresso por estar a contribuir para a des-
valorização do dólar e politicamente esta deveria requerer muito mais atenção. 
O dólar foi defendido.

O Japão teve a sua própria bolha imobiliária que ocorreu em 1990. Na dé-
cada de oitenta o valor do património privado crescera expressivamente. O seu 
valor representava no início de década cerca de 4 anos de rendimento nacional 
e no fim da década salta para 7%. Não admira o rápido crescimento que era re-
sultado de uma euforia tivesse desencadeado uma forte crise na década seguinte 
e, em seguida, estabilizado num nível realista. Bolha imobiliária aconteceu em 
Itália entre 1994-95 cujo mercado foi sujeito a uma robusta correção.

Alan Greenspan (1987 a 2006) e mesmo Ben Bernanke (desde 2006) fecha-
ram os olhos ao desenvolvimento das “bolhas” especulativas e à desregulação 
financeira de que em boa parte tinha resultado a maior crise depois da do  
ano 1929. 

Ambos têm explicações plausíveis para o seu comportamento. Greenspan,  
num livro seu (“The Map and the Territory: Risk, Human Nature and the  
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Future of Forecasting”, Penguin Press), assume não «ter visto a coisa [a crise] 
chegar», pois era pouco letrado nos “espíritos animais” dos investidores finan-
ceiros. Enquanto Ben Bernanke comunga da “tese” que sustenta que a partir 
de 1985, se passou a viver em “grande moderação”, regulatória – acrescento eu.  
É uma observação correta porque na voragem das ideias “deregulation” e “glo-
balization” até a famosa lei Glass Steagall foi revogada. Não foi um feriado, mas 
o começo das “férias grandes” da regulação. Ninguém defende o regresso à  
intensificação da regulação.

A oscilação abrupta e pronunciada do preço dum valor mobiliário ou deri-
vado depende do conhecimento e informação disponível sobre o ativo subja-
cente e das circunstâncias presentes envolventes como: catástrofes naturais, 
guerra, epidemias precisamente o caso destes difíceis e incertos dias que atra-
vessamos; mudanças de regimes políticos, direção e consistência da política 
económica; resiliência da empresa a cujo capital o título corresponde, compe-
tência da sua administração, estrutura do seu capital social. A sorte é que não 
ocorrem todos ao mesmo tempo.

A procura no mercado de valores mobiliários tem uma enorme sensibilidade 
às oscilações da taxa de juro… E este fator é o que mais se repete. Para citar um 
exemplo, mais próximo deste tempo, referido na obra já citada Stock Market 
de John Littlewood, da influência do comportamento das taxas de juro sobre 
o valor do índice de Bolsa, em Inglaterra no dia 20 de março de 1958 a taxa de 
juro praticada pelos bancos desceu sem nada que o fizesse prever um ponto 
percentual de 7% para 6%, o que foi o suficiente para o índice FT Index pular  
4.3 pontos percentuais de 160.2 para 164,5. No mesmo ano houve mais 4 redu-
ções sequenciais da taxa de juro até 4% que conduziu o referido índice a atingir 
no final do ano o valor 225.5.

A crise de 1929 ou a grande depressão
A crise paradigmática, de longa duração, mais recordada e mais estudada de todas 
é a de 1929, denominada Grande Depressão. 

Nos Estados Unidos, considerando o valor máximo atingido em 1929 e o ano 
de 1933 a economia no seu conjunto contraiu-se 30%, a taxa de desemprego 
passou de 3.2% para 24.9%. O mercado em bolsa tombou 85% entre o seu 
máximo alcançado em 1929 e o ano 1932. Ainda em 1932, 22% dos bancos 
comerciais tinham desaparecido por insolvência.

Entre 1931 e o início de 1933 a economia americana viveu em deflação e as 
taxas de juros reais variaram entre 6,8% e 12.2%. 

A depressão desenvolve-se também porque a FED falhou na sua missão de 
agir como fornecedor de liquidez, se o fizesse, provavelmente, teria evitado qua-
tro pânicos bancários entre 1930 e 1933”. 
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Foi outrossim um período de austeridade. O secretário de Estado do Te-
souro americano, de nome Lellon, ficou célebre pelo seu pensamento somítico 
e linguagem crua, defendia uma tese, creio que própria, ao tempo conhecida 
pelo nome “liquidacionismo”. Sentenciava: liquide-se o trabalho, liquidem-se 
as ações, liquidem-se os agricultores, liquide-se o imobiliário… assim, o povo 
viveria uma vida mais moralizada e os empresários recuperariam os destroços deixados por 
gente menos competente23. Para ele a crise era uma inevitabilidade que se justificava 
para “purgar” o sistema. 

A “Grande de Depressão”, que também assim se designa pelo tempo que 
durou, consegue reunir como suas causas praticamente todas as que mencionei 
um pouco mais atrás. É verdade que um desastre económico ou natural nunca 
tem uma causa única. Mas não é o mercado de valores mobiliários que deve 
ser levado ao patíbulo. O preço é determinado pelo encontro entre a oferta e a 
procura – cada vez mais otimizado por “algoritmos” –, esta produto de modelos 
muitas vezes contruídos com erros. 

A crise de 1929 tem por origem fenómenos económicos reais e nem são 
causa remota, pelo contrário bem próxima. 

Depois da 1ª Guerra, a economia dos Estados Unidos não tinha sofrido as 
mesmas consequências da devastação física e da destruição económica que a 
Europa, por não ter tido guerra no seu território. Pôde, assim, desenvolver e 
recuperar a uma velocidade muito superior à do continente europeu, tendo 
crescido entre 1918 e 1928 expressiva e convenientemente na produção e trans-
formação de produtos agrícolas que os exportava para a necessitada Europa. 
Não podia durar infinitamente.

A Europa recompondo-se foi reduzindo as importações dos Estados Unidos 
obrigando-os, por força da quebra da sua balança comercial e para compensar 
a redução das exportações, a expandir o consumo interno através da concessão 
de crédito e da emissão de papel para assegurar a liquidez que começava a secar. 
Por fim, já em desespero, a facilitar através das instituições prestamistas o cré-
dito destinado à compra de títulos que atingiram valores insustentáveis. De tal 
modo a situação afetou a economia americana que ela se viu na necessidade de 
reduzir, entre diversas outras medidas, as suas importações de café do Brasil e 
assim procedendo desenvolveu uma enorme crise naquele país.

Na quinta-feira dia 24 de Outubro de 1929, no mercado havia mais ações 
para vender do que vontade para as comprar e o preço baixou vertiginosamente. 
A fuga ao risco de perdas de valor astronómicas. Uma miríada de investidores 
norte-americanos que tinham aplicado muito dos seus rendimentos na Bolsa de 

2 
3 Referência retirada do livro “A História de uma perigosa Ideia” de Mark Blyth.
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Valores de Nova York faliu quando a “bolha de crédito” rebentou com o drama-
tismo de vários se terem suicidado.

A evolução descendente dos preços em New York provocou um efeito mun-
dial em cadeia que no imediato derrubou as bolsas de Tóquio, Londres e Berlim. 
O prejuízo foi enorme e sem precedentes históricos.

O medo instalou-se e aprofundou a crise financeira. Em pânico as pessoas 
procuram recuperar os seus valores depositados nos bancos antes que os per-
dessem também, o que originou o colapso imediato das instituições depositá-
rias. E assim, de 1929 até 1933, a crise permaneceu como uma epidemia sem 
tratamento eficaz e sem vacina.

Por fim, Franklin Roosevelt que fora eleito presidente dos EUA em 1932 lan-
çou o conhecido plano económico denominado “New Deal” caracterizado por 
vasto apoio do Estado à recuperação da economia baseado no investimento pú-
blico em infraestruturas económicas e sociais. O plano orçamental expansionista. 
É o caminho que o Portugal público deverá trilhar no ano de 2021 para tentar 
resgatar a economia portuguesa. O programa não teve um êxito retumbante.  
A crise foi sendo progressiva e vagarosamente debelada até à II Guerra Mundial.

Em 1934 é constituída a Securities and Exchange Commission (SEC), um 
supervisor do mercado de valores mobiliários dotado de poderes policiais. Em 
1913, a seguir à crise de 1907, tinha nascido a FED. 

A crise de 1970 ou os choques do petróleo 
A sequência evolutiva mais relevante teve lugar na década de 70 do século pas-
sado. Os choques do petróleo deram origem a vários momentos de turbulência 
nos mercados financeiros, principalmente em 1973. Entre 1973 e 1974, a OPEP 
aumentou várias vezes os preços do crude para cerca de 12 dólares o barril.  
Em 1979 e 1980, a OPEP deliberou uma nova alta de preços e preço do bar-
ril subiu 30 dólares. Chegaria, nas décadas seguinte ao valor de 150 dólares.  
As consequências são conhecidas: subida generalizada e pronunciada dos preços, 
redução do consumo, instabilidade financeira severa que inevitavelmente atingiu 
as bolsas de valores.

Inicialmente, o mercado de valores mobiliários revelou alguma insensibili-
dade ao embargo petrolífero. As economias nacionais sentiram em momentos 
distintos e reagiram de modo diferente à flutuação dos preços do crude, sobre-
tudo por terem sido negativas as respetivas balanças comerciais. Por exemplo, 
em Portugal, de acordo com alguns estudos publicados, a taxa de inflação é mais 
sensível à subida do preço do petróleo do que à sua descida, como comprova a 
própria experiência do consumidor. 

Com a crise do petróleo, perderam naturalmente os países importadores e 
ganharam os exportadores. E de tal modo a crise atingiu algumas economias do 
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então considerado 3º Mundo que a OPEP percebendo a gravidade das crises 
intermitentes que a sua política de preços gerava constituiu um fundo de ajuda 
aos países mais vulneráveis, para os compensar das consequências dramáticas 
da oscilação dos preços nas suas economias e incentivar programas de desenvol-
vimento económico e social. O capital inicial do fundo era cerca de oitocentos 
milhões de dólares, mas no princípio dos anos 90 ascendia a mais de três mil 
milhões de dólares.

Os choques do petróleo foram provocados pela redução faseada da pro-
dução do petróleo deliberada pela OPEP com o argumento do apoio ocidental 
prestado a Israel no conflito com os países Árabes unidos. Era uma espécie de 
punição. Todavia, o embargo do fornecimento de petróleo ao “ocidente” foi, 
naturalmente, aproveitado para o enriquecimento, stricto sensu, dos países pro-
dutores de petróleo; esta commodity foi rapidamente alcandorada à categoria de 
ouro negro. 

Todavia, houve uma resposta espontânea de redução da procura através de 
contenção de consumos nas economias ocidentais acompanhada por inves-
timentos massivos na produção de energias alternativas ou renováveis – gás  
natural, álcool, nuclear, eólica, solar, carvão mineral; prospeção de novos poços 
de petróleo. 

O consumo de petróleo baixou progressivamente, por força de restrições 
impostas pelos Governos à circulação dos veículos de transporte tanto ligeiros 
como pesados, no fundo aos consumos energéticos. A ideia dos Estados Unidos 
sobre rodas tinha sido apenas uma miragem. Em 9 de Novembro de 1973, o 
índice da Bolsa de Nova York caiu com algum significado e Londres na semana 
seguinte baixou 2% na segunda feira e 4% na terça feira, pressionada por notícias 
sobre restrições domésticas em relação aos consumos energéticos; todavia os 
War Loans – títulos públicos associados ao financiamento do esforço de guerra 
– caíram cerca 29% que foi o princípio de uma significativa quebra do mercado 
Londres: o FT Index baixaria 29% no decurso de poucas semanas e o All Share 
Index no mesmo período4.

Em 2020, a pandemia Covid 19 seguida de paralisação da economia mundial 
empurrou o preço para valor negativo pela primeira vez na história.

A crise 2007/08 ou a bolha imobiliária
A economia americana não revelava propriamente instabilidade, mas um cres-
cimento gradual, baixa inflação e taxa de juro baixa, o que proporcionava um 
sôfrego apetite no quadro do ambiente global por investimentos de risco. Todavia, 
permanecia um problema: o défice das contas públicas consequência do envol-

4 Ob. Citada de John Littlewood.
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vimento dos Estados Unidos em conflitos bélicos prolongados (Afeganistão e 
Iraque) começava a ter efeitos negativos na liquidez financeira global. Porventura, 
concomitante com um outro problema, o elevado défice da sua balança comercial.

Sem solução doméstica apropriada para o financiamento das suas despesas 
públicas empoladas pelo esforço de guerra os Estados Unidos procuraram na 
China e em Inglaterra os recursos financeiros que no sistema financeiro nacional 
não encontravam… endividaram-se e comprometeram as suas contas públicas. 

A prática de juros baixos para incentivar o consumo doméstico estimulara o 
crescimento do crédito bancário. As instituições bancárias, e não só, lançaram 
no mercado o crédito à habitação como nunca dantes oferecendo empréstimos 
garantidos por hipotecas sucessivas sobre o mesmo ativo imobiliário e imagi-
nando a possibilidade de valor crescente sem limite apesar de serem percetíveis 
os elevadíssimos níveis de risco associados. A designação deste tipo de opera-
ções ficou famosa: subprime. 

Era uma oportunidade de melhores negócios para os bancos que a usaram 
com enorme entusiasmo, mas não ficaram pela operação básica. Sabia a pouco. 
O mercado dizia que era possível ganhar mais, sempre mais. Fazia lembrar a 
“mania das Tulipas” no século XVII quando um bolbo de tulipa chegou a valer 
uma casa. 

Uma casa atingiu 4 ou 5 vezes mais do seu valor. Tinha sido dado um salto 
para um nível superior de abstração financeira, o dos derivados. Em 1988, o mer-
cado de valores mobiliários, por força deste tipo de produtos, era representado 
na capa das revistas de maior circulação mundial por uma serpente em espiral 
ascendente em torno de uma seta. 

O objetivo da operação era o de ganhar mais com o mesmo produto e par-
tilhar o risco, exportando para a Europa e resto do Mundo os estruturados e 
derivados sobre o ativo americano. A ínsita “toxicidade” foi transmitida – não 
partilhada – e em rigor projetada para uma hecatombe mundial. O presidente 
Obama que em parte herdou a crise superveniente haveria de pedir desculpa ao 
Mundo pelos danos causados, mas não pelos lucros cessantes. 

Todos os que podiam ter travado ou resolvido nada fizeram com receio do 
pior, ignorando que o muito pior sucederia inevitavelmente.

Créditos imobiliários com várias hipotecas, de alto risco – subprime; produtos 
derivados supervalorizados, que ninguém, nem emitentes nem investidores nem 
as empresas de classificação de risco de crédito quiseram reconhecer, geraram 
uma crise mundial que arrastou para a beira do precipício sistemas bancários 
de muitos países e as suas economias. Greenspan denominou o fenómeno de 
“espírito animal dos investidores”, como mencionei mais atrás.

A Reserva Federal americana (FED) tinha aumentado paulatinamente a sua 
taxa diretora de 1% para 5,25%, entre 2004 e 2006. Os preços do imobiliário nos 
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Estado Unidos iniciaram uma curva descendente a partir de 2006. O mercado 
perdeu durante pouco mais de um ano cerca de 20%.

No primeiro trimestre de 2007 são declaradas falências de várias empresas 
especializadas no setor imobiliário e começa uma nova crise financeira. 

A falência do banco de investimento americano Lehman Brothers – pro-
tegido por uma classificação e imagem de solvabilidade pouco verdadeiras – no 
ano seguinte, mais do que marcar o início da crise como é considerado, foi a 
sua amplificação. Um banco que nascera em meados do sec. XIX, atravessara  
duas guerras mundiais, a guerra da secessão nos Estados Unidos, resistira à 
crise de 1929, não sobreviveu à “bolha imobiliária” de 2007 e converteu-se no  
seu símbolo. 

As empresas de classificação de risco financeiro, poderosas, em situação de 
efetiva unaccountability, classificavam produtos tóxicos com triplo AAA. Foram 
alvo de severas críticas. Procuraram redimir-se, pouco tempo depois, classifi-
cando as emissões de dívida de certos Estados Europeus e o balanço de certos 
bancos, também europeus, como “lixo” e aprofundaram a crise que do sistema 
financeiro facilmente passou para os Estados. Portugal foi um dos alvos da sua 
ação subsequente.

Portugal sofreu consequências? Sim, e muito pesadas: foi obrigado a aceitar 
um verdadeiro protetorado financeiro internacional. Isto, por força das circuns-
tâncias gerais, da sua própria da fragilidade económica, das suas contas públicas 
e do seu sistema bancário. Havia bancos a mais em Portugal e capital a menos, 
como ainda hoje.

Portugal então evidenciava um crescimento económico pouco consistente, 
endividamento excessivo, contas públicas pouco robustas, elevados impostos, 
um sistema bancário sobredimensionado com um nível baixo de capitaliza-
ção e uma carteira de crédito com um nível de incumprimento muito elevado.  
Na burocracia de Bruxelas dizia-se que a banca portuguesa resistia à custa das 
renovações de crédito bancário a que procedia. 

O número de desempregados cresceu 40,5% entre 2008 e 2010, segundo  
o INE.

Por fim, Portugal não podendo esticar mais a corda solicitou ajuda financeira 
ao FMI, ao BCE e à União Europeia (TROIKA). Obteve um empréstimo de 78 
mil milhões de euros concedidos em maio de 2011 no âmbito de uma operação 
de resgate que pressupunha a adoção de um severo programa de austeridade 
aparentemente do tipo liquidacionista. 

Portugal pode não ter um subsolo rico, um território extenso, um localização 
estratégica relevante, riqueza acumulada, uma economia fluorescente, mas tem 
uma enorme capacidade para resistir e encontrar novos caminhos quando está 
em causa a sua sobrevivência. 
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Em três anos, sofrendo e resistindo como ao longo da sua história que, visto 
claramente visto, é composta por mais vitórias do que derrotas, cumpriu o pro-
grama de austeridade exemplarmente: reduziu o investimento público e os 
salários, aumentou os impostos, procedeu a cortes sensíveis e indiscriminados 
nas despesas sociais e nas pensões e até suspendeu uns quantos dias feriados. 
Todavia, no dia 17 de Maio de 2014 conseguia uma saída limpa. Em 2019 tinha 
contas públicas equilibradas. 

A capitalização dos bancos portugueses foi efetuada com ajuda do Estado 
que para o efeito contratou empréstimos junto da TROIKA. Todavia, não foi 
suficiente. Depois da insolvência do BPP e do BPN, soçobrariam BANIF e o BES 
no âmbito de um quadro jurídico e económico inovador – “mecanismo de reso-
lução” – recém-criado pela Comissão Europeia e aplicado pela primeira e única 
vez até hoje. Objetivamente não correu bem. 

A crise foi inicialmente bancária até atingir severamente o setor público e 
revelou a insuficiência, a lentidão da regulação bancária que demonstrou ser 
reativa e não ser proativa. Portugal, Espanha, Irlanda, França, Itália, Grécia 
todos foram atingidos.

Institucionalmente, a resposta concertada foi dada por quem a deveria dar, 
pelos bancos centrais com a finalidade de recuperar a normalidade do funciona-
mento dos mercados perturbados. As taxas de juro desceram acentuadamente 
e os bancos centrais lançaram operações de compra de ativos, essencialmente 
o Banco Central Europeu, que agiu como uma verdadeira “reserva” da União 
Europeia, o “último comprador”. A pronta injeção de liquidez no mercado  
impediu uma recessão semelhante à de 1929.

No campo da regulação financeira, a Europa tem hoje um banco central 
(BCE) a – European Securities and Markets Authority (ESMA) – que foi cria-
da em 2011 com o propósito de constituir entidade supervisora dos mercados 
financeiros em toda a União. Nasce, na prática, por uma razão específica decor-
rente da crise do imobiliário: a atuação das agências de rating a que aludi em 
parágrafos precedentes, e que durante a crise teriam sido atingidas pelo “vírus” 
do mercado financeiro, que Ben Bernanke, na qualidade de professor, identifi-
cou: “paralisia autoinfligida”. 

A EU-wide financial markets watchdog, ESMA, é uma autoridade para o merca-
do de capitais europeu com os seguintes objetivos: regulação do mercado de va-
lores imobiliários para assegurar o seu regular funcionamento na Europa, refor-
çar a proteção dos investidores e a cooperação entre as competentes entidades 
reguladoras nacionais. 

A ESMA foi imaginada, o que era do interesse de qualquer Estado Membro, 
para regular as “agências de classificação de créditos”, que agiam sem qualquer 
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controlo, e que tinham sido muito criticadas pela sua pouca transparência e 
objetivos pouco explícitos e, sem prova, que fazia arbitragem entre os Estados 
Unidos e a Europa com prejuízo para esta. Ao tempo, Portugal para se libertar 
da perseguição das empresas de rating americanas teve de contratar os serviços 
da DBRS uma empresa de notação de crédito canadiana, mas hoje já perten-
cente ao grupo americano Morningstar, inc. A apreciação das empresas de  
rating americanas classificadoras do risco dos produtos estruturados derivados 
das hipotecas ter-lhes-á conferido junto dos investidores a confiança que não 
mereciam. A informação oportuna, verdadeira e completa é uma das mais rele-
vantes carências de um mercado que com muita facilidade tanto entra em esta-
do de euforia como de depressão contagiando toda a economia.

A União Europeia, entretanto, definiu caminhos regulatórios novos e impor-
tantes para as situações e comportamentos destruidores de valores financeiros 
com o propósito de lançar um modelo de regulação mais proativo e menos reativo. 

Os bancos europeus hoje estão mais sólidos, mais capitalizados; a regula-
ção mais adequada, mais uniforme e mais vigilante sobre o sistema financeiro 
abrindo caminho a uma supervisão de nível comunitário. O calendário europeu 
é sempre e a respeito de tudo muito longo. A construção da União Europeia, 
desde os primeiros passos que é um projeto de longa duração, assemelha-se à 
montagem de um puzzle inventado por um dinamarquês: as peças acabam por 
encaixar, mas é longa, complexa, modulável e nunca totalmente acabada.

O arquétipo da regulação do setor financeiro previsto para a União Bancária 
deve assentar em três pilares que se complementam: o Mecanismo Único 
de Supervisão, o Mecanismo Único de Resolução e um Sistema Comum de 
Garantia de Depósitos, este último sugerido a propósito do pânico bancário que 
acompanhou várias crises.

O Mecanismo Único de Supervisão está criado e o BCE supervisiona os 
bancos mais significativos da Europa, os bancos centrais nacionais os pequenos 
bancos restantes. 

Creio que a ideia é que o sistema unificado se ocupe de todos os bancos in-
dependentemente da sua dimensão porque na verdade, hoje, tanto é verdadeira 
a condição, “is too big to fail como too small to fail”. 

O Mecanismo Único de Resolução está previsto, mas o fundo financeiro de 
garantia que suportará a intervenção nos bancos constitui um problema.

Outra vez em crise
Doze anos depois da queda do Lehman Brothers, símbolo da crise de 2007 e seis 
anos depois do fim do resgate da ‘TROIKA’ do qual Portugal saiu praticamente 
são e salvo em que ambiente se desenvolve hoje o nosso quotidiano?

A enfrentar uma nova crise económica cuja causa foi a rápida expansão 
mundial de uma epidemia sars covid-19 e a tentar minimizar as tremendas 
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consequências económicas e financeiras decorrentes da paralisação global da 
economia que ela provocou há mais de seis meses. 

Era impossível prevê-la nem mesmo na sua proximidade. Ainda não se sabe 
se se tratou de um acidente laboratorial ou de um vírus de uma categoria conhe-
cida que animal transmitiu a ser humano.

Se digo que não era possível prevê-la, tal como em parte a crise de 1907, é 
porque quase todas as crises relacionadas com o mercado de bolsa foram anun-
ciadas. Nascem entre uma “explosão de prosperidade” e “uma depressão mór-
bida”, para usar a ideia e a expressão de Samuelson. A aplicação especulativa 
da poupança geradora de uma alta de preço de um ou mais ativos (explosão) 
é denunciadora de que está a ser cavado um buraco. Se uma pirâmide se forma é 
porque um buraco se abriu em algum sítio… de acordo com famosa lei da natureza: a 
soma do positivo e do negativo é sempre zero (Stephen Hawking).

No caso concreto a evolução negativa dos mercados de valores mobiliários 
resulta da paralisação económica repentina causada pelo confinamento humano 
como nunca se verificara na história conhecida.

A evolução do mercado de capitais constitui a fonte icónica da economia nas 
suas várias projeções na vida social e política. No longínquo século XVI a euforia 
investidora – o espírito animal do investidor ou a indomável vontade de progredir 
rapidamente – originou a “bolha das tulipas”. Devido aos seus múltiplos usos, a 
uma beleza singular, à sazonalidade da sua produção e ao seu limitado período 
do comercialização aumentou exponencialmente o valor do bolbo da tulipa que 
apenas num mês multiplicou por vinte o seu valor de mercado e era trocado por 
valioso património imobiliário. Porém, a sazonalidade da produção com os seus 
hiatos, perturbou gravemente a liquidez do mercado e um dia um dos maiores 
operadores não honrou as obrigações contratuais relativas a produções futu-
ras celebradas sobre tão procurado e tão belo, mas tão frágil valor. Foi o sufi-
ciente para destruir o mercado e provocar uma crise financeira de larga escala e  
muitas insolvências. 

Nesta nossa nova e prolongada intermitência da estabilidade, a projeção 
divulgada pelo FMI indica que os países com economia desenvolvida evidenciem, 
no futuro próximo, uma quebra 6,1% do respetivo PIB, enquanto o dos países 
emergentes e de economia em desenvolvimento recuem 1%. Para os EUA, a 
estimativa é de uma retração de 5,9%. Já para a China a previsão é de alta, 1,2%, 
após um crescimento de 6,1% em 2019.

Entre os países que já entraram em recessão técnica ao acumular dois tri-
mestres seguidos de retração estão Alemanha e Japão.

A pandemia tem provocado perdas significativas nas bolsas. Nos EUA, 
as bolsas registaram o pior 1º trimestre desde 1987. No Mundo, estima-se 
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aproximadamente em 14 trilhões de dólares o valor do mercado perdido. Entre 
os valores mobiliários mais atingidos estão as companhias aéreas, empresas do 
setor de turismo, tecnológicas e automóveis, mas todos os setores perderam 
valor de mercado.

Em Portugal os números estimados para 2019 não são bons. Segundo o INE, a 
economia nacional sofreu uma degradação homóloga de 10,8% no investi mento 
total (privado e público) no segundo trimestre, de 3,5% no trimestre anterior, 
acompanhada por uma diminuição de 9,0% na formação bruta de capital fixo 
(FBCF). O INE realça ainda que “o comportamento das diversas componentes 
da FBCF foi muito heterogéneo”. No caso da construção este indicador “acele-
rou, passando de uma variação homóloga de 2,5% para 7,5% no 2º trimestre”, 
segundo a mesma fonte. Este desempenho positivo registado a nível nacional 
contrasta com o verificado em vários países da União Europeia, onde o setor da 
construção terá também sido muito afetado pelo impacto negativo da pandemia 
Covid-19”, tal como destaca o INE.

São previsões iniciais cuja correspondência com a realidade futura ainda é 
duvidosa devido à enorme incerteza quanto ao controlo da epidemia que se 
expande em vagas sucessivas e que hoje mesmo quando preencho estas linhas 
é previsível um agravamento preocupante da propagação da pandemia que 
conduzirão a restrições na mobilidade e no contacto humano. A contenção 
e erradicação está dependente de vacina e não de tratamento. Desta feita, 
a causa da crise económica tem um efeito económico superior ao de uma  
grande conflagração. 

O temor de uma recessão global tem levado os bancos centrais a reduzirem 
as taxas de juros e a anunciarem medidas de estímulo e de apoio como as 
moratórias de crédito. Os governos, por seu turno, injetam liquidez nas empresas 
e subsidiam as famílias mais vulneráveis para reduzir os impactos da pandemia 
enquanto procuram evitar o alastramento do desemprego, uma preocupação 
que deve ser dominante porquanto constitui uma causa do prolongamento 
temporal da crise e de instabilidade das famílias. Os consumidores diminuem 
as compras de bens duráveis para poupar ou investem as que têm no mercado 
habitacional, a última garantia de estabilidade. As empresas privadas cancelam 
investimentos programados para conservarem capital.

Segundo o FMI (Fundo Monetário Internacional), foi “o colapso económico 
e financeiro mais grave desde a Grande Depressão dos anos 1930”. Só a coope-
ração e a solidariedade à escala mundial poderá minimizar as consequências 
económicas de uma crise que paralisou a economia global. 

No entanto, a contração da economia não está a ser sentida igualmente em 
todo o Mundo. Se, por um lado, a maioria das economias desenvolvidas entrou 
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em recessão, países emergentes, como o Brasil, sofreram um impacto propor-
cionalmente muito menor. É uma esperança a de que entre mortos e feridos…

II. A inevitável intermitência da Estabilidade
Nem todas as situações de instabilidade financeira podem ser consideradas uma 
crise. E é possível concluir que no passado as crises foram mais severas do que 
as mais recentes. Estas têm vindo a ser resolvidas através de injeções de liqui-
dez, controlo da inflação e baixas taxas de juro. Os efeitos na economia real são 
menos graves do que há um século atrás. Por um lado, as situações de pânico são 
menos agudas e, por outro, o impacto na economia real é menos abrupto, menos 
profundo e menos extenso. 

Um crash surge quando os preços dos ativos comercializados em mercados 
regulados se desorientam repentina e significativamente com efeitos destruido-
res e prolongados de valores em que assenta a normalidade da atividade econó-
mica num determinado momento. Depois, seguem-se as falências de empresas, 
de instituições financeiras e deterioram-se as taxas de juro. Um crash não é um 
fenómeno de curta duração. Por vezes sucedem-se ligeiras oscilações nas cota-
ções sem que se desenvolva propriamente um crash. A crise está anunciada, mas 
ainda não se revelou. Penso que estamos em presença de correções de preço  
determinadas por um confronto normal entre a procura e a oferta baseada 
na informação que diariamente vai sendo conhecida a respeito de cada título  
cotado ou de cada setor económico.

Um estudo interessantíssimo recentemente divulgado pelo semanário Ex-
presso e coordenado pelo Prof. Ricardo Reis da London School of Economics, 
apoiado pela Fundação Soares dos Santos assinala e pela primeira vez data cinco 
crises em Portugal entre 1977 e 2019: (i) em 1983-1984, em que o PIB per capita 
cai cerca de 3%, dura quatro trimestres, retardada em relação ao II choque do petróleo, 
e agravada pelo pacote de austeridade que o FMI aplicou em Portugal para o apoiar 
na fase de recuperação; (ii) em 1992-1993 em que o PIB per capita cai 1,1%, dura 
cinco trimestres, e foi provocada pelo valor do escudo deteriorado pela subida 
das taxas de juro do Bundesbank e pelo Banco de Portugal, assim como pela 
instabilidade do mecanismo Europeu de Taxas de Câmbio; (iii) em 2002-2003, 
em que o PIB per capita volta a cair 1,1%, dura cinco trimestres como resultado 
da política de austeridade programada pela coligação AD; (iv) em 2008-2009 
em que o PIB per capita baixa 4,4%, dura quatro trimestres e foi uma sequela 
da crise financeira internacional que se desenvolve a partir de 2007, de algum 
modo controlada pelas política orçamental e monetária expansionista; (v) em 
2011- 2014, em que PIB per capita derrapa 6,9%, durou 10 trimestres, a mais 
extensa de todas, cuja origem se encontra na depreciação da dívida soberana e 
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no enfraquecimento do sistema bancário nacional, combatida com um pacote 
de austeridade negociado com o BCE, UE e FMI.

Uma recessão económica provoca sempre alterações profundas em todos 
os domínios da vida: nos princípios orientadores do comportamento humano, 
nos hábitos, no relacionamento social, no conhecimento, na cultura e até no 
plano jurídico; na produção, no emprego e no consumo; nalgumas variáveis 
com importância decisiva na economia, como poupança, investimento, taxa de 
juro, inflação, défice das contas públicas, quantidade de moeda em circulação, 
regulação financeira e económica. Os tempos seguintes à crise são sempre 
de grandes aperfeiçoamentos, inovações e mesmo de progresso assinalável. 
Também momentos de maior compreensão humana, de solidariedade e de 
saltos civilizacionais. 

Portugal e o resto do Mundo atravessam hoje uma nova, profunda e extensa 
crise cuja origem não é de natureza económica, mas cuja causa sanitária obri-
gou a um confinamento populacional e distanciamento social que paralisou  
a economia.

Não sendo possível prever quando termina a pandemia nem inteligente nem 
oportuno, por agora, procurar adivinhar as alterações comportamentais que 
dela fluirão e as consequências que se verificarão, começam todavia a surgir os 
primeiros números credíveis: no II trimestre do corrente ano a contração terá 
atingido os 14% em cadeia e em relação ao período homólogo 16,3%. Quanto à 
recuperação há previsões para quase todos os gostos: os setores e regiões mais 
resilientes terão recuperado até ao final de 2021, mas outras sensibilidades 
referem os anos 2022 e 2023.

Tudo vai depender da política orçamental e monetária definidas e aplicadas. 
Reduzir o investimento público já de si baixo será desastroso. Os decisores polí-
ticos não devem repetir a receita económica do passado recente, porque os efei-
tos são negativos para o crescimento e para o desemprego como comprovam as 
cinco crises que o Prof. Ricardo Reis e a equipa de especialistas que coordenou 
dataram com base numa adequada bateria de indicadores. 

O setor privado muito naturalmente retrair-se-á e o que por ele for efetuado 
será insuficiente. 

Paul Krugman na sua obra “Acabem com esta Crise” e fundamentado num 
conjunto de estudos segundo os quais o investimento público aumenta a pro-
dutividade e o emprego, salienta que se as medidas se concentrarem no relan-
çamento da economia real a confiança dos consumidores como das empresas 
aumentará certamente. Importa obviamente elaborar um carteira de investi-
mentos públicos de projetos não visionários, alguns dos quais se ouve falar, mas 
realizáveis e de execução rápida. O investimento público será o motor neces-
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sário. Não é apenas a ideia que induz confiança e ação apropriada, mas a sua 
conformidade com a realidade.

A medida de lay-off simplificado preveniu uma vaga de desemprego incon-
trolável. O Governador do Banco de Portugal, segundo a imprensa de hoje, 
declarou recentemente que a queda no emprego respeitante às empresas  
beneficiárias tinha sido de 6,7%, mas teria sido 18,9% na ausência das medidas. 
Continuam no terreno medidas de apoio à contratação de novos empregos em 
substituição do programa de manutenção lançado de início. Um dos perigos da 
política de emprego pode residir na continuidade da subsidiação de postos de 
trabalho que nenhum apoio público extraordinário conseguirá manter. O mer-
cado de emprego não deve estagnar por uma errada política de apoio.

O esforço deve concentrar-se na formação qualitativa e requalificação pro-
fissional e assim evitar-se-á a subsidiação pública ociosa. Neste campo de ação, 
o pior que se poderá fazer será congelar a situação do emprego nas empresas.



Ensinam-nos os crashes passados que a causa definitiva das pronunciadas 
quebras e prolongadas recuperações de mercado é o medo que se apodera dos 
investidores e dos titulares de depósitos de perda dos valores por eles detidos. 
Um medo que equivale à euforia proporcionada por um título que não para 
de subir. Tanto a euforia como o medo tornam irracional o funcionamento do 
mercado de valores mobiliários. Como preveni-los se ninguém consegue prever 
o momento em que se formam? Uma vez interrogado um dos mais conhecidos 
investidores sobre a maturidade ótima de uma carteira de títulos, respondeu: o 
“meu período preferido de conservação é para sempre”, conta Alan Greenspan. 
Foi uma resposta regulatoriamente correta, escrevo eu, porque os valores mobiliários 
por muito que se preze a estabilidade financeira não são selos ou obras de arte.

O sistema regulatório atual respeita o princípio da liberdade dos mercados, 
mas sob vigilância. As leis e os regulamentos em vigor permanecem apropria-
dos à realidade? A regulação necessita de ser reforçada ou deve apenas manter-
-se a supervisão e o modelo concentrados na sua missão última de prevenção e 
puni ção de fraudes, assim como das falhas de informação atempada, completa e 
verdadeira que é prestada ao mercado? 

Num futuro próximo, dominada a progressão da pandemia, as questões 
geradoras de tensão e de instabilidade cujos sinais ainda que ténues já se veem 
e sentem, decorrentes ou agudizadas pela presente crise, poderão ocorrer nos 
seguintes domínios:
•	 Tensão	entre	titulares	de	dividendos	maioritários	e	decisores	(shareholders)	 

e os titulares de rendimentos investidores ocasionais, fornecedores,  
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trabalhadores (stakeholders) derivada do conflito de interesses presente  
nas opções de gestão quanto a dividendos e prémios de gestão, rendi-
mentos e valor da empresa no âmbito da estratégia societária definida 
pelo go verno efetivo da sociedade que poderá conduzir os investidores a 
reverem a composição ou conservação das suas carteiras de investimentos 
com alguma precipitação;
•	 Alteração	das	posições	de	poder	de	mercado	por	parte	de	algumas	empre-

sas relevantes no mercado de capitais – tensão resultante dum prolongado 
e não seletivo apoio dos Estados à economia para manutenção dos níveis 
de emprego, níveis de produção e solvabilidade perante o sistema ban cário 
que inevitavelmente provocará degradação das condições concorrenciais;
•	 Consolidação	bancária	imperiosa	em	várias	economias	–	tensão	decorren-

te da concentração das carteiras de crédito e de ativos bons e tóxicos que 
poderá ter efeitos expressivos no valor de mercado das instituições de cré-
dito e na estabilidade do financiamento das empresas. 

Os mercados financeiros devem funcionar livremente, sem sobrecarga regu-
latória inovadora ou precipitada, para que possam cumprir regularmente a sua 
missão dinamizadora da economia mesmo em momento de crise. Como escla-
recia Alan Greenspan em 2007 “não nos resta outra alternativa sensata senão 
deixar que os mercados funcionem”.

Ponta Delgada, 10 de outubro de 2020
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Sustentabilidade, Grupos de Interesses 
e Propósito Empresarial: um novo paradigma 

para a empresa e o mercado de capitais

Gabriela Figueiredo Dias1

I – Nos 20 Anos do Código dos Valores Mobiliários escolho escrever sobre um 
tema que, não dizendo diretamente respeito aos temas específicos por ele regu-
lados, tem, todavia, relevância para o respetivo enquadramento económico e 
político e para a sua legitimação jurídica.

Trata-se, em síntese, de uma transformação, já em curso e com alguns ele-
mentos de sedimentação observáveis, da natureza e do propósito da empresa, 
em particular daquelas que atuam no mercado de capitais e que são, como tal, 
destinatárias da regulação mobiliária.

II – A relevância e consideração de outros grupos de interesses para além dos 
acionistas no conceito de interesse social, incluídas numa tendência mais ampla 
de sustentabilidade de longo prazo e de orientação do negócio e das formas 
de organização empresarial para a concretização de um propósito, constituem 
os principais impulsionadores de uma profunda transformação já em curso no 
direito societário e do mercado. Mais do que isso, trata-se de uma verdadeira 
transformação de perspetiva e compreensão por parte dos agentes económicos 
e da sociedade em geral relativamente à própria natureza e função da empresa 
e dos modelos de negócio. 

1 Presidente do Conselho de Administração da CMVM.
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É, verdadeiramente, um novo paradigma em construção para a empresa e os 
participantes do mercado de capitais.

A sociedade comercial anónima e a grande empresa em geral, na sua confi-
guração e caraterização clássicas, têm vindo progressivamente a perder relevân-
cia e importância, a nível geral e em particular no contexto do mercado de ca-
pitais. A redução do número de empresas em mercado, seja através da abertura 
do seu capital ou pela atuação em alguns setores do mercado de capitais, como a 
intermediação financeira ou a gestão de ativos, é paradigmática no que respeita  
à perda de atratividade e relevância económica e social da empresa. O afasta-
mento das empresas e dos investidores do mercado, evidenciado pelo cada vez 
mais reduzido número de empresas em mercado, em resultado do reduzido 
número de operações de entrada em bolsa e pelo elevado número de casos de 
abandono do mercado desde a crise financeira de 2007, também traduzem a 
menor atratividade do mercado e da própria empresa como polo agregador de 
poupança e de interesses e de produção de riqueza.

Por outro lado, observa-se um processo gradual, mas muito acentuado nos 
últimos anos, de perda de talento pelas empresas e de diluição do sentimento 
coletivo, de grupo, ligação, fidelidade e pertença dos seus trabalhadores. Em 
particular as gerações mais novas parecem crescentemente desvalorizar a liga-
ção à empresa, relativizar a sua importância como uma entidade agregadora de 
interesses e relações laborais estáveis e de longo prazo no contexto empresarial, 
num movimento que deixa bastante explícito, também do lado dos trabalhado-
res, a perda de centralidade e capacidade de mobilização de talento da empresa.

É, efetivamente, sensível a perda de relevância da empresa como agente 
criador de riqueza e de valor (ou, eventualmente, da perceção dessa relevância) 
e a tendência global de afastamento das empresas do mercado.

A esta tendência de diluição da relevância económica e social da empresa 
associa-se, no mercado de capitais, um genérico recrudescimento do número 
de participantes, de operações, de capital e de valores sob gestão na gestão de 
ativos (a qual, todavia, evidencia um crescimento global, embora não uniforme, 
nos últimos anos, não obstante o impacto da grande crise financeira de 2007 e 
mais recentemente, da crise pandémica em 2020)2.

2 Segundo a OCDE, com dados referentes a 2018 (OCDE (2020) Avaliação da OCDE do Mercado 
de Capitais de Portugal), o número de operações de entrada em bolsa (IPO) a nível mundial caiu 
em cerca de 50% entre 1997 e 2018. Os atuais valores sob gestão pela indústria nacional são, pelo 
menos nos fundos de investimento mobiliário, bastante inferiores aos geridos antes da grande 
crise financeira de 2008. Especificamente, entre 2004 e 2007 a média destes valores foi de 24 622 
milhões de euros no caso dos OICVM, o que contrasta com o valor de 12 644 milhões verificado no 
final de 2019 (valor médio de 10 388 milhões no período 2015-2019). Idêntica evolução ocorreu nos 
fundos de investimento alternativo mobiliário, cujo valor médio sob gestão caiu de 2 279 milhões 
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Não obstante uma recente tendência de inversão deste cenário, com o nú-
mero de IPOs na Europa e nos EUA a aumentar em 2020 e os valores sob ges-
tão nos fundos de investimento a crescerem, no início de 2021, para valores de 
2009, depois de mais de 10 anos de desgaste relevante, a verdade é que o mer-
cado vem revelando alguma anemia.

As causas desta perda progressiva de relevância da empresa e do afasta mento 
dos investidores do mercado residem, por sua vez, em dois fatores essenciais.

Por um lado, a reduzida liquidez do mercado e as rendibilidades menos inte-
ressantes oferecidas pelas empresas financeiras e emitentes de valores mobiliá-
rios nos tempos mais recentes. Este aspeto parece mais acentuado no caso das 
sociedades cotadas em bolsa, onde esse efeito se encontra associado a um fator 
cultural de resistência à partilha do poder acionista e da própria informação 
empresarial que a abertura do capital importa, a custos excessivos associados ao 
investimento e a alguma aversão ao risco.

Em Portugal, e especificamente no que respeita à tendência de afastamento 
das empresas do mercado, existe, comprovadamente, um problema específico 
relacionado com a perda de controlo associada à dispersão de capital em bolsa, 
de acordo com o relatório da OCDE de 2020 sobre o Mercado de Capitais 
Português3.

Mas existe um outro fator, por sua vez igualmente determinante do anterior: 
a perda de confiança dos aforradores, dos investidores e da comunidade em 
geral no mercado e nos agentes económicos em geral. 

Não é casual o facto de a desagregação do poder e da eficácia da empresa 
enquanto agente de criação de riqueza ter sido desencadeada sobretudo 
nesta última década. Desenvolveu-se, de facto, e alastrou neste período um 
sentimento alargado e quase estrutural de ausência de confiança na forma como 

no período 2004-2007 para 1 527 milhões no período 2015-2019 (354 milhões no final de 2019). 
Situação oposta ocorreu nos OICVM estrangeiros comercializados em Portugal: entre 2004 e 2007 
a média dos valores geridos foi de 836 milhões de euros, subindo para 3 716 no período 2015-2019.
Em 30 de junho de 2007 os fundos de investimento mobiliário (harmonizados e alternativos) agrega-
vam um total de € 30 mil milhões (valor máximo histórico) e no final de 2019 apenas € 13 mil milhões. 
Os fundos de investimento imobiliário apresentaram uma maior resiliência e apenas perderam 2% 
do valor gerido entre o final de 2007 e de 2019 (€ 10,5 mil milhões sob gestão nesta última data).
3 OCDE (2020) Avaliação da OCDE do Mercado de Capitais de Portugal. http://www.oecd.
org/newsroom/a-melhoria-dos-mercados-de-capitais-pode-ajudar-portugal-a-construir-um-
setor-empresarial-dinamico-e-apoiar-a-recuperacao-do-covid-19.htm Trata-se do resultado de 
um trabalho de quase 2 anos desenvolvido pela OCDE e financiado com fundos europeus, em 
concretização de um projeto delineado e concretizado pela CMVM, que acompanhou a apoiou todos 
os trabalhos ao longo destes 2 anos. Merecem nota as Recomendações para o desenvolvimento do 
mercado português que resultaram desse trabalho de análise, e que se encontram, enquanto escrevo, 
em fase de análise e identificação de medidas para a sua concretização.
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os responsáveis executivos e fiscalizadores das empresas exercem o seu dever 
fiduciário, ou seja, sobre como utilizam ‘o dinheiro dos outros’.

No que respeita ao tema da perda de confiança nas empresas, nos seus gover-
nantes e na sua governança, trata-se de um fenómeno, radicado em causas conhe-
cidas e enfatizado por um fenómeno chamado, na economia comportamental, 
por the power of crowd: o incremento exponencial dos canais de comunicação e 
a digitalização geraram um acesso massificado à informação, determinando um 
incremento simétrico do conhecimento pela comunidade de factos negativos e a 
consequente intensificação da procura por boas práticas e condutas nos negócios.

As consequências do problema enunciado estão à vista.
A anemia do mercado gera uma ausência de alternativas atrativas para a 

canalização de poupanças das famílias para o investimento produtivo e para o 
financiamento das empresas e da economia. E a desconfiança dos investidores 
face ao mercado e à empresa alivia a necessária pressão do lado da procura para 
que surjam essas alternativas.

Mesmo em contextos de aumento do volume da poupança como aquele que 
se verifica no momento em que escrevo, fruto do confinamento geral e prolon-
gado determinado pela crise pandémica, esta poupança continua a ser canali-
zada sobretudo para depósitos, que respondem ao objetivo de neutralização do 
risco das aplicações mas se traduzem em formas menos produtivas de aplicação 
da poupança – para as famílias, dadas as taxas de juro próximas de nulas, e para a 
economia, dado que o volume de poupança aplicada em depósitos chega apenas 
parcialmente às empresas sob a forma de financiamento, dadas as restrições que 
o financiamento bancário hoje enfrenta.

E, no entanto, é imperativo o desenvolvimento de fontes de financiamen-
to das empresas alternativas ou complementares ao financiamento bancário, 
sendo essa uma emergência reconhecida a nível global, por instituições com o 
Financial Stability Board ou o Banco Mundial, ou, a nível europeu, pela Comis-
são Europeia, que estabeleceu em 2020 o desenvolvimento do mercado como 
objetivo central da iniciativa da União do Mercado de Capitais. 

No período de crise pandémica em que nos encontramos, todavia, essa 
necessidade tornou-se uma emergência, no contexto de retoma e de necessidade 
de apoio à economia, e uma oportunidade, pelas baixas taxas de juro associadas 
às aplicações passivas de poupanças face aos retornos potencialmente positivos 
do investimento em mercado.

III – Parece, assim, inevitável que este conjunto de problemas, causas e con-
sequências apontem para uma crise do próprio conceito e natureza da empresa/
sociedade, do conceito de interesse social e do conteúdo do dever fiduciário.
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Há 15 anos, não antecipávamos alternativas ao modelo económico e social 
protagonizado pela empresa e pela sociedade anónima em particular, nem hi-
póteses de substituição desse modelo. Ou talvez sim: a subtileza do conceito 
de interesse social inscrito no art. 64º do Código das Sociedades Comerciais na 
sua versão original e o apuramento desse conceito na versão saída da re forma 
societária de 2006 revelam perspetivas muito avançadas ao tempo, mesmo  
visionárias, da configuração dos interesses que a sociedade anónima deve con-
siderar e prosseguir; e revelam, por outro lado, grande mestria na elasticidade 
e capacidade normativa de absorção da realidade em mutação conferida àquela 
norma estrutural do direito das sociedades, que lhe permite manter-se atual 
perante alterações tão substanciais da realidade que visa regular como aquelas 
que se encontram a ser produzidas.

Mas estarão a empresa e a sociedade anónima verdadeiramente em causa? 
Podemos viver sem a empresa e sem o modelo das sociedades anónimas? 

A minha resposta, sem qualquer surpresa, é negativa. Não podemos – ou 
pelo menos, não por agora. 

O conceito de empresa enquanto modelo descentralizado de decisão limi-
tado pela disciplina da concorrência e a necessidade de bases institucionais de 
governação não está, por agora, posto em causa. Mas parece imperativo, para 
assegurar não só a sua utilidade e eficácia como eventualmente a sua sobrevi-
vência, estar aberto a reformulações de sub-conceitos e admitir que, tal como 
qualquer outro modelo, o modelo societário não funciona se não for dinâmico 
e adaptativo.

São, pois, necessárias respostas para aquilo que parece ser uma crise da 
empresa enquanto ente de atuação coletiva para a criação de riqueza e da 
confiança nas empresas, enquanto pilar central do desenvolvimento económico 
e fator chave para estabelecer condições de desenvolvimento económico, 
incluindo a alocação eficiente de capital, a promoção da inovação, produtividade 
e das relações comerciais.

Os caminhos para a reconstrução e recuperação da confiança da comuni-
dade na empresa – a qual, constituindo um ativo imaterial, é hoje irrecusavel-
mente um dos principais fatores de captação de investimento e financia mento, 
de fidelização de clientes e trabalhadores e como tal, de criação sustentável 
de valor – são hoje claramente percecionáveis, e passam necessariamente pela 
construção de um conceito de empresa assente em considerações de bom  
governo, sustentabilidade e propósito.

IV – Os instrumentos de boa governação das empresas, sublinhados sobre tudo 
pela reforma societária de 2006 e materializados nas regras sobre composi-
ção e funcionamento adequados dos órgãos sociais e dos respetivos membros,  
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incluindo a sua independência, idoneidade, ética, disponibilidade e diversi dade, 
são cada vez mais fundamentais na captação de confiança e criação de riqueza. 
E aqui, a grande mudança tem de ocorrer ao nível das práticas e da cultura das 
empresas e seus governantes, bem como da aplicação das regras que enquadram 
estas dimensões, mais do que ao nível dos modelos: os modelos existentes são 
genericamente bons, ainda que venham requerendo alguns ajustamentos, mas 
têm sobretudo de ser bem implementados, pressupondo a consideração dos 
princípios de boa governação que lhes subjazem. 

Uma maior responsabilização e envolvimento dos acionistas e dos investi-
dores é também fundamental: exercício responsável e comprometido dos direi-
tos de voto, ativismo acionista, acionistas e investidores atentos e atuantes são 
fundamentais e dispõem hoje, sobretudo com a Diretiva dos Direitos dos Acio-
nistas, de bases normativas muitíssimo mais apuradas para suportar um maior 
envolvimento dos acionistas e investidores na sociedade, melhor acesso a infor-
mação na preparação de assembleias gerais e maior responsabilização dos inves-
tidores institucionais.

É ainda fundamental, para além da transparência e integridade da informa-
ção financeira, focar a gestão, estratégia e governação da empresa em objetivos 
de sustentabilidade assumidos, avaliados e comunicados; desenhar políticas de 
remuneração dos executivos que respeitem objetivos de longo prazo; assegu-
rar a ponderação adequada dos impactos da distribuição de dividendos na sus-
tentabilidade de longo prazo da empresa, bem como informação integral aos 
acionistas para processos deliberativos informados a esse respeito – de resto em 
linha com a recomendação da CMVM aos emitentes em 2020 no contexto da 
pandemia 4; e reforçar a qualidade da auditoria como instância de credibilização 
e geração de confiança no reporte financeiro e não financeiro das empresas. 

Igualmente crítico é o papel das instâncias e funções de fiscalização da 
empresa: acionistas, órgãos de fiscalização, sistemas de denúncia adequados, 
auditores, autorregulação, supervisão, órgãos de polícia criminal e adequada 
colaboração e articulação entre eles são indispensáveis para garantir o adequado 
funcionamento produtivo da empresa, a sua sustentabilidade e a confiança de 
todos os que com ela se relacionam.

É, acima de tudo, imprescindível imprimir o respeito integral das empresas e 
dos seus responsáveis por elevados padrões éticos e de profissionalismo.

4 CMVM recomenda aos emitentes de valores mobiliários a adoção de princípios de sustentabili-
dade e transparência na informação ao mercado, e nas políticas de dividendos e de gestão de crise, 
abril de 2020.
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V – Mas diria que não basta. 
A conceção tradicional, sedimentada essencialmente na compreensão da 

empresa como encerrando capacidades reprodutivas tendencialmente ilimita-
das e tendo como exclusiva função potenciar os resultados da exploração de 
uma determinada atividade económica com vista à sua repartição pelos seus 
acionistas – com vista, portanto, a promover a maximização do lucro para os 
acionistas – parece, perante os dilemas que a empresa hoje enfrenta, demasiado 
limitada e posta em crise. 

A angariação de capital constitui, é certo, parte da essência e da carga gené-
tica de uma sociedade comercial, e a repartição dos seus ganhos pelos acionistas 
mera consequência lógica do princípio de retribuição do capital. Não estão, até 
hoje, criadas as condições (nem demonstrada a imperatividade) para a substi-
tuição deste paradigma por um outro qualquer, assentes em modelos e pressu-
postos de natureza radicalmente diferentes.

Mas os pressupostos dessa matriz, mantendo-se válidos nos dias de hoje, co-
meçam a ser questionados pela própria realidade que lhe serve de enquadra-
mento e que legitima o modelo fiduciário subjacente ao conceito de sociedade 
anónima: a contínua exploração dos recursos naturais e das matérias-primas 
necessárias para a exploração de uma determinada atividade económica, e os 
efeitos colaterais adversos do processo produtivo (em sentido amplo) têm vindo  
a tornar evidente a simples insustentabilidade do pressuposto das ilimita-
das capa cidades reprodutivas, em que aquela perspetiva assentava, ao mesmo  
tempo que se desenvolve e manifesta uma nova consciência em torno da neces-
sidade de preservação dos bens coletivos, da própria sociedade e do planeta. 
Pessoas, Planeta e Lucro (PPP, da sigla inglesa de People, Planet and Profit) são os 
elementos de sustentação de toda uma nova abordagem à empresa, enquanto 
organização, e ao investimento, enquanto forma de participação nessa organi-
zação e, através dela, num determinado objetivo.

Os sinais são claros quanto à diminuição dramática dos recursos naturais e 
do exponencialmente crescente impacto da exploração económica na Natureza. 
Em menos de 80 anos a natureza inexplorada passou de cerca de 70% do nosso 
planeta para muito menos de 30%, pôs em causa a biodiversidade e, com ela, a 
estabilidade para que tendia o planeta, acentuando fenómenos naturais adver-
sos e alterando o normal ciclo da vida. 

O contexto global alterou-se, e não só ao nível ambiental: a interconectivi-
dade acrescida, o aumento das desigualdades sociais, o lento progresso do movi-
mento da igualdade de género, as migrações, o abrandamento da produtividade, 
a degradação ambiental, a corrupção, a exclusão laboral e social, as inovações 
tecnológicas disruptivas e a reformulação das dinâmicas regionais-globais es-
tão a transformar o papel das empresas na sociedade, em termos que afetam as 
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expectativas em relação ao negócio. Cada vez mais, no contexto presente e de 
forma marcadamente acentuada pela crise pandémica, o sucesso é medido pela 
criação de valor a longo prazo, pela luta contra a corrupção, pela idoneidade e 
a ética dos gestores, pela conduta empresarial responsável nas cadeias de valor. 

Por outras palavras, a manutenção e valorização da licença social para operar 
no mercado e na economia nunca tiveram um papel tão relevante na agenda 
empresarial.

A consciência que esta situação fez emergir, quebrando o dogma da con-
tínua e progressiva criação de valor assente na exploração de bens e recursos 
infindáveis e indiferente a outros objetivos e interesses que não o da distribui-
ção de lucros pelos acionistas, leva a questionar a sustentabilidade do modelo 
económico sobre aquele erigido e a perguntar se podemos, sem comprometer a 
confiança na empresa e as gerações futuras, prosseguir na mesma linha.

VI – Algumas mudanças parecem, pois, imperativas.
Mudanças, desde logo, ao nível dos comportamentos individuais das empre-

sas e daqueles que as gerem. O principal destaque vai para o tema da idonei-
dade, da impressão de elevados padrões éticos e de profissionalismo na gestão 
das empresas, na definição dos modelos de negócio e nos propósitos prossegui-
dos, com correspondente tradução normativa e sobretudo, rigorosa monitoriza-
ção por parte de todos aqueles com responsabilidade ou poderes de fiscalização 
das empresas, e que acima já referi. Trata-se de uma dimensão que encerra em 
si mesmo um elevado potencial de risco, mas também de criação de real valor 
para a empresa e a sociedade.

São significativas as inúmeras políticas públicas entretanto adotadas a este 
propósito da sustentabilidade ambiental, social e da governação das empresas, 
apelando dramaticamente à mudança; nesta fase, a escala das empresas é já tão 
grande, muitas delas multinacionais e mesmo globais, que quaisquer medi das 
exclusivamente destinadas a modelar o comportamento do indivíduo se reve-
lam, simplesmente, incapazes de promover qualquer mudança. Mudanças tão 
relevantes e globais não podem, portanto, deixar de se fazer junto destes atores 
(empresas) verdadeiramente globais, e não podem deixar de ser impulsionadas, 
também elas, por agentes globais, em particular organizações internacionais.

É neste contexto que surge, com grande destaque, a iniciativa da ONU dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, subscritos em 2015 por mais de  
150 países, no contexto da Agenda 2030 e que traduzem uma visão comum para 
a Humanidade, um contrato entre os líderes mundiais e os povos e “uma lista 
das coisas a fazer em nome dos povos e do planeta”. Ou o Acordo de Paris, que 
exprime o compromisso da humanidade em baixar as emissões de CO2, seguido,  
em 2018, da definição de um plano de ação da Comissão Europeia assente na 
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ideia de sustentabilidade e já traduzido em inúmeras medidas5, algumas das 
quais estão já a modificar de forma estrutural o modo-de-ser de algumas em-
presas e modelos de negócio, pela imposição de deveres relacionados com a 
integração de elementos e critérios de sustentabilidade.

É hoje praticamente impossível enunciar todas as iniciativas que decorrem 
do objetivo da sustentabilidade, o que, sendo um sinal preocupante de disper-
são, inculca alguma esperança de que a capilaridade e efeito de contágio destas 
preocupações possam efetivamente levar a uma mudança. A sustentabilidade e 
as finanças sustentáveis são hoje, sobretudo depois das alterações políticas ocor-
ridas no final de 2020 nos EUA e o retomar do compromisso assumido pelos 
novos responsáveis políticos com o Acordo de Paris, bem como do anúncio feito 
pela China, o maior emissor mundial de CO2, de atingir a neutralidade carbó-
nica em 2060, um projeto global.

Mas são múltiplas e muito diferenciadas as medidas, que têm vindo a ser 
pensadas e, em certos casos implementadas. No que respeita às empresas, essas 
evoluções apontam de forma evidente para uma nova ideia de valor, de acordo 
com a qual o objetivo tradicional de maximização do valor para o acionista deve 
ser complementado (ou mesmo substituído, nas versões mais ambiciosas) pela 
ideia de maximização do valor para os stakeholders, ou seja, para outros grupos 
de interesses que gravitam em torno da empresa, como os interesses dos traba-
lhadores, dos clientes, dos credores, dos fornecedores e em última análise, da 
comunidade em geral, em particular considerando aspetos ambientais, sociais 
e de governance.

Pressuposto desta tendência é o de que a sustentabilidade e a criação de 
valor de longo prazo da empresa não são compatíveis com a exploração intensiva 
de recursos naturais e o alheamento face aos impactos da conduta e modelo 
empresarial nos seus stakeholders e na comunidade em geral, sem com isso afetar 
a viabilidade da sua exploração futura, o meio ambiente, a saúde e o bem estar 
das comunidades, bem como dos trabalhadores, fornecedores e clientes e, em 
última análise, sem com isso afetar a própria viabilidade e sustentabilidade da 
empresa e do valor que poderá criar para o acionista.

Esta evidência, associada à emergência de uma abordagem compósita dos 
desequilíbrios sociais, determina, pois, uma lenta mas irreversível alteração do 
paradigma societário assente exclusivamente num objetivo lucrativo em bene-
fício imediato dos seus acionistas para um paradigma que, sem desconsiderar 

5 A 9 de dezembro de 2020, por exemplo, a Comissão Europeia lançou o Pacto Ecológico Europeu, 
o plano estratégico da Comissão Europeia para uma economia mais sustentável, com o objetivo de 
transformar os desafios climáticos em oportunidades e fazer a transição mais justa para todos https://
ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_2323.
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a base capitalista da sociedade anónima e o objetivo de criação de valor para o 
acionista, assume um propósito de contribuição para outros grupos de interesses 
e para a comunidade em geral, e que se traduzem, no longo prazo (contra riando 
as abordagens de curto prazo que estiveram na base da crise financeira de 2007 
e que permaneceram tempo demais embutidas nos modelos de negócio, pro-
duzindo sérios problemas na sustentabilidade das empresas e na confiança da  
comunidade nas mesmas), na proteção e sustentabilidade do retorno da em-
presa para os seus acionistas.

VII – Diferentes abordagens e políticas públicas têm sido seguidas neste 
sentido, nomeadamente exigências regulatórias de consideração de determina-
dos propósitos supra individuais e supra societários. Tal acontece já hoje para as 
empresas que atuam nos setores regulados, como o setor financeiro, energético, 
da saúde ou das comunicações, em cujos regime jurídicos a sobreposição de in-
teresses públicos ou de organização social ombreiam ou se sobrepõem mesmo 
aos objetivos individuais.

Observamos, portanto, um ajustamento na perceção da aparente oposição 
entre acionistas e outros stakeholders: enquanto membros da comunidade, os 
acionistas, bem como as suas famílias e elementos do seu círculo de influência 
pessoal são, eles próprios, stakeholders da empresa no sentido mais lato, já que, 
tal como os restantes, sofrem, os impactos favoráveis ou desfavoráveis da atuação 
mais ou menos responsável da empresa na comunidade, pelo que é em parte falso  
o enunciado de base desta discussão. A ação ou inação da empresa que, favore-
cendo rendibilidades de curto prazo para os seus acionistas em nome de uma 
ideia de justiça inerente à remuneração do capital, sem a qual a empresa deixará 
de existir, produza externalidades negativas para os stakeholders em geral, pela 
geração de impactos laborais, ambientais ou sociais afeta inevitavelmente de 
forma negativa os próprios acionistas enquanto membros de uma determinada 
comunidade, titulares, eles também, de interesses de natureza humana, social, 
política, laboral e ambiental afetados pelo funcionamento da empresa com uma 
perspetiva de curto prazo. 

Dir-se-á, então, que a alegada oposição entre acionistas e os restantes grupos 
de interesses específicos (stakeholders) constitui uma premissa errada, e que a 
verdadeira oposição e tensão se dá entre os interesses de curto e de longo prazo 
da empresa (e dos seus acionistas).

VIII – A transformação a que faço referência tem já reflexo em normati-
vos inovadores que obrigam as maiores empresas, ou aquelas que operam em  
determinados setores regulados, como é o caso das empresas do setor finan-
ceiro, a divulgar, a par com a informação financeira, informação em matéria de 
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sustentabilidade e responsabilidade social, independentemente do seu com-
promisso com a sustentabilidade. Por outro lado, é já imposto às empresas  
que se comprometam com um determinado propósito que demonstrem a sua 
efetiva prossecução.

A imposição de deveres de divulgação do modo como as empresas endere-
çam (ou não) as referidas questões de sustentabilidade ambiental, social e de 
governação assenta na necessidade de criar para os investidores e mais gene-
ricamente, para todos os stakeholders níveis de informação adequados sobre as 
práticas da empresa nesta matéria, na expectativa de que seja a própria pressão 
dos grupos de interesses e as preocupações reputacionais a orientar, por um 
lado, os responsáveis das empresas num determinado caminho e, por outro,  
todos quantos com ela se relacionam no sentido de (re)ponderarem se pre-
tendem continuar a relacionar-se, com uma empresa que desconsidera estes 
interesses e objetivos supraindividuais.

IX – Entre nós, e como exemplo da materialização já consumada destas 
tendências, importa referir o reforço e alargamento de âmbito das regras sobre  
governação das sociedades, sobretudo daquelas que atuam no setor finan ceiro, 
mas também das chamadas entidades de interesse público. Verificou-se, nos úl-
timos tempos e em diversos setores, o reforço assumido de algumas das suas 
dimensões, como a diversidade de género e as regras imperativas sobre inde-
pendência e idoneidade dos gestores, acompanhado da atribuição de responsa-
bilidades aos supervisores nessas matérias.

São igualmente exemplo de políticas regulatórias orientadas pela inscrição 
de elementos de sustentabilidade e de um propósito no conceito de empresa a 
imposição, mais recente, às grandes empresas de divulgação de um relatório de 
informação não financeira que contenha dados sobre a evolução, o desempenho 
e o impacto das suas atividades, nas questões ambientais, sociais e relativas 
aos trabalhadores, à igualdade entre mulheres e homens, à não discriminação, 
ao respeito dos direitos humanos, ao combate à corrupção e às tentativas de 
suborno pelo art. 66º-B, nº 1 e 2 do Código das Sociedades Comerciais.

X – Todas estas realidades em mutação confluem, inevitavelmente, na pro-
gressiva construção de um conceito renovado de empresa, que se distancia pro-
gressivamente do paradigma assente num objetivo único e final da criação e 
distribuição de lucros pelos acionistas (shareholder capitalism), ensaiando uma 
tendência de aproximação necessariamente cautelosa, mas progressiva, a um 
modelo de empresa e sociedade anónima que abrange na sua finalidade, para 
além do lucro, a criação de valor para outros grupos de interesses que gravitam 



742

CADER NOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS SOBRE OS 20 ANOS DO CVM

em torno da sociedade, vocacionado a empresa para a realização de um propósito 
(stakeholder capitalism). 

Esta abordagem pressupõe igualmente o alargamento do dever fiduciá-
rio dos administradores, passando a integrar interesses de outros stakeholders,  
embutindo a sustentabilidade nos modelos de governo e na abordagem estra-
tégica e desenvolvendo a consciência ética e uma cultura de empresa focada no 
longo prazo.

Conforme já referido, a evolução para um paradigma em que os interesses 
dos stakeholders convivem, em plano de igualdade e enquanto interesses coleti-
vos, com o interesse ao lucro dos acionistas, ou mesmo se sobrepõe a ele, já não 
é, nos setores regulados – Banca, Mercado, Seguros, Energia, e outros – sequer 
uma opção: o próprio quadro regulatório operou já, quase sem que nos aper-
cebêssemos, uma viragem decisiva no quadro de interesses obrigatoriamente 
incluídos nos deveres da administração, forçando a consideração de interesses 
e bens públicos que se sobrepõem ao escopo lucrativo com objetivo de pri-
meira linha, operando também por esta via uma metamorfose do conceito de 
interesse social.

XI – Sem respeito por elevados padrões éticos e de profissionalismo e sem 
a consideração, pela gestão das empresas, de interesses coletivos a par com o 
interesse ao lucro, o risco de novas crises de grande dimensão é grande. Assim, 
à medida que o conceito clássico de empresa é desafiado, também o contributo 
dos reguladores e supervisores deve ser questionado. 

O complexo normativo europeu, constituído, entre outros, por instrumen-
tos de regulação do mercado e dos direitos dos investidores como a MiFID, 
UCITs, AIFMD, EMIR, BMR e pela Diretiva dos Direitos dos Acionistas, tem 
vindo a refor çar as competências atribuídas aos supervisores que lhes permitem 
avaliar e agir, direta ou indiretamente, na cultura, eficácia, idoneidade e inte-
gridade dos conselhos de administração. Cabe-lhes assim um papel essencial 
na construção de um sistema financeiro sustentável, o qual devem assumir sem 
voluntarismos, mas também sem hesitações.
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Os fundos de investimento na jurisprudência do STJ: 
identificação das questões suscitadas 

e das soluções propugnadas 

Fátima Gomes1

1. A jurisprudência do STJ relativa a questões que envolvem directamente os 
fundos de investimento é escassa. Numa pesquisa realizada aos elementos dis-
poníveis não se encontraram mais do que meia dúzia de arestos que justificam 
menção especial, embora possam existir outros em que aparecem fundos de 
investimento mas sem que esse aparecimento tenha relevado de algum modo 
ou suscitado dúvidas relativas à sua natureza ou regime jurídico, mesmo consi-
derando as alterações legais que se foram sucedendo neste domínio.

1.1. Da análise realizada identificaram-se como questões versadas pela juris-
prudência do STJ, conforme se dará nota de seguida:

1. Saber se os Fundos de Investimento têm personalidade jurídica ou ape-
nas judiciária;

2. Saber como devem os mesmos ser representados em juízo;
3. Saber como os mesmos de vinculam na ordem jurídica;
4. Saber que consequências decorrem da sua natureza de patrimónios 

autónomos, nomeadamente em termos de responsabilidade perante 
credores;

1 Juíza Conselheira do STJ.
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5. Saber como é definida a participação dos titulares do património autó-
nomo e sua ligação a unidades de participação e ao conceito de valores 
mobiliários, bem como ao regime a estes aplicáveis em matéria de inter-
mediação financeira, nomeadamente transmissão e comercialização.

1.2. A jurisprudência analisada abarca períodos regulatórios distintos, desde 
o regime vigente no Código do Mercado de Valores Mobiliários, até aos regimes 
mais actuais, já no domínio do Código dos Valores Mobiliários e legislação espe-
cial sobre fundos de investimento, nas suas mais variadas espécies, já incluindo 
a sua denominação como organismos de investimento colectivo e resultante de 
transposição e adaptação do direito português ao Direito da União Europeia.

1.3. Como se impõe, antes de iniciar essa análise, adverte-se o leitor do in-
tuito do presente texto: não se visou efectuar uma análise crítica da jurisprudên-
cia, mais própria do função crítica própria da doutrina, mas tão só fornecer ele-
mentos descritivos sobre as questões colocadas à jurisprudência e as respostas 
por esta encontradas, o que certamente o leitor compreenderá, atenta a actual 
posição profissional da autora deste texto.

1.4. Entre 2007 e 2014, apenas se oferecem destacar os dois seguintes 
arestos2:

1º – o processo relativo a recurso de Agravo nº 402/08 – 2ª Secção, de  
06-03-2008, onde se lê o seguinte sumário:

I – Os fundos de investimento constituem patrimónios autónomos, sem persona-
lidade jurídica.  

II – Mas se é certo a personalidade jurídica atribuir, necessariamente, a quem a 
detenha, a personalidade judiciária, já não é a proposição contrária, isto é, a de carecer 
de personalidade judiciária quem não detenha a personalidade jurídica.  

III – Face ao art. 6º do CPC, apesar do Fundo de Investimento Imobiliário carecer 
de personalidade jurídica, não se lhe poderá, sem mais, negar a susceptibilidade de ser 
parte, que lhe advém, face a este normativo, da circunstância de constituir um patri-
mónio autónomo.  

IV – Extinto o Fundo, deixou de existir o património autónomo detentor da perso-
nalidade judiciária.  

V – A excepção de caso julgado tem por fim evitar a repetição de causas e os seus 
requisitos são os fixados no art. 498º do CPC: identidade de sujeitos, de pedido e de 
causa de pedir.

2 Vd. www.stj.pt, sumários (de cada ano do acórdão em causa) e www.dgsi.pt.
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VI – A autoridade de caso julgado, diversamente, pode funcionar independente-
mente da verificação da tríplice identidade a que se aludiu, pressupondo, porém, a deci-
são de determinada questão que não pode voltar a ser discutida.

2º – O recurso de Revista nº 5382/07.0TVLSB.L1.S1 – 1ª Secção, de 06-07- 
-2011, com o seguinte sumário:

I – Considerando que os contratos celebrados entre os autores e o banco réu consubs-
tanciam transacções (subscrição pelos autores) de unidades de participação em fundos 
de investimento mobiliário e provado que o banco réu (registado como intermediário 
financeiro na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários) actuou, nas transacções 
efectuadas com os autores, no exercício da sua actividade (autorizada) de colocação de 
unidades de participação em fundos de investimento (regulada, entre outros, pelo art. 
28º do DL nº 276/94, de 02-11) e que tais transacções foram efectuadas a solicitação 
do autor, tendo o banco recebido e transmitido as ordens por ele dadas, cumpre qualifi-
car esses contratos como de intermediação financeira e não de comercialização. 

II – Afastada a possibilidade de as operações – realizadas através de intermediário 
financeiro – o terem sido no quadro de uma comercialização por subscrição pública, por 
falta de preenchimento de pressupostos caracterizadores enunciados nos nºs 1 e 2 do art. 
116º do Código do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM), pode concluir-se pela 
verificação in casu de subscrições particulares (arts. 117º e 116º, a contrario, do mesmo 
Código) e indirectas (art. 118º do citado diploma), no fundo, de situações de comer-
cialização/colocação de unidades de participação através de intermediário financeiro. 

III – Assente que todas as transacções efectuadas tiveram por objecto ou incidi-
ram em participações numa instituição de investimento colectivo (os fundos de investi-
mento mobiliário são instituições de investimento colectivo, nos termos do art. 3º,  
nº 1, do DL nº 276/94), em valores mobiliários com sede em outro Estado Membro da 
Comunidade Europeia ou, pelo menos, valores mobiliários administrados por socieda-
de gestora com sede em outro Estado Membro, haveria sempre e, nesta situação, para 
o banco réu, a obrigação/dever de comunicação prévia cuja observância é determinada 
pelo art. 37º do DL nº 276/94. 

IV – Não se mostrando cumprido o dever prévio de comunicação, daqui decorre 
uma manifesta falta de legitimidade formal para a realização daquelas operações. 

V – Tal não significa que haja, da parte do banco réu, falta de legitimidade subs-
tantiva para as transacções efectuadas ou que a constatada ausência de legitimidade 
formal – exclusivamente consequente à falta de cumprimento do dever de comunicação 
prévia – acarrete a nulidade dos negócios jurídicos celebrados. 

VI – O vício formal que existe traduz-se numa violação, pela entidade financeira 
intermediária, da norma legal que impunha um dever prévio de comunicação (não de 
obtenção de autorização prévia), norma essa meramente reguladora do mercado. 
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VII – Essa violação de dever de comunicação poderia, por um lado, fazer o banco 
réu incorrer em responsabilidade contraordenacional (arts. 670º a 673º do CMVM) 
e, por outro, fazer constituir o banco em obrigação de indemnizar com base na respon-
sabilidade civil, desde que para o efeito se mostrassem preenchidos os requisitos gerais 
estabelecidos no art. 483º do CC (art. 651º, nº 1, do CMVM).  

VIII – Em nenhuma circunstância poderia aquela mera irregularidade configurar, 
em si mesma, fundamento para declaração de nulidade dos contratos de subscrição das 
unidades de participação dos fundos de investimento imobiliário em causa. 

2. Contudo mais recentemente é possível encontrar outras decisões em 
que os fundos de investimento vêm referidos e assumem já algum destaque nas 
questões que suscitam. 

Trata-se de acórdãos do STJ proferidos entre 2018 e 2020 e que passaremos 
a descrever, nos seus traços essenciais.

2.1. No Ac. do STJ, de13 de Novembro de 2018, estava em causa uma acção 
proposta por um condomínio contra um Fundo de Gestão de Património Imo-
biliário, e na qual o condomínio (A.) alegou que o Réu (Fundo) procedeu à 
venda de diversas fracções que integrariam o condomínio, existindo nas partes 
comuns daquele vários defeitos que deveriam ser corrigidos.

O R. contestou afirmando que desconhecia a existência dos alegados defei-
tos e que a responsabilidade pela reparação dos mesmos seria da construtora do 
edifício, a quem comprou 33 fracções, das quais revendeu 27.

Por seu turno, o A. requereu a intervenção principal provocada de um outro 
Fundo de Gestão de Património Imobiliário, com fundamento no facto de este 
também ter vendido duas das fracções autónomas aos condóminos. Essa inter-
venção foi admitida pelo tribunal.

Em 1ª instância foi proferida sentença de condenação do Réu e do Interve-
niente, ambos Fundos de Gestão de Património Imobiliário, “na proporção da per-
milagem das 31 (trinta e uma) e 2 (duas) fracções autónomas que cada um deles vendeu, 
a, em 60 (sessenta) dias, procederem à realização dos trabalhos necessários à eliminação e 
reparação dos vícios, defeitos e anomalias, invocados pelo A. e dados como provados, detec-
tados nas partes comuns do prédio urbano (…)”. O R. e o Interveniente foram também 
condenados, a expensas suas, a realizar os aos trabalhos de limpeza das partes 
comuns do prédio, que sujem, imediatamente após a realização e concretização 
dos trabalhos.

Apresentado recurso de apelação, pelo R. e pelo Interveniente, veio o Tribu-
nal da Relação a confirmar a sentença.

Apresentado recurso de revista para o STJ, revista excepcional, por a revista 
normal não ser admissível atenta a dupla conformidade decisória, o recurso foi 
admitido (artº 672º CPC), e foi proferido acórdão.
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Na revista os recorrentes identificaram como questão essencial do recurso a 
de saber “se será ou não aplicável aos fundos de investimento imobiliário, não obstante a 
sua natureza de patrimónios autónomos, o regime do Decreto-Lei 67/2003 de 8 de Abril 
(Lei da Defesa do Consumidor).”

Na opinião dos recorrentes o regime que devia ser aplicado aos patrimónios 
autónomos devia ser o do artigo 914º do Código Civil, uma vez que os Recor-
rentes não seriam “profissionais do imobiliário” sobre os quais impenderia um 
especial dever de conhecer defeitos...que não se manifestariam na data de con-
clusão dos contratos de compra e venda (objecto material da relação jurídica 
controvertida).

Na análise do tribunal a questão da qualidade do Réu e Interveniente foi 
efectuada, num primeiro momento, pelo enquadramento normativo. Aí se disse:

“[O RÉU] – Fundo de Gestão de Património Imobiliário vem, nos autos, represen-
tado pela sociedade … – SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTI-
MENTO IMOBILIÁRIO, S.A3. O fundo foi constituído e obteve a autorização 
Ministerial necessária através da Portaria nº881/97 (2ª s, DR) de 27 de Outubro 
de 1997, depois de obtido parecer favorável do BdP e da CMVM. Era um fundo de 
investimento imobiliário aberto4, com administração, gestão e representação assegu-
radas pela sociedade gestora ….. À data da sua constituição, as leis vigentes eram o  
DL 316/93, de 21 de Setembro (artº1º, nº1) e o DL 229-C/88, de 4 de Julho (artº 
6º, nº 3). Com as alterações legais sucessivas, além do DL 316/93 (que se manteve), 
o fundo teve de se adaptar também ao Regime Geral de Organismos de Investimento 
Colectivo, publicado pela Lei nº 16/2015, de 24 de Fevereiro.
No que respeita ao interveniente …: 
A sociedade …- SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 
IMOBILIÁRIO, S.A. foi também a gestora do fundo … – FUNDO DE GESTÃO 
DE PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO – fundo este que também adquiriu algumas 

3 São públicos os elementos relativos ao fundo, que podem ser vistos em http://web3.cmvm.pt/sdi/
fundos/docs/A485700-FRG0033351189020160913.pdf – regulamento de gestão e elementos da 
entidade gestora. Desde 30 de Outubro de 2014 a gestão do fundo passou a ser exercida pela …. – 
Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A (deliberação do Conselho Directivo 
da CMVM); anteriormente a gestão tinha sido exercida pela …. FII, SA.
As entidades gestoras de OIC autorizadas a exercer essa actividade em Portugal são intermediários 
financeiros em valores mobiliários – artº 293º, nº 1, al. b) Código dos Valores Mobiliários – estando 
sujeitas a registo na CMVM (artº 295º).
4 Um fundo de investimento aberto é constituído por unidades de participação (UP) em número 
variável: o número de unidades de participação varia de acordo com a procura do mercado, tendo o 
investidor a possibilidade de, em qualquer momento, realizar subscrições ou resgates; um FII fechado 
é constituído por UP em número fixo, estabelecendo-se esse número no momento de subscrição.  
O aumento do número apenas pode realizar-se nos definidos no Regulamento de Gestão. O reem-
bolso das UP ocorre na data de liquidação do fundo.
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fracções ao construtor do imóvel ..; o [interveniente] passou a denominar-se … – 
FUNDO DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO5.”

No Acórdão do Tribunal da Relação (recorrido) quer o Réu, quer o Inter-
veniente, vinham já apresentados, na sua configuração legal, como patrimónios 
autónomos. 

Esta configuração vinha sustentada no DL 60/2002, de 20 de Março (e no 
anterior DL 294/95, de 17 de Novembro) e seriam caracterizados como instituições 
de investimento colectivo que têm por fim o investimento de capitais recebidos do 
público em carteiras diversificadas de valores fundamentalmente imobiliários, segundo 
um princípio de divisão de riscos, sendo entidades que operam no mercado imobiliário, 
designadamente comprando e/ou vendendo imóveis, com o objectivo de rentabilizar os 
“capitais recebidos”. 

No Acórdão do Tribunal da Relação (recorrido) diz-se que estas “institui-
ções de investimento colectivo podem ser titulares de direitos, como o de propriedade, e 
estão adstritas a deveres – são todas estas as características que o acórdão destaca, a par de 
reconhecer que não é, nem uma pessoa singular, nem uma pessoa colectiva”. Contudo, aos 
olhos de quem com ele contrata – este, na veste de vendedor de imóveis – nada 
se destacaria que pudesse ser diferente dos negócios realizados por alguém que 
sendo pessoa jurídica assumisse a posição de vendedor. É que a percepção do 
comprador, sobretudo do consumidor, ponderada a partir do critério do consu-
midor médio, não especializado, não encontraria diferenças entre uma venda 
feita por um FII e uma sociedade comercial dedicada ao negócio de alienação 
de imóveis.

Depois o STJ passou a analisar a situação específica do R., dizendo:
“Tal como já dizia o DL 60/2002, de 20/3, o ..[R.] é um fundo do tipo daqueles que 

“constituem patrimónios autónomos, pertencentes, no regime especial de comunhão regu-
lado pelo presente diploma, a uma pluralidade de pessoas singulares ou colectivas designa-
das “participantes” (artigo 2º, nº 2), não dotado de personalidade jurídica.

Em nota é igualmente feita referência ao direito aplicável e à questão da 
personificação dos fundos:

“O DL 60/2002 foi revogado pela Lei nº 16/2015, de 24 de Fevereiro, diploma que 
aprovou o Regime Geral dos Organismos de Investimento Colectivo ( já modificado pelos 
DL nº 124/2015, de 07/07, DL nº 77/2017, de 30/06, Lei nº 104/2017, de 30/08, DL 
nº 56/2018, de 09/07 e Lei nº 35/2018, de 20/07, com a Rectificação nº 31/2018, de 

5 Cf. Engrácia Antunes, Os Instrumentos Financeiros, 3ª ed., Almedina, 2017, para a diferença entre 
FII e fundos de gestão de património imobiliário (Réu e Interveniente) – p. 135, em que as unidades 
de participação também são valores mobiliários – artº 8º do DL 316/93, de 21 de Setembro.
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07/09), e que também revogou o anterior regime jurídico dos organismos de investimento 
colectivo (aprovado pelo Decreto-Lei nº 63-A/2013, de 10 de Maio).

(…)
Não que a personificação jurídica do fundo seja uma impossibilidade legal. Neste senti-

do, cf. o movimento legal no sentido de admitir que existam OIC personificadas, realidade 
que em Portugal passou a ser possível desde, pelo menos, o DL 71/2010, de 18 de Junho.  
O Decreto-Lei 71/2010, de 18 de Junho Decreto-Lei procedeu à alteração do regime jurí-
dico dos organismos de investimento colectivo (aprovado pelo Decreto-lei nº 252/2003, 
de 17 de Outubro) e do regime jurídico dos fundos de investimento imobiliário (aprovado 
pelo Decreto-lei nº 60/2002, de 20 de Março) e passou prever a constituição de Fundos de 
Investimento Imobiliário sob forma societária – designados por sociedades de investimento 
imobiliário (SIIMO) – e a constituição de organismos de investimento colectivo sob forma 
societária (OICVM) – designados por sociedades de investimento mobiliário (SIM), pas-
sando a ser possível contrapor Fundos de Investimento Imobiliários contratuais (conforme 
são designados no preambulo do diploma) a Fundos de Investimento Imobiliários sob a 
forma societária. As SIIMO são instituições de investimento colectivo dotadas de persona-
lidade jurídica, que assumem a forma de sociedade anónima de capital variável (SICAVI) 
ou fixo (SICAFI), e cujos activos são por elas detidos em regime de propriedade e geridos a 
título fiduciário, pelas próprias ou por terceira entidade contratada, de modo independente 
e no exclusivo interesse dos accionistas.” 

E são feitas igualmente alusões à doutrina:
“(…) a definição do que sejam hoje os fundos de investimento pode ser apresentada 

como Engrácia Antunes: são organismos de investimento colectivo; são “instituições 
que têm como finalidade o investimento colectivo de capitais obtidos junto do público  
investidor” – artº 2º, nº 1, al. a) do RJOIC; “constituem patrimónios autónomos desti-
tuídos de personalidade jurídica e pertencentes, em regime de comunhão6, a uma plura-
lidade de pessoas singulares ou colectivas (participantes) que neles são titulares de uma 
quota ideal (artº 5º, nº 2 do RJOIC) – justamente, a unidade de participação (artº 7º, 
nº 1 do RJOIC)” – também apelidados de OIC de base contratual, por contraposição a 
OIC de base societária. As mesmas características são referidas por Paulo Câmara7 e  
A. Pereira de Almeida8.”

6 Engrácia Antunes, Os instrumentos financeiros, 2017, p. 133.
É discutível qual a natureza jurídica da titularidade sobre o património comum do fundo – 
compropriedade, comunhão em mão comum ou propriedade fiduciária, mas não o facto de os 
titulares das unidades de participação serem titulares de uma quota-parte desse património comum. 
7 Paulo Câmara, obra citada, p. 773 e ss: são patrimónios autónomos tipicamente constituídos 
para permitirem o aforro colectivo segundo um princípio de divisão de riscos; a sua gestão deve ser 
exercida no interesse exclusivo dos participantes.
8 Sociedades Comerciais, Valores Mobiliários, Instrumentos Financeiros e Mercados, Coimbra Editora,  
Vol. 2, 2013, p. 142 e ss.
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Foi neste enquadramento que o STJ concluiu:
“Os fundos de investimento de base contratual são patrimónios autónomos e des-

personalizados cuja titularidade é encabeçada juridicamente pelos próprios participantes 
Enquanto património autónomo o fundo é objecto de direitos. Tais direitos pertencem aos 
participantes no património, que é o próprio fundo.”

Em seguida o tribunal teve de afrontar o problema da vinculação e represen-
tação do fundo, enquanto entidade não personificada, dizendo:

“ (…) a lei não prevê que as operações que tenham por objecto o património sejam rea-
lizadas com intervenção dos participantes. Ao invés, instituiu um regime de intervenção 
obrigatória de uma sociedade gestora, que intervém necessariamente – tal como intervém 
na representação do fundo em juízo”, o que, na situação sujeita a análise do tribunal, 
estaria devidamente assegurada (“A representação dos fundos R. e interveniente 
nos autos está devidamente assegurada pela sociedade gestora. – nota 11”.

Feitas estas considerações o tribunal debruçou-se sobre a questão funda-
mental da revista, já indicada.

Disse aí:
“Olhando especificamente para a situação dos autos, com o objectivo legal que presidiu 

à consagração da responsabilidade do vendedor, dizer que o fundo não é vendedor, pelo que 
não responde, é esquecer que a consagração de um regime de património autónomo não 
personificado tem em vista certos objectivos – que devem merecer atenção. Tais objectivos 
estão centrados na autonomização do património para efeitos de segregação patrimonial e 
de dinamização do funcionamento dos mercados financeiros. Não se tem em vista introdu-
zir desvios injustificados ao funcionamento do sistema jurídico.

Não se poderia compreender que o fundo, porque objecto de direitos, e não sujeito, 
fosse dispensado do cumprimento das obrigações resultantes da lei quando é realizado um 
negócio jurídico de alienação sobre bens do fundo em condições equivalentes à de outras 
operações em que o vendedor seja um sujeito com personalidade jurídica.

A escolha do legislador em não personificar os fundos não afecta as operações que o 
mesmo realiza; os negócios de que o fundo beneficia devem ser sujeitos ao mesmo regime 
jurídico a que se subordinam os mesmos negócios quando realizados por outra entidade que 
não um fundo, salvo se o legislador disser expressamente que o regime é diferente.

Para se defender a equiparação de regimes – ultrapassando os referidos obstá culos de 
construção jurídica – podem admitir-se várias construções, nomeadamente: i) defen der 
que quando o fundo realiza uma operação de venda de um imóvel, como vendedor inter-
vêm, pelo menos, uma pessoa jurídica singular ou colectiva (o fundo divide-se em unidades 
e elas pertencem a pessoas); ii) defender que como vendedor aparece uma pessoa jurídica 
por equiparação, sob pena de não se compreender que possa ser existido uma manifestação 
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de vontade, necessária à formação do contrato, sem um sujeito a quem a mesma se impute9; 
iii) defender que a intervenção jurídica dos fundos de investimento de tipo contratual é 
realizada através de uma sociedade gestora que, actuando em nome e por conta daquele, 
permite que os efeitos jurídicos se produzam na sua esfera patrimonial – positiva e nega-
tivamente10.”

E foi realizada a aplicação do raciocínio explicitado ao caso concreto:
“Na sua qualidade de fundo de investimento, o [R] tem por objecto a gestão de investi-

mento imobiliário, obtendo capitais juntos de investidores, e procedendo à sua aplicação, 
nos termos previstos na lei e respectivos regulamentos, destacando-se o facto de com essas 
aplicações de capitais se conseguir uma repartição de riscos. 

Considerando que a aplicação dos capitais obtidos junto dos participantes/investidores 
num conjunto diversificado de activos se traduz, nomeadamente na aquisição de imóveis, 
liquidez, participações em sociedades imobiliárias, etc., e que a valorização destes activos 
constitui o objectivo da sua actividade principal, não se pode deixar de salien tar que, na 
execução desta actividade, o fundo vem a beneficiar de operações resultantes da compra 
e da venda de imóveis, e que tais compras e vendas estão funcionalizadas à finalidade de 
obtenção de lucros através da gestão de investimentos imobiliários11. 

9 Cf. a obra Da contitularidade de Direitos no Direito Civil, UCEditora, 2015, p. 438 e ss, da autoria de 
Elsa Vaz Sequeira, para uma visão comparada das situações possíveis e do relevo da distinção 
entre pessoa, sujeito e modos como o Direito trata situações a quem não confere, de forma explícita, 
personalidade jurídica, mas que são admitidas a intervir juridicamente – com eventuais limitações 
de actuação. Tratando-se de estudo dedicado ao direito civil não se encontrou referência explícita 
aos fundos de investimento, mas a identidade de pensamento e reconhecimento de intervenção 
são de aplicar, com as necessárias adaptações. A fls. 452 afirma: “Tudo somado, isto significa que 
é pessoa quem a lei directa ou indirectamente reconhece como tal. Aqueles que o ordenamento 
jurídico identifica como «centro de imputação de situações jurídicas» e que, por isso, pode ser titular 
de um direito ou achar-se adstrito a um dever”.
10 No caso dos autos os contratos de venda das moradias foram outorgados pelo F…., na qualidade 
de vendedor, através da sociedade gestora – cf. documentos dos autos – nomeadamente a fls. 34, 
57,67, 94, 119, 123, 132, 142, 147, 155, 159, 165, 553 verso ou a fls 563; na fl. 554 verso (e também 
na fls. 565) a venda desta moradia foi realizada para revenda tendo sido outorgantes a F…. como 
vendedora e a Invictus, SA, como compradora – suscitando-se a dúvida de saber se aqui a venda é de 
bem de consumo abrangida pelo DL 67/2003 – em todos os outros contratos a compra das moradias 
foi realizada por pessoa singular/res com objectivo de a destinar a habitação; a fls. 555 e ss consta 
contrato de venda de moradia outorgado já depois da entrada desta acção em juízo, declarando-se 
que o bem é usado (7anos) e tem defeitos e vícios, conhecidos dos adquirentes, e que o preço foi 
fixado em face disso.
11 Tem-se entendido que o activo dos Fundos de Investimento Imobiliário pode ser constituído 
por imóveis, liquidez, participações em sociedades imobiliárias e unidades de participação noutros 
Fundos de Investimento Imobiliário.
Por seu turno, os imóveis podem integrar o activo a título de direito de propriedade, de superfície, 
arrendamento ou exploração, o que confirma que aos fundos é permitida a aquisição de imóveis 
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Dito de outro modo, há aqui que operar a distinção entre a actividade normal e prin-
cipal do fundo, face às actividades que são acessórias à realização da primeira e sem a qual 
esta não se poderia concretizar, distinção que, aliás, já é também propugnada por alguma 
doutrina12.

Saber se a uma operação de venda de um imóvel (do fundo) se aplica o regime do DL 
67/2003 é, no essencial, definir quando é que existe uma relação de consumo, já que este 
diploma trata das vendas de bens de consumo e das garantias a ela relativas13.

Porque o DL 67/2003 se aplica a relações de consumo, como resulta inequivocamente 
do seu Artigo 1º-A 14, porque a definição de consumidor e sua tutela se enquadram ainda na 
LDC, que também trata do tema no Artigo 2º15, não pode deixar de se efectuar uma leitura 
conjugada dos dois diplomas legais, quando se procura delimitar o âmbito de aplicação do 
regime de vendas de bens de consumo e das garantias a ela relativas16.

para arrendamento, revenda ou para ainda o desenvolvimento de projectos de construção e de 
reabilitação de imóveis. 
12 Cf. Menezes Leitão, Direito das Obrigações, Vol. III, 2016, p. 137, sobre o âmbito de aplicação do 
artº 1º-A, nº 1 do DL 67/2003: “esta garantia é, no entanto, restrita aos contratos celebrados entre 
profissionais e consumidores, ou seja entre pessoas que fornecem bens de consumo com carácter 
profissional no exercício de uma actividade económica que visa a obtenção de benefícios e pessoas 
que adquirem esses bens de consumo, destinando-os a uso não profissional” …tem sido controvertida 
a questão da aplicação deste regime aos casos de bens adquiridos com fins simultaneamente profis-
sionais e não profissionais, mas parece-nos que qualquer aplicação profissional do bem, mesmo que 
não exclusiva, implicará a não aplicação do regime desta garantia”; … também parece que esta garantia 
não se poderá aplicar a casos de aquisição de um bem de consumo a um profissional, quando este 
não esteja a actuar no âmbito da sua actividade normal. Mas a garantia aplica-se a casos de a activi-
dade ser exercida profissionalmente – ainda que a título acessório à actividade principal” (p. 138). 
Este autor chega mesmo a exemplificar a situação de actividade principal e acessória, comentando 
um aresto deste STJ, de 7/5/2014 (Gabriel Catarino), disponível em CJ STJ, n.22, 2014, vol. 2, p. 77-84 
(cf. nota 313, p. 138 – “Concordamos por isso com a posição do Ac. do STJ (…) onde se considerou 
como vendedora para efeitos de aplicação do regime da venda de bens de consumo a instituição de 
crédito que vende a particulares os imóveis que adquiriu por dação em cumprimento”.
13 É este o objecto do diploma, que não é a Lei de defesa do Consumidor em si mesma, ao contrá-
rio do que vem repetidamente indicado nos autos – a LDC consta da Lei nº 24/96 de 31 de Julho, 
alterada sucessivamente em 1996, 1998, 2003, 2013 e 2014.
14 Âmbito de aplicação: 1 – O presente decreto-lei é aplicável aos contratos de compra e venda 
celebrados entre profissionais e consumidores. 2 – O presente decreto-lei é, ainda, aplicável, com as 
necessárias adaptações, aos bens de consumo fornecidos no âmbito de um contrato de empreitada 
ou de outra prestação de serviços, bem como à locação de bens de consumo.
15 Definição e âmbito: “Considera-se consumidor todo aquele a quem sejam fornecidos bens, pres-
tados serviços ou transmitidos quaisquer direitos, destinados a uso não profissional, por pessoa que 
exerça com carácter profissional uma actividade económica que vise a obtenção de benefícios”)
16 A qualidade de consumidor é muito discutida, em Portugal; não havendo um consenso sobre o 
sentido; em geral aceita-se até que existem vários sentidos para a qualidade de consumidor, que 
seria mais de carácter relacional, e dependente da legislação a aplicar – variando em duplo sentido 
– cf. assim, nomeadamente Teresa Estévez Abeleira, “Análisis de la noción de consumidor en 
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Resulta também inequívoco da LDC – artº 4º (Direito à qualidade dos bens e serviços) 
– que “os bens e serviços destinados ao consumo devem ser aptos a satisfazer os fins a que se 
destinam e a produzir os efeitos que se lhes atribuem, segundo as normas legalmente esta-
belecidas, ou, na falta delas, de modo adequado às legítimas expectativas do consumidor.”

Da conjugação dos dois diplomas resulta assim: i) protecção acrescida da posição do 
comprador-consumidor; ii) protecção do consumidor quando o mesmo intervenha no con-
trato aquisitivo no âmbito de uma relação de consumo; iii) delimitação da relação de con-
sumo por contraposição a uma relação que não o é.”

(…)
O [R], através da sua sociedade gestora, veio a beneficiar da aquisição de diversas 

fracções de um prédio constituído em propriedade horizontal, tendo como contraparte 
(vendedor) uma sociedade por quotas, que havia sido a construtora das fracções (…, LDA). 

Não há dúvidas de que as fracções adquiridas para o [R], através da sua sociedade ges-
tora, estavam destinadas a um uso profissional, não sendo o FUNDO consumidor para 
efeitos de tutela da relação de consumo a que se reporta o DL 67/2003: as aquisições foram 
realizadas com o objectivo de dar cumprimento ao fim justificativo da própria existência 
como fundo de investimento – valorização do património em que se investe para repartição 
de benefícios obtidos com o investimento pelos titulares das unidades de participação.

Mais tarde o [R], através da sua sociedade gestora, viu sair do património as fracções 
adquiridas (conforme supra); as fracções foram vendidas a pessoas que as compraram com 
o objectivo de nelas morarem/habitarem – as fracções eram moradias destinadas a habi-
tação17. Claramente nestas circunstâncias os compradores que adquiriram fracções para 
nelas morarem são considerados consumidores – pessoas a quem foram transmitidos direi-
tos destinados a uso não profissional (morar). 

Se não há dúvidas que os compradores das moradias que as adquiriram com o objectivo 
de nelas habitarem são consumidores – e gozam da tutela do DL 67/2003 – para que 
assim se conclua é também fundamental que o vendedor (contraparte nas aquisições dos 
consumidores) esteja obrigado, por lei, a respeitar os direitos desses consumidores, por entre 
ambos ter sido realizada uma operação de consumo.”

(…)
O [R], nas operações indicadas, realizadas pela sua sociedade gestora – que ao alienar 

as fracções anteriormente adquiridas, fê-lo no cumprimento do objecto do fundo e com vista 
à realização da finalidade para o qual foi constituído –, procurou beneficiar os titulares das 
unidades de participações através de operações económicas tendentes a valorizar os activos 
obtidos daqueles mesmos participantes. 

el derecho português desde la perspectiva del derecho español”, in AA. VV, Estudos de Direito do 
Consumo (Director António Pinto Monteiro), Coimbra, 2016, n.10, p. 31-70.
17 As situações de excepção encontradas nos autos estão já identificadas – reportam-se a duas mora-
dias vendidas a empresa sob a forma de sociedade comercial que indicou ter por objectivo proceder 
à sua revenda.
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Assim, pode dizer-se que as operações de venda foram realizadas no âmbito de uma 
actividade económica profissional, ainda que no exercício de actividade acessória ao objecto 
principal. A relação de venda das moradias, no caso dos autos, em favor do [R] pela sua 
sociedade gestora é uma relação estabelecida entre um profissional e um consumidor, mere-
cedora da tutela do DL 67/2003.”

Mas porque a resposta à questão suscitada pelos recorrentes devia ser mere-
cedora de especial atenção, também se disse no acórdão:

“ (…) poderão estas actividades de venda de imóveis ( fracções) deixar de ser enquadra-
das no âmbito do DL 67/2003 pelo facto de o vendedor ter uma estatuto jurídico distinto 
da situação habitual em Direito em que os contratos são celebrados entre duas entidades 
jurídicas distintas encabeçadas por pessoas (singulares ou colectivas)? Pode configurar-se 
ter existido negócio jurídico de venda sem que o vendedor tenha personalidade jurídica,  
mas tão só lhe seja atribuído o estatuto de património autónomo? Como intervêm os  
patrimónios autónomos na ordem jurídica quando realizam operações do mesmo tipo? 
Não há pessoa jurídica por trás do património autónomo?

As respostas não são lineares. 
Não há normas jurídicas que possam ser convocadas para responder, de modo directo às 

interrogações. Tal não significa que o ordenamento jurídico não apresente solução para as 
mesmas. Para o efeito, devemos considerar vários conceitos, distinções, princípios e regras.

O conceito de pessoa jurídica e o de património autónomo são distintos e cumprem 
funções diversificadas. O conceito de pessoa jurídica visa identificar o sujeito do direito ou o 
vinculado ao cumprimento da obrigação; o conceito de património autónomo aparece, em 
regra, como elemento fundamental na identificação da responsabilidade e/ou na delimita-
ção do âmbito patrimonial da mesma (ou como objecto). 

O que define um património autónomo (perfeito) é o facto de um acervo de bens e 
direitos (perspectiva activa) apenas responder por certas dívidas do seu titular e de, por 
essas dívidas, só aquele acervo responder. 

Sujeito, pessoa, património e património autónomo são realidades (ou criações jurí-
dicas) que não se confundem e que aqui não podem ser assimiladas, nem contrapostas como 
se de espécies do mesmo género se tratassem.

A existência de patrimónios autónomos, a quem a lei reconhece nomeadamente perso-
nalidade judiciária, sem que os mesmos tenham personalidade jurídica própria (não cons-
tituindo assim uma pessoa jurídica), tem uma razão de ser. Essa razão de ser não é a falta 
de um sujeito – pessoa singular ou colectiva – titular do património, mas, especialmente no 
caso dos OIC, a conveniência de facilitar o modo de intervenção jurídica (e judicial) quando 
existe uma pluralidade de pessoas que são titulares desse património, cuja determinação e 
individualização pode ser difícil, e/ou a exigência de intervenção de todos inconveniente. 

Os patrimónios autónomos, em geral, têm titular. Os fundos de gestão de investi-
mento imobiliário, enquanto património autónomo, em especial, também têm titulares. 
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Os titulares do fundo enquanto património autónomo são os detentores das unidades  
de participação18. 

Na verdade, um FII é, como diz, Remédio Marques um “acervo patrimonial, este, 
que pertence, em regime de propriedade de mão comum, ao colectivo dos múltiplos titulares 
das unidades de participação”19, sendo “razões pragmáticas ligadas à dificuldade de exigir 
a coligação ou o litisconsórcio (activo ou passivo) dessas unidades de participação (…) que 
permite sustentar a extensão teleológica (deste) artigo 6º (do CPC) a outras realidades 
juridicamente não personificadas”.

A mesma ideia é colhida na doutrina mais especializada dos fundos de investimento20.
Assim, porque o legislador não considerou adequado que esse conjunto de titulares de 

unidades de participação venham todos a actuar na ordem jurídica por si próprios, os FII 
são organizados de forma a serem geridos por uma entidades gestora que actua21, no inte-
resse dos titulares das unidades de participação22, exercendo direitos e cumprindo deveres. 

Trata-se de uma opção legal, não exclusiva do regime dos fundos de investimento que 
permite aos fundos, no cumprimento do objectivo para o qual foram criados, com a in-
tervenção da sociedade gestora, venham a beneficiar de relações comerciais e/ou contra-
tuais que se estabelecem com outras entidades: por isso os fundos aparecem “representados” 
aquando da celebração de escrituras públicas, do pagamento de taxas e impostos e de todos 

18 Paulo Câmara, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, 2ª ed., 2011, p.783 – as unidades de parti-
cipação são valores mobiliários que representam quotas ideais detidas por cada participante sobre o 
património reunido para o investimento; contrariamente aos comproprietários, os participantes não 
podem pedir a divisão da coisa comum; (p. 788) – as especificidades dos FII resultam da natureza 
dos activos em que os fundos investem.
19 Remédio Marques, Acção Declarativa à Luz do Código Revisto, Coimbra Editora, 3ª edição,  
pp. 354-355.
20 Alexandre Brandão da Veiga, Fundos de Investimento Mobiliário e Imobiliário – Regime Jurídico, 
Almedina, Coimbra, 1999, pp. 407-408.
21 Paulo Câmara, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, 2ª ed., 2011, p. 780 e ss, analisando os deve-
res das sociedades gestoras. Estas sociedades auferem uma remuneração pela sua actividade – 781.
22 Pode discutir-se o que significa actuar em nome dos titulares e que efeitos daí decorrem. O 
tema tem já desenvolvimento em Portugal (vários estudos da autoria da aqui adjunta Maria João 
Vaz Tomé, nomeadamente “Sobre o contrato de mandato sem representação e o Trust”, in ROA, 
Dez. 2007, Vol. III, disponível em www.oa.pt; “A propósito dos fundos de investimento imobiliário 
fechados de subscrição particular: duas questões”, in AA. VV., DIREITO DOS VALORES MOBILIÁ-
RIOS, vol. VIII, 2008; “Alguns aspectos dos fundos de investimento mobiliário abertos «private»”, in 
Jornadas – Sociedades Abertas, Valores Mobiliários e Intermediação Financeira (coorden. Maria de Fátima 
ribeiro), Almedina, 2007, p. 123 e ss, em especial na p. 132 onde afirma: “os poderes da sociedade 
gestora de negociar … sem qualquer possibilidade de intervenção dos participantes exprimem, 
em último recurso, a cisão legalmente consagrada, entre a «titularidade (jurídico-material)» dos 
participantes do património dos fundos e a «legitimidade/titularidade (jurídico-formal)» da socie-
dade.”; “à autonomia das opções de gestão, por parte da sociedade, não corresponde a respectiva 
assumpção do risco relativo à gestão, que corre sempre por conta dos participantes” – p. 133), mas 
não vai ser aqui desenvolvido.
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os actos jurídicos praticados em seu benefício, o que nos pode conduzir a afirmar que há 
uma actuação jurídica dos fundos, em sentido impróprio, que é levada a cabo através de 
uma sociedade gestora, com natureza de sociedade comercial, que tem por objecto principal 
a administração de um ou mais fundos.

Apesar de a lei não reconhecer aos fundos nem personalidade nem capacidade jurídica 
nos termos e moldes tradicionais aplicáveis à generalidade das pessoas ( físicas e colectivas, 
ainda que em moldes diferentes), ainda assim não há dúvidas de que os fundos são criações 
jurídicas que, para os efeitos que aqui relevam, devem ser integrados no conceito de ven-
dedor23, para o efeito de se considerar que a responsabilidade dali derivada onera o fundo 
como património. Essa responsabilidade terá de ser posta em prática através da sociedade 
gestora do fundo, que o representa em juízo, e através da qual o fundo realiza os objectivos 
para que foi constituído.

Outra solução não se compreenderia à luz da unidade do sistema jurídico quando o 
fundo tem um tratamento público equivalente ao dado aos sujeitos [veja-se o modo como 
os imóveis pertencentes ao património figuram indicados no registo predial, o modo como 
se descreve a sua intervenção nos contratos de alienação de imóveis (vd. estes autos) e a 
própria existência de um número de identificação fiscal próprio].”

(…)
“uma interpretação literal da norma, tal como proposta pelos recorrentes, deixaria de 

fora da garantia os contratos que não são de venda, ao arrepio do objectivo legal de incluir 
certas prestações de serviço, empreitadas, locações no âmbito da garantia do consumidor; a 
referência a vendedor pessoa singular ou colectiva deve ser vista como um modo de expres-
sar do legislador reportado às situações normais, em que há habitualmente uma pessoa 
singular ou colectiva de identificação fácil a intervir no negócio, sem que se pretenda aqui 
excluir os casos especiais, como será o da intervenção de um património autónomo24; o sen-
tido útil da norma sairia completamente desvirtuado se, como no caso dos autos, a venda 
realizada a partir do património autónomo fosse excluída da garantia que se quis instituir 
em favor do comprador, quando o destino do bem é o uso privado e a generalidade dos con-
sumidores não tem conhecimentos jurídicos suficientes (nem os mesmos seriam exigíveis) 
para compreender a especificidade do património autónomo que figura como “vendedor”; 
só por excesso de formalismo se poderia aceitar a tese dos recorrentes.”

23 Mais correctamente aplicável à sociedade gestora que intervém nos actos relativos à gestão  
do património.
24 Pode atentar-se no regime do Código dos Valores Mobiliários onde os OIC aparecem qualificados 
como investidores qualificados (artº 30º), ao lado de entidades personificadas, compreendendo-se 
que o objectivo da sua qualificação como investidor é completamente alheio ao facto de não ser 
pessoa física ou jurídica. Um investidor não é quem investe? Como pode alguém investir se não for 
pessoa jurídica ou pelo menos haver equiparação para certos efeitos?
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Em decorrência da fundamentação apresentada a decisão do STJ foi no sen-
tido de confirmar a decisão recorrida, mantendo-se assim a condenação que já 
vinha da 1ª instância.

2.2. No Acórdão do STJ de 5-12-2019, a situação sujeita a apreciação do tri-
bunal voltou a centrar-se em matérias de fundos de investimento imobiliários.

O seu sumário é o seguinte:
I – Os fundos de investimento imobiliário são patrimónios colectivos que a lei qua-

lifica como / reconduz ao conceito amplo de “patrimónios autónomos”. 
II – Não obstante a falta de personalidade jurídica, os fundos de investimento 

imobiliário têm personalidade judiciária, ex vi do art. 12º, al. a), do CPC, sendo 
susceptíveis de ser judicialmente demandados. 

III – A representação em juízo das entidades sem personalidade jurídica, mas 
com personalidade judiciária é assegurada pelos seus administradores (cfr. art. 26º do 
CPC), o que, no caso dos fundos de investimento imobiliário, significa, em regra, uma 
sociedade gestora de fundos de investimento imobiliário (cfr. art. 6º, nº 1, do Regime 
Jurídico dos Fundos de Investimento Imobiliário). 

IV – Não havendo dúvidas de que a sociedade gestora foi demandada na quali-
dade de representante do fundo de investimento imobiliário, pode e deve, à luz do dever 
geral de gestão processual (cfr. art. 6º do CPC) e do princípio da economia processual  
(cfr. art. 130º do CPC), dar-se como válida a sua citação na qualidade de represen-
tante do fundo. 

Neste processo três autores intentaram uma acção declarativa, em coligação, 
contra cinco Rés, uma das quais uma Sociedade Gestora de Fundos de Investi-
mento Imobiliário (sociedade anónima).

A Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário foi demandada 
com a menção de que o seria “por si mesma na sua mesma e própria qualidade, que tem 
ou teve, quer de sociedade gestora quer de representante necessária do Fundo Fechado de 
Investimento Imobiliário EE (…), quer ainda na qualidade de mandante de entidades que 
tenha envolvido, como interpostas pessoas ou interpostas entidades na titularidade dos seus 
interesses, ou na qualidade de mandante ou comitente de entidades que tenha utilizado, 
como seus mandatários e/ou comissários, no desempenho das suas responsabilidades 
relativas ao empreendimento do ‘Retail Park’.

Na acção cada AA peticionada valores distintos, a título de reembolso das quan-
tias que alegaram ter despendido com a satisfação de indemnizações devidas às 
respectivas seguradas, lojistas do “Retail Park”, em resultado de danos sofridos 
em consequência de incêndio num certo dia.

Na sua defesa a Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário 
invocou ilegitimidade passiva.
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Dispensada a audiência prévia, foi proferido, em 28.09.2018, despacho sa-
neador, no qual se julgou verificada a ilegitimidade passiva arguida pela ré So-
ciedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário – tendo-se decidido 
manter esta ré em juízo na qualidade de “representante do réu ‘Fundo Fechado de 
Investimento Imobiliário EE’”.

A invocação da ilegitimidade passiva obteve do tribunal a seguinte pronúncia:
“2.3.1. Da ilegitimidade passiva da ‘ Sociedade Gestora de Fundos de Investi-
mento Imobiliário‘
Na sua contestação, a ré ‘CC’ arguiu a respetiva ilegitimidade, alegando que é deman-
dada na qualidade de representante do proprietário do Retail Park à data do incêndio, 
e atualmente em liquidação, sem que esse proprietário, um Fundo de investimento imo-
biliário fechado, sem personalidade jurídica mas com personalidade judiciária, tenha 
sido demandado. Concluiu que não sendo titular de direitos e obrigações a própria 
‘CC’, então de ser considerada parte ilegítima – arts. 46 e ss., fls. 1078.
Notificadas, as autoras responderam – fls. 1295 v., arts. 23º e ss.
Não há dúvida de que a ‘ Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imo-
biliário ‘ é demandada na qualidade de representante do ‘Fundo Fechado de Investi-
mento Imobiliário EE’, pedindo as autoras a sua citação nessa qualidade. Os Fundos 
de Investimento Imobiliário constituem patrimónios autónomos, pertencentes, no 
regime especial de comunhão regulado pelo presente diploma, a uma pluralidade de 
pessoas singulares ou coletivas designadas ‘participantes’ (…) que não respondem, em 
caso algum, pelas dívidas destes ou das entidades que, nos termos da lei, asseguram a 
sua gestão (art. 2º, nº 2, do Regime jurídico dos organismos de investimento coletivo em 
valores mobiliários sob a forma societária e dos fundos de investimento imobiliário sob 
a forma societária, na redação dada pela Lei nº 71/2010, de 18 de junho), e a adminis-
tração dos fundos de investimento imobiliário é exercida por uma sociedade gestora de 
fundos de investimento imobiliário, adiante designada por sociedade gestora, com sede 
principal e efetiva da administração em Portugal – art. 6º, nº 1, do mesmo diploma.  
Os Fundos não têm personalidade jurídica, capacidade jurídica ou capacidade judiciá-
ria, isto é a capacidade de estar por si só em juízo, pois que, como se disse, são represen-
tados por sociedades gestoras, apesar de lhes ser reconhecida personalidade judiciária 
– arts. 11º, a contrario sensu, do Código de Processo Civil, e art. 12º, al. a), do mesmo 
código; neste sentido o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa (Rel. Des. M. Graça 
Araújo), de 7 de maio de 2013, disponível em http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc7
32316039802565fa00497eec/f95c51715d6a57ae80257c85004575a6?OpenDo
cument
Com efeito, não tem a ‘ Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imo-
biliário ‘ legitimidade ela própria mas atua em juízo como representante do ‘Fundo’, 
alegadamente, dono do Retail.
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Mal comparando as realidades – uma vez que do ponto de vista fáctico, a presente é 
muito mais complexa – também os condóminos podem figurar como réus numa ação de 
anulação de deliberações, embora seja o administrador que os represente em juízo, ain-
da que não por falta de personalidade jurídica daqueles (art. 1433º do Código Civil). 
De todo o modo, sempre seria só de citar a administração porque com poderes legais 
para representação desses condóminos.
Fazendo o paralelismo, por razões de economia processual e evitando a prática de atos 
inúteis (art. 130º do Código de Processo Civil), se dá como válida a citação da ‘CC’, 
não enquanto ré, pois réu é o ‘Fundo Fechado de Investimento Imobiliário EE’, mas 
na qualidade de representante deste e na esfera do qual se irão produzir os efeitos da 
eventual procedência da ação.
Assim, julgo procedente a exceção, mantendo-se, porém, a ‘ Sociedade Gestora de 
Fundos de Investimento Imobiliário ‘ em juízo, na sobredita qualidade de repre-
sentante do réu ‘Fundo Fechado de Investimento Imobiliário EE’. Pelo exposto aci-
ma, não são determinadas diligências adicionais, prosseguindo os autos. Comunique à 
CMVM a pendência da ação”.

As autoras recorreram deste despacho na parte em que julgou verificada 
a ilegitimidade passiva arguida pela ré Sociedade Gestora de Fundos de 
Investimento Imobiliário e decidiu mantê-la em juízo na qualidade de “repre-
sentante do réu ‘Fundo Fechado de Investimento Imobiliário EE’” –, pugnando no 
sentido de que se reconhecesse a legitimidade passiva desta ré, não apenas 
na qualidade de representante daquele Fundo, mas também a título próprio. 
A ré Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário recorreu do 
despacho na parte em que, apesar de ter sido julgada verificada a respectiva 
ilegitimidade passiva, foi decidido mantê-la em juízo na qualidade de 
“representante do réu ‘Fundo Fechado de Investimento Imobiliário EE’”, pugnando 
no sentido da prolação de decisão que considere verificada a respectiva 
ilegitimidade passiva também enquanto representante daquele Fundo.

O Tribunal da Relação de Évora proferiu Acórdão em 2.05.2019, em 
que confirmou a parte da decisão do Tribunal de 1ª instância em que se 
julgava verificada a ilegitimidade passiva da ré Sociedade Gestora de Fundos 
de Investimento Imobiliário e revogou a parte em que se determinava a 
manutenção desta ré em juízo na qualidade de representante do Fundo 
Fechado de Investimento Imobiliário EE.

As AA. apresentaram recurso de revista. O STJ considerou que apenas 
podia conhecer de algumas questões, nomeadamente da de saber se a Ré 
podia estar em juízo na qualidade de representante do Fundo Fechado de 
Investimento Imobiliário “EE” (doravante: Fundo), porquanto a questão da 
ilegitimidade passiva da Ré estava decidida e havia dupla conforme, impedi-
tiva da revista (cfr. artigo 671º, nº 3, do CPC).



760

CADER NOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS SOBRE OS 20 ANOS DO CVM

Ao conhecer da questão da representação do Fundo, o STJ começou por 
atender – reproduzindo – ao que havia sido a fundamentação do tribunal 
recorrido.

Essa decisão teve a seguinte justificação:
“Analisando o introito da petição inicial, verifica-se que as autoras intentaram a ação 
contra cinco rés, entre elas a ora apelante CC – Sociedade Gestora de Fundos de Inves-
timento Imobiliário, SA, com a menção de que é demandada por si mesma na sua 
mesma e própria qualidade, que tem ou teve, quer de sociedade gestora quer 
de representante necessária do Fundo Fechado de Investimento Imobiliário 
EE (…), quer ainda na qualidade de mandante de entidades que tenha envol-
vido, como interpostas pessoas ou interpostas entidades na titularidade dos 
seus interesses, ou na qualidade de mandante ou comitente de entidades 
que tenha utilizado, como seus mandatários e/ou comissários, no desem-
penho das suas responsabilidades relativas ao empreendimento do ‘Retail 
Park’, como, designada mas não exclusivamente, a aqui também Ré FF e a 
aqui também Ré GG. Porém, não decorre do cabeçalho de tal articulado que a ação 
seja intentada contra o Fundo Fechado de Investimento Imobiliário EE, o qual não se 
encontra identificado como réu.
Impondo o artigo 552º, nº 1, al. a), do Código de Processo Civil, ao autor, a obrigação 
de identificar as partes na petição inicial, a falta da indicação do aludido Fundo como 
réu não permite considerar a ação intentada contra o mesmo e impõe a conclusão de que 
aquele não é parte na ação.
Considerou a decisão recorrida que o aludido Fundo constitui um património autónomo, 
entidade sem personalidade jurídica à qual reconheceu personalidade judiciária ao 
abrigo do disposto no artigo 12º, al. a), do CPC, acrescentando que não pode estar 
por si em juízo, antes devendo ser representado pela respetiva sociedade gestora, nos 
termos do artigo 6º, nº 1, do Regime Jurídico dos Fundos de Investimento Imobiliário 
(aprovado pelo DL nº 60/2002, de 20-03, e alterado pelo DL nº 71/2010, de 18-06), 
a apelante CC, o que não vem posto em causa na apelação.
No entanto, tal incapacidade judiciária apenas impede o Fundo de estar, por si, em juízo, 
impondo que seja representado pela respetiva sociedade gestora, o que não contende 
com a personalidade judiciária que lhe foi reconhecida, isto é, com a suscetibilidade de 
ser parte, conforme decorre do disposto nos artigos 11º, nº 1, e 15º, nº 1, do CPC.
Regulando a representação das entidades que, tendo personalidade judiciária, careçam 
de personalidade jurídica, como é o caso dos fundos de investimento imobiliário, dispõe 
o artigo 26º do CPC, além do mais, que os patrimónios autónomos são representados 
pelos seus administradores. Por outro lado, determina o artigo 6º, nº 1, do supra men-
cionado RJFII, que a administração dos fundos de investimento imobiliário é exercida 
por uma sociedade gestora de fundos de investimento imobiliário. Da conjugação destes 
dois preceitos decorre que a representação do mencionado Fundo em juízo incumbe à 
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respetiva sociedade gestora, no caso, à apelante CC – Sociedade Gestora de Fundos de 
Investimento Imobiliário, SA, devendo o Fundo ser parte na ação, por força da exten-
são da personalidade judiciária prevista no artigo 12º, al. a), do CPC, e ser citado na 
pessoa da respetiva representante.
Concluiu-se, assim, que, tendo o Fundo personalidade judiciária, deve o mesmo ser de-
mandado, incumbindo a respetiva representação em juízo à apelante CC, a qual não 
poderá ser demandada em representação do Fundo, antes se limitando a representá-lo, 
se este for demandado.
Neste sentido, cf. o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 06-03-2008 (relator 
Oliveira Rocha), proferido no âmbito do agravo nº 402/08 – 2ª Secção e publicado 
em www.dgsi.pt, no qual se considerou que, face ao artigo 6º do CPC, apesar do fundo 
de investimento imobiliário carecer de personalidade jurídica, não se lhe poderá, sem 
mais, negar a suscetibilidade de ser parte, que lhe advém, face a este normativo, da 
circunstância de constituir um património autónomo.
No caso presente, não tendo o Fundo sido demandado, assim não sendo réu na ação, não 
poderá a apelante CC intervir nos autos na qualidade de representante do mesmo, o 
qual não é parte nos autos, pelo que cumpre revogar, nesta parte, o despacho recorrido”.

Partindo dessa justificação o STJ abordou os temas seguintes: personalidade 
judiciária; princípio da coincidência entre a personalidade jurídica e a persona-
lidade judiciária (cfr. artigo 11º, nº 2, do CPC); excepções a este princípio, no 
sentido de estender a personalidade judiciária a quem não tem personalidade 
jurídica (cfr. artigo 12º do CPC). 

Mais entendeu o STJ que o Fundo tinha personalidade porquanto “Os fun-
dos, como este, de investimento imobiliário estão regulados no Regime Jurí-
dico (homónimo) dos Fundos de Investimento Imobiliário (doravante: RJFII), 
repu blicado pelo DL nº 71/2010, de 18 de Junho (rectificada pela Declaração de 
Rectificação nº 24/2010, de 17 de Agosto), sendo aí expressamente qualifica-
dos como patrimónios autónomos. Di-lo o artigo 2º, nº 2, do RJFII: “[o]s fundos 
de investimento constituem patrimónios autónomos pertencentes, no regime especial de  
comunhão regulado pelo presente diploma, a uma pluralidade de pessoas singulares ou  
colectivas designadas ‘participantes’”; qualificou o fundo como património colecti-
vo, definido como aquele em que “uma única massa patrimonial pertence a mais do 
que uma pessoa”, reconduzível “ao conceito genérico, de uso mais comum na linguagem 
normativa, de patrimónios autónomos”, entendido no seu sentido amplo como con-
ceito que “tem aptidão para englobar todos os patrimónios cujo titular não é imedia-
tamente identificável, seja porque não existe ou ainda não está determinado, seja porque 
existe uma pluralidade de titulares” e que, apesar da falta de personalidade jurídica, a 
lei determina tenham a personalidade judiciária – 12º, al. a) do CPC.
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Também se entendeu que “nos casos em que não existe personalidade jurí-
dica mas existe personalidade judiciária resta satisfazer, naturalmente, a uma – 
mas só a uma – necessidade: a da representação em juízo da entidade / patrimó-
nio autónomo. Tal necessidade foi prevista e está acautelada na lei, dispondo-se 
no artigo 26º do CPC que, “[s]alvo disposição especial em contrário, os patrimónios 
autónomos são representados pelos seus administradores e as sociedades e associações que 
careçam de personalidade jurídica, bem como as sucursais, agências, filiais ou delegações, 
são representadas pelas pessoas que ajam como diretores, gerentes ou administradores”.

Porque com o regime do CPC se impunha conjugar o regime específico dos 
fundos, o tribunal ainda disse:

«Através da leitura do artigo 6º, nº 1, do RJFII verifica-se que “a administração 
dos fundos de investimento imobiliário deve exercida por uma sociedade gestora de fundos 
de investimento imobiliário, adiante designada por sociedade gestora, com sede principal e 
efectiva da administração em Portugal (cfr. nº 1 do artigo 6º).»

E foi neste enquadramento que decidiu:
“Era justamente esta a função que desempenhava a Sociedade Gestora de Fundos de 

Investimento Imobiliário, SA, junto do Fundo Fechado de Investimento Imobiliário– a 
função de administrar o Fundo, sendo, pois, sua representante nos termos e para os efeitos 
do artigo 26º do CPC.”

Do mesmo aresto consta uma referência aos fundos de capital de risco e à 
questão da personalidade judiciária e representação, de que importa dar conta, 
até porque evidencia a diferente técnica legislativa usada em situações para as 
quais se poderia porventura evitar dúvidas e litígios (nota 9 – “Por vezes, é a lei 
especial que dispõe sobre a titularidade de personalidade judiciária apesar da 
ausência de personalidade jurídica, eliminando quaisquer dúvidas e tornando 
dispensável o recurso ao artigo 26º do CPC. Assim acontece, por exemplo, com 
a figura próxima dos Fundos de Capital de Risco: no artigo 15º, nº 1, do Regime 
Jurídico do Capital de Risco, Empreendedorismo Social e Investimento Espe-
cializado (Lei nº 18/2015, de 4 de Março, alterada pelo DL nº 56/2018, de 9 de 
Julho) se dispõe: que “[o]s fundos de capital de risco são patrimónios autónomos, sem 
personalidade jurídica, mas dotados de personalidade judiciária, pertencentes ao 
conjunto dos titulares das respetivas unidades de participação” (sublinhados nossos)”.

2.3. No terceiro acórdão do STJ, de 9 de Julho de 2020 – no âmbito do pro-
cesso nº 4382/17.7T8LSB-A.L1.S1 – consta o seguinte sumário:

I. Tanto pelo regime específico que instituiu o fundo de investimento imobiliário 
dos autos, como pelo regime geral dos fundos de investimento imobiliário, tais 
fundos são patrimónios autónomos, administrados por sociedades gestoras. 
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II. Conforme juízo anterior do STJ, no rigor absoluto, eles serão patrimónios colec-
tivos, funcionando como os simétricos dos patrimónios separados. Compreende-
-se, no entanto, a sua recondução ao conceito genérico, de uso mais comum na 
linguagem normativa, de patrimónios autónomos na medida em que este con-
ceito, entendido em sentido amplo, tem aptidão para englobar todos os patrimó-
nios cujo titular não é imediatamente identificável.

III. Para além disso, e ainda que a natureza do vínculo jurídico entre a sociedade ges-
tora e os participantes de um fundo de investimento não seja isenta de dúvidas, 
é líquido que, nas relações externas, a representação dos fundos de investimentos 
cabe à respectiva sociedade gestora. Quer dizer que a incapacidade de exercício do 
fundo de investimento tem de ser suprida através da intervenção da sua socieda-
de gestora, devendo indicar-se expressamente que essa intervenção tem lugar na 
qualidade de representante do fundo.

IV. Se tal indicação for omissa, a intervenção de uma sociedade gestora de um fundo 
de investimento, na qualidade de representante desse fundo, deve – tanto no plano 
judicial como extrajudicial – ser apurada mediante actividade interpretativa.

V. No caso dos autos, tem-se assim como certo que o local destinado ao sacador na 
letra dada à execução não poderia ser preenchido sem a inserção da denominação 
da sociedade gestora; e que, em rigor, tal deveria ter sido feito com a indicação 
expressa da sua qualidade de representante do fundo. 

VI. Não tendo tal menção expressa sido aposta, há que enfrentar a questão de saber 
até que ponto a interpretação dos demais elementos constantes do título e/ou de 
outros dados extracartulares, no sentido da existência de uma declaração tácita 
da qualidade de representante, é ou não compatível com as exigências próprias 
dos princípios do formalismo e da literalidade inerentes à natureza cartular  
do título.

VII. A questão foi apreciada pelo Pleno do STJ no AUJ nº 1/2002, em cuja funda-
mentação se afirma: “O rigor do formalismo cambiário destina-se essencialmen-
te a proteger os interesses de terceiro, pelo que não há – ou se há em muito escassa 
medida – justificação alguma para que as circunstâncias extracartulares não 
sejam consideradas nas relações inter partes para interpretar o título e corrigir o 
formalismo de acordo com a boa-fé”.

VIII. A aceitação pela jurisprudência reiterada do STJ de que, ao abrigo das regras 
gerais que regulam a interpretação dos negócios jurídicos, se venha a concluir 
que a qualidade de representante se encontra tacitamente declarada, assenta nas 
seguintes bases não inteiramente coincidentes: (i) Na dedução feita a partir de 
outros elementos literais constantes do próprio título de crédito; (ii) Na dedu-
ção feita com base em outros elementos de prova extracartulares, o que apenas é 
admissível em sede de relações imediatas. Por outras palavras, temos que o fun-
damento indicado em (i) se insere ainda no âmbito dos limites dos princípios do 
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formalismo e da literalidade, enquanto que o fundamento indicado em (ii) se 
traduz num afastamento de tais princípios (afastamento não aceite unanime-
mente por todos os subscritores do AUJ nº 1/2002), em razão de juízo nuclear 
constante da fundamentação da decisão uniformizadora, referido em VII.

IX. No caso dos autos, e dado a sociedade gestora exercer funções de gestora de dife-
rentes fundos de investimento, importa determinar se a qualidade de represen-
tante do fundo dos autos pode ou não ser deduzida a partir de outros elementos 
literais constantes do próprio título de crédito; ou, estando em causa relações ime-
diatas, a partir também de outros elementos de prova extracartulares.

X. Constata-se que, se o elemento literal plasmado no título pode não ser, em si 
mesmo, inteiramente conclusivo, uma vez que a sua plena compreensão implica 
conhecer o teor do documento contratual para o qual remete, certo é que, podendo 
– por estarem em causa relações imediatas – recorrer-se a elementos de prova ex-
tracartulares, dúvidas não subsistem de que a conjugação entre aquele elemento 
literal e o sobredito documento contratual, permite deduzir, nos termos do art. 
217º do CC, que a aposição da firma da sociedade gestora foi feita na qualidade 
de representante do fundo. 

XI. Ainda que assim não se decidisse, sempre se teria de considerar que, tendo ficado 
provado que a letra em branco, quando foi assinada pelo avalista, ora embargante, 
se encontrava já preenchida com o nome e morada da sacadora (a sociedade 
gestora), sem que o mesmo avalista tivesse então reagido, constituiria um abuso 
de direito por venire contra factum proprium vir suscitar, em sede de oposição à 
execução, a questão do preenchimento abusivo por parte da sobredita sacadora.

XII. Por último, estando o alegado desrespeito dos deveres legais de diligência e de 
segregação patrimonial – a que, enquanto sociedade gestora de um fundo de in-
vestimento, a dita sociedade se encontra sujeita – dependente da verificação do 
preenchimento abusivo do pacto, não tendo o embargante logrado fazer prova 
desse abuso, falha também o pressuposto de que depende o incumprimento dos 
referidos deveres legais.

Neste processo o embargante (A.) deduziu embargos de executado por 
apenso a uma execução ordinária para pagamento de quantia certa, em que era 
exequente uma entidade da categoria das Sociedades Gestoras de Fundos de 
Investimento Imobiliário, pedindo-se a extinção da execução, com absolvição 
do pedido e condenação da exequente como litigante de má-fé. Na execução 
havia sido apresentado como título executivo uma letra de câmbio.

Para fundamentar os embargos, alegou que (selecionados os fundamentos 
que relevam em termos de regime dos fundos de investimento): 

i) A exequente teve mero papel de sociedade gestora de um Fundo Imo-
biliário Especial de Apoio às Empresas (abreviadamente FIEAE), e não 
pode assumir a titularidade própria de direitos e de créditos;
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ii) Qualquer crédito que pudesse emergir da letra dada à execução seria 
um direito do FIEAE e não da exequente que é terceira relativamente a 
tal crédito, pelo que é destituída de legitimidade para o preenchimento 
da letra, tendo o Fundo capacidade judiciária para o exercício dos seus 
direitos; 

iii) Ainda que houvesse necessidade de representação, a exequente teria 
que assumir a qualidade de «mera representação» e não assumir qual-
quer titularidade em nome próprio dos direitos do FIEAE, não detendo  
a exequente qualquer direito sobre o executado nem a titularidade  
sobre a letra, donde a mesma, pela manifesta violação do pacto de preen-
chimento, é ineficaz em relação ao executado, sendo um documento  
falso na exacta medida em que foi usada por quem dela não era titular, 
em proveito próprio.

A resposta do exequente fundamentou-se na seguinte argumentação (se-
lecionados os fundamentos que relevam em termos de regime dos fundos de 
investimento):

i) O nome, morada e número de contribuinte do sacador já se encontravam 
preenchidos na letra quando o executado a assinou e, depois do incum-
primento, a exequente limitou-se a preencher o valor, data de emissão e 
de vencimento e local de pagamento, pelo que, na tese do embargante,  
este teria avalizado a letra sacada por entidade que não era credora,  
tendo já sustentado o contrário noutro processo judicial; 

ii) A exequente age em juízo na qualidade de entidade gestora do Fundo 
como alegado no requerimento executivo.

Na 1ª Instância veio a ser proferido despacho saneador que julgou a exe-
quente parte legítima e por sentença de 20/12/2018 os embargos foram julga-
dos improcedentes.

Inconformado, o embargante interpôs recurso para o Tribunal da Relação 
de Lisboa, pedindo a alteração da decisão relativa à matéria de facto e a reapre-
ciação da decisão de direito. 

O Tribunal da Relação, por Acórdão de 01/10/2019, julgou improcedente o 
recurso, mantendo a decisão recorrida.

Em face disto veio o embargante interpor recurso de revista, por via excep-
cional, para o Supremo Tribunal de Justiça, o qual foi admitido pela Formação a 
que se refere o nº 3 do artº 672º do Código de Processo Civil.

No STJ as questões a decidir foram assim identificadas:
− Violação do pacto de preenchimento da letra dada à execução devido à 

inserção, como sacadora, da embargante, SGFII, S.A., e não do FIEAE – 
Fundo Imobiliário Especial de Apoio às Empresas;
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− Em razão de tal violação, desrespeito por parte da SGFII, S.A. dos deveres 
legais de diligência e de segregação patrimonial a que se encontra sujeita.

A principal questão que se colocou ao Tribunal foi, assim e com relevo para 
esta análise, a de saber em que qualidade a sociedade gestora teve intervenção 
nos autos: em nome próprio ou em representação do Fundo de Investimento.

Para melhor compreensão do desenrolar do processo, é importante atentar 
no ponto da situação que se fez da decisão da 1ª instância e do TR, que se trans-
creve:

“A sentença da 1ª instância entendeu que:
– Contrariamente ao alegado pela exequente, o embargante, na qualidade de avalista 
da letra dada à execução, pode opor a excepção de violação do pacto de preenchimento 
(excepção que, comumente, se considera ser oponível nas relações imediatas com funda-
mento, a contrario, no regime do art. 10º da Lei Uniforme sobre Letras e Livranças), 
uma vez que, tendo o sobredito avalista subscrito o pacto de preenchimento, assim como 
o “Aditamento ao contrato” do qual emergem as obrigações que o pacto tem como pres-
suposto, se conclui que avalista e sacador se encontram no plano das relações imediatas;
– Cabe ao avalista embargante o ónus de alegação e prova dos factos de que resulta o 
preenchimento abusivo;
– No caso dos autos, o embargante invocou a desconformidade entre o valor aposto na 
letra e o valor previsto no pacto de preenchimento; invocou ainda abuso de preenchi-
mento por ser a exequente, a (….) SGFII, S.A. (TF, S.A.), que surge como sacadora na 
letra quando o credor identificado no mesmo pacto é o FIEAE – Fundo Imobiliário Es-
pecial de Apoio às Empresas (FIEAE) do qual a (… SGFII) S.A. é a entidade gestora;
– A sentença deu como não provado o primeiro fundamento de violação do pacto de 
preenchimento;
– Quanto ao segundo fundamento, considerou que, na medida em que o regime legal 
específico pelo qual o FIEAE foi instituído (cfr. Decreto-Lei nº 104/2009, de 12 de 
Maio) dispõe que a (…SGFII), S.A. é a sociedade gestora do mesmo, esta “ao figurar 
como sacadora da letra não se erige em credora em nome próprio, mas como represen-
tante legal e órgão do Fundo, aliás, tal como sucedeu ao nível de toda a sua intervenção 
celebrando os demais contratos que são invocados nos autos”;
– Deste modo, embora reconhecendo que “formalmente seria mais correcto figurar o 
Fundo no lugar do sacador”, ajuíza que se trata “de uma questão de forma que não tem 
efeitos substantivos que tornem a letra ineficaz como vem dizer o executado”;
– Referindo ainda que tal conclusão foi alcançada “sem necessidade de se atender ao 
facto da letra quando assinada ter já a menção no lugar [d]o sacador à (…SGFII) 
[facto 24], e ser nessa medida conhecido do executado esse facto que não [o] impediu de 
avalizar a letra”;
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– Conclui, assim e também, pela improcedência do segundo fundamento da invocada 
violação do pacto de preenchimento.
O embargante apelou, impugnando a matéria de facto, pedindo a alteração do facto 24 
(e ainda, em conformidade, a alteração do facto 14), de modo a dar-se como provado 
que, aquando da aposição da assinatura do avalista, a letra se encontrava sem qual-
quer menção ou assinatura relativamente ao sacador e ao sacado. Pugnou ainda pela 
reapreciação da decisão de direito, argumentando com base no teor do parecer jurídico 
por si junto aos autos.
A Relação julgou improcedente a impugnação da decisão relativa à matéria de facto e, 
ao abrigo dos arts. 663º, nº 2 e 607º, nºs 3 e 4 do CPC, aditou o seguinte ponto:
“No campo da letra dada à execução, na parte referente ao valor, constam os seguintes 
dizeres: “Aditamento de 30 de Julho de 2014 do contrato de compra e venda, promessas 
unilaterais de venda e arrendamento de 30 de Dezembro de 2009”.”
Reapreciando a decisão de direito, na parte que ora releva, entendeu que:
– Estando em causa relações imediatas nada obsta a que o embargante avalista oponha 
à sacadora da letra a excepção de preenchimento abusivo do pacto;
– Contudo, tendo ficado provado ( facto 24)) que “a letra em branco quando foi assi-
nada pelo embargante (…) se encontrava parcialmente preenchida com o nome e mora-
da do sacador (…) a questão do preenchimento abusivo por parte da sacadora TF, sem 
que a aceitante e avalista tenham de imediato reagido, invocando aquilo que poderia 
configurar uma desconformidade do preenchimento da letra”, que apenas foi invocado 
em sede de oposição à execução, “corresponde a um abuso de direito na vertente de «ve-
nire contra factum próprio»”;
– Com este último fundamento sempre os embargos teriam de improceder;
– De qualquer forma, tampouco se verifica o invocado preenchimento abusivo da letra 
pelas seguintes razões:
– De acordo com o regime jurídico dos fundos de investimento imobiliário (Regime 
Geral dos Organismos de Investimento Coletivo (RGOIC), aprovado pela Lei nº 
16/2015, de 24 de Fevereiro), tais fundos são patrimónios autónomos sem personali-
dade jurídica; podendo ser “titulares das relações jurídicas estabelecidas no desenvol-
vimento da sua actividade, bem como do[s] direito[s] e obrigações delas decorrentes”, 
sofrem de “incapacidade de exercício” a ser suprida “por uma sociedade gestora que 
atua em nome e em representação dos FII”;
– Nos termos do regime específico do FIEAE (o supra referido Decreto-Lei  
nº 104/2009), a TF, S.A. é a sociedade gestora do Fundo, conforme explicitado no 
requerimento executivo; sendo que “o embargante não contesta que a TF está investida 
nesse estatuto jurídico e tenha agido na negociação da relação subjacente, quer no con-
trato inicial celebrado em 2009, quer no Aditamento de 2014 e correspetivo pacto de 
preenchimento, nessa mesma qualidade, ou seja, como gestora do FIEAE, por ser legal 
e estatutariamente a sua legal representante”;
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– Daqui “decorre que numa leitura compreensiva dos documentos acima referidos e no 
estrito cumprimento dos artigos supra mencionados, em relação ao negócio celebrado 
entre as partes no referido Aditamento e ao que foi acordado na convenção de preenchi-
mento da LETRA, a menção ao «FUNDO» pressupõe sempre que se leia, que o credor 
é o FIEAE representado pela (…SGFII).”;
– O respeito pelo princípio da literalidade cambiária encontra-se assegurado pelo facto 
de que “no corpo do título cambiário foi colocada uma menção claríssima e inequívoca 
ao negócio subjacente, como ficou plasmado no aditamento à decisão de facto, já que 
no campo da LETRA, na parte referente ao valor, ficou a constar: «Aditamento de 
30 de Julho de 2014 do contrato de compra e venda, promessas unilaterais de venda e 
arrendamento de 30 de Dezembro de 2009.»”;
– Afirma ainda que “Esta menção não se afigura despicienda para o caso; não desvir-
tua a natureza cambial do documento por não violar o cerne da previsão dos 1º e 2º da 
LULL; não atenta contra razões de segurança e certeza jurídica que determinaram as 
referidas caraterísticas dos títulos cambiários e, ainda, tem a virtualidade de permitir, 
no caso, uma interpretação conforme à regra do artigo 238º do Código Civil (negócios 
formais), com respeito pelas regras da boa-fé na celebração e no cumprimento dos negó-
cios (artigo 762º, nº 2, do Código Civil) que devem nortear as partes nas suas relações 
contratuais, e, consequentemente, na aferição da posição jurídica em que a (….SGFII) 
atuou quando sacou a LETRA, ou seja, como gestora e representante do FIEAE.”;
– E acrescenta que este entendimento se encontra em conformidade com a jurisprudên-
cia fixada pelo Acórdão de Uniformização de Jurisprudência nº 1/2002;
– Concluindo-se pela falta de prova da invocada violação do pacto de preenchimento, 
não pode considerar-se ter a (…SGFII) S.A. desrespeitado os deveres legais de diligên-
cia e de segregação do património. 
Insurge-se o Recorrente contra esta decisão, pugnando pela existência de preenchi-
mento abusivo com os seguintes argumentos assentes, essencialmente, no parecer jurí-
dico junto com a apelação:
– O regime jurídico do FIEAE permite-lhe que assuma direitos e obrigações incorpora-
dos em letras de câmbio, não fazendo assim sentido que a sociedade gestora (a … SGFII, 
S.A.) figure, na letra dada à execução, como sacadora;
– Verifica-se uma desconformidade objectiva entre o preenchimento da letra em bran-
co e o pacto de preenchimento com a indicação da (… SGFII ) S.A., como sacadora e 
tomadora, mediante a aposição da firma social, morada e número de contribuinte da 
dita sociedade gestora, assim como pela assinatura do administrador e da procuradora 
da mesma;
– Tal conclusão resulta da interpretação dos negócios cambiários que se encontra 
“estruturada em torno de três pilares fundamentais”, a saber: o princípio do formalismo 
e literalidade cambiários; as regras hermenêuticas fixadas pelo AUJ nº 1/2002; e as 
regras hermenêuticas do art. 238º do Código Civil relativas aos negócios formais;
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– No que se refere ao princípio do formalismo e literalidade cambiários, não existindo 
na letra qualquer referência à qualidade de representante da (…. SGFII) S.A., não se 
pode lançar mão da relação extracartular para reconstruir o sentido e alcance da apo-
sição no título da firma da mesma;
– Quanto à orientação fixada no AUJ nº 1/2002 não pode a mesma ser convocada 
devido às diferenças factuais subjacentes;
– Por fim, não pode a exigência do art. 238º do CC relativa à interpretação dos negó-
cios formais, conjugada com o regime do art. 217º do mesmo Código, ser considerada 
satisfeita pela referência colocada na letra no local reservado ao valor (“Aditamento de 
30 de Julho de 2014 do contrato de compra e venda, promessas unilaterais de venda e 
arrendamento de 30 de Dezembro de 2009”) nem tampouco pode, neste contexto, ser 
invocada a vontade real das partes.”

Em seguida o Tribunal afrontou a primeira questão do recurso, nos seguin-
tes termos:

“7. A especificidade do caso sub judice advém do facto de nele ocorrer uma situação 
em que a entidade credora nas relações jurídicas subjacentes é um fundo de investimento  
imobiliário (FIEAE – Fundo Imobiliário Especial de Apoio às Empresas) que tem 
a sociedade (…) SGFII, S.A. como sua sociedade gestora. Deste modo, antes de nos 
debruçarmos sobre a questão do alegado preenchimento abusivo, torna-se necessário 
esclarecer a natureza da relação jurídica existente entre as entidades envolvidas, à luz 
do regime legal pertinente. Vejamos. Como afirmado pelas instâncias, o FIEAE foi 
instituído pelo Decreto-Lei nº 104/2009, de 12 de Maio, diploma que assim integra 
o regime específico do dito fundo de investimento imobiliário. Para além dele devem 
ter-se em conta as fontes normativas que regulam os fundos de investimento imo-
biliário em geral. Dada a sua relativa complexidade, socorremo-nos, para o 
efeito, da síntese apresentada por Paulo Câmara, Manual de Direito dos Valores 
Mobiliários, 4ª ed., Almedina, Coimbra, 2018, pág. 877: “III – (…) Até ao DL 
nº 299-C/88, de 4 de julho, o regime dos fundos de investimento compreendia a dis-
ciplina dos fundos mobiliários e imobiliários. O DL nº 294/95, de 17 de novembro, 
entretanto, separou os fundos de investimento imobiliário, dedicando-lhes um di ploma 
autónomo. Este, por seu turno, foi alterado pelo Decreto-Lei nº 323/97, de 26 de no-
vembro. Subsequentemente, o DL nº 60/2002, de 20 de março aprovou nova modi-
ficação ao regime destes fundos. Este diploma, de seu lado, tinha merecido alterações 
através do Decreto-Lei nº 252/2003, de 17 de outubro, do Decreto-Lei nº 13/2005, de 
7 de janeiro, do DL nº 357-A/2007, de 31 de outubro, do DL nº 211-A/2008, de 3 de 
novembro e do DL nº 71/2010, de 18 de junho. IV – O momento presente é caracterizado 
por um maior grau de consolidação normativa. A Lei nº 16/215, de 24 de fevereiro 
aprovou o novo Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo (RGOIC), 
que substitui e unifica a legislação anterior em matéria de organismos de investi mento 
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mobiliários e imobiliários, revogando o DL nº 63-A/2013, de 10 de maio e o DL  
nº 60/2002, de 20 de março”.
De acordo com o regime legal específico, “O FIEAE constitui um património autó-
nomo, sem personalidade jurídica e com personalidade judiciária (…)” (art. 4º, nº 4,  
do DL nº 104/2009, de 12 de Maio), sendo “(…) designada, como sociedade ges-
tora do FIEAE, a (…) SGFII, S.A.” (art. 9º, nº 1) e estabelecendo-se que “Com-
pete à sociedade gestora, na qualidade de representante legal do FIEAE, exercer, de 
acordo com elevados níveis de diligência e aptidão profissional, todos os direitos relacio-
nados com os seus bens e praticar todos os actos e operações necessários ou convenientes 
à sua boa administração, designadamente (…)” (art. 9º, nº 3).
Este quadro normativo encontra correspondência no regime geral relativo aos fundos 
de investimento imobiliário, quer se considere o regime vigente à data da celebração do 
pacto de preenchimento dos autos (30/07/2014) quer se considere o regime vigente à 
data da emissão da letra dada à execução (25/01/2017). Com efeito, na primeira data 
considerada estava em vigor o regime instituído pelo DL nº 60/2002, de 20 de Março 
(com as sucessivas alterações supra enunciadas, a última da quais introduzida pelo DL 
nº 71/2010, de 18 de Junho), de acordo com o qual os fundos de investimento imobiliá-
rio são patrimónios autónomos (art. 2º, nº 2), administrados por sociedades gestoras 
(art. 6º); na segunda data considerada vigorava já o Regime Geral dos Organismos de 
Investimento Coletivo (RGOIC), aprovado pela Lei nº 16/215, de 24 de Fevereiro, o 
qual continua a definir os fundos de investimento como patrimónios autónomos (art. 
2º, nº 1, u)) e a dispor que sejam administrados por sociedades gestoras (art. 65º, nº 1).
Assim, e ainda que a natureza do vínculo jurídico entre a sociedade gestora e os parti-
cipantes de um fundo de investimento (tanto imobiliário como mobiliário) não seja 
isenta de dúvidas – discutindo-se se se trata de uma verdadeira relação de representação 
ou antes de “um mandato de gestão ou administração coletiva, fixado ‘ex lege’ e ‘ex regu-
lamento’, em que cada um dos participantes confere à autoridade gestora os poderes 
representativos” (Catarina Romão Pinho, “Os Fundos Mobiliário no Direito Portu-
guês”, in Revista de Direito das Sociedades, Ano IV (2012), pág. 129) – é líquido que, 
nas relações externas, a representação dos fundos de investimentos cabe à respectiva 
sociedade gestora. Conclusão que é naturalmente aplicável à representação do FIEAE 
pela sociedade gestora (…SGFII) S.A. 
Posto isto, não subsistem dúvidas de que a incapacidade de exercício do fundo de 
investimento tem de ser suprida através da intervenção da respectiva sociedade gestora, 
devendo indicar-se expressamente que essa intervenção (activa ou passiva) tem lugar 
na qualidade de representante do fundo. O que suscita dificuldades é o tratamento dos 
casos em que tal indicação é omissa.
O problema foi recentemente objecto de apreciação no acórdão do Supremo Tribunal 
de Justiça de 05/12/2019 (proc. nº 2921/17.2T8PTM-A.E1.S1), disponível em www.
dgsi.pt, relatado pela aqui 2ª Adjunta, no qual estava em causa – ainda na vigência 
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do regime anterior ao RGOIC – a apreciação da invocada ilegitimidade passiva da 
sociedade gestora demandada:
“Os fundos (…) de investimento imobiliário estão regulados no Regime Jurídico (homó-
nimo) dos Fundos de Investimento Imobiliário (doravante: RJFII), republicado 
pelo DL nº 71/2010, de 18 de Junho (rectificada pela Declaração de Rectificação  
nº 24/2010, de 17 de Agosto), sendo aí expressamente qualificados como patrimónios 
autónomos. Di-lo o artigo 2º, nº 2, do RJFII: “[o]s fundos de investimento constituem 
patrimónios autónomos pertencentes, no regime especial de comunhão regulado pelo 
presente diploma, a uma pluralidade de pessoas singulares ou colectivas designadas 
‘participantes’”.
No rigor absoluto, eles serão patrimónios colectivos, funcionando como os simétricos 
dos patrimónios separados: enquanto nestes, uma pessoa é titular de dois conjuntos 
patrimoniais; naqueles uma única massa patrimonial pertence a mais do que uma pes-
soa. Compreende-se, no entanto, a sua recondução ao conceito genérico, de uso mais 
comum na linguagem normativa, de patrimónios autónomos. Este conceito, entendido 
em sentido amplo, tem aptidão para englobar todos os patrimónios cujo titular não é 
imediatamente identificável, seja porque não existe ou ainda não está determinado, 
seja porque existe uma pluralidade de titulares].
Como se viu atrás, apesar da falta de personalidade jurídica, a lei estende a persona-
lidade judiciária aos patrimónios autónomos. Tal extensão é feita através do artigo 
12º do CPC, de cuja al. a), resulta que, além das pessoas jurídicas, têm personalidade 
judiciária “[a] herança jacente e os patrimónios autónomos semelhantes cujo titular 
não esteja identificado”. Esta alínea é fundamental para compreender o critério da ex-
tensão, justificativa do disposto nesta e nas restantes alíneas. É visível que este critério 
da extensão é o da autonomia patrimonial (têm personalidade judiciária os patrimó-
nios autónomos independentemente da existência ou o número de titulares) e que entre 
os propósitos da extensão estará, sem dúvida, o de evitar as acções contra incertos (nos 
casos dos patrimónios autónomos stricto sensu, como a herança jacente) ou as acções 
com um número elevado de litigantes (nos casos dos patrimónios colectivos).
Nos casos em que não existe personalidade jurídica mas existe personalidade judiciária, 
resta satisfazer, naturalmente, a uma – mas só a uma – necessidade: a da representação 
em juízo da entidade / património autónomo[6]. Tal necessidade foi prevista e está 
acautelada na lei, dispondo-se no artigo 26º do CPC que, “[s]alvo disposição especial 
em contrário, os patrimónios autónomos são representados pelos seus administrado-
res e as sociedades e associações que careçam de personalidade jurídica, bem como as  
sucursais, agências, filiais ou delegações, são representadas pelas pessoas que ajam 
como diretores, gerentes ou administradores”. A solução-regra é, portanto, a represen-
tação pelo(s) seu(s) administrador(es).
Através da leitura do artigo 6º, nº 1, do RJFII verifica-se que “a administração dos fun-
dos de investimento imobiliário deve exercida por uma sociedade gestora de fundos de 
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investimento imobiliário, adiante designada por sociedade gestora, com sede principal 
e efectiva da administração em Portugal (cfr. nº 1 do artigo 6º).
Era justamente esta a função que desempenhava a CC, Sociedade Gestora de Fundos 
de Investimento Imobiliário, S.A., junto do Fundo Fechado de Investimento Imobiliá-
rio EE – a função de administrar o Fundo, sendo, pois, sua representante nos termos e 
para os efeitos do artigo 26º do CPC.
Resulta de todo este excurso, em síntese, que o Fundo é dotado de personalidade judiciá-
ria [cfr. artigo 12º, al. a), do CPC][7] e, por isso, é susceptível de ser demandado; não 
obstante, será sempre à CC que caberá representá-lo em juízo (cfr. artigo 26º do CPC 
e artigo 6º, nº 1, do RJFII).
Não havendo dúvidas de que, nesta parte do pedido, as autoras / ora recorrentes de-
mandam a CC na sua qualidade de representante do Fundo e pretendem demandá-la 
na sua qualidade de representante do Fundo, deve reconhecer-se razão ao Tribunal de 
1ª instância e, atendendo ao princípio da economia processual, e à necessidade de evitar 
a realização de atos inúteis (cfr. artigo 130º do CPC), bem como – acrescenta-se – ao 
dever geral de gestão processual (cfr. artigo 6º do CPC), dar-se como válida a citação 
da CC, não enquanto ré, pois réu é o Fundo Fechado de Investimento Imobiliário EE, 
mas na qualidade de representante deste.”
Esta orientação, que sufragamos, corresponde afinal ao entendimento de que a 
intervenção de uma sociedade gestora de um fundo de investimento, na qualidade de 
representante desse fundo, deve – tanto no plano judicial ou como extrajudicial – ser 
apurada mediante actividade interpretativa.”

Compreende-se assim a decisão do STJ quando afirma:
“Se esse elemento literal plasmado no título pode não ser, em si mesmo, inteiramente 
conclusivo, uma vez que a sua plena compreensão implica conhecer o teor do “Adita-
mento ao contrato” para o qual remete, certo é que, podendo (por, repete-se, estarem em 
causa relações imediatas) recorrer-se a elementos de prova extracartulares, dúvidas não 
subsistem de que a conjugação entre aquele elemento literal e o sobredito “Aditamento 
ao contrato”, permite deduzir – nos termos do art. 217º do CC – que a aposição da 
firma da sociedade TF, S.A. foi feita na qualidade de representante do FIEAE. Con-
clusão que é confirmada por outros documentos extracartulares: o contrato de arren-
damento que deu origem ao dito “Aditamento ao contrato” ( factos 8 e 10) e o pacto 
de preenchimento ( facto 14), nos quais a TF, S.A. teve intervenção como sociedade 
gestora do FIEAE. Conclui-se, assim, pela não verificação da invocada violação do 
pacto de preenchimento dos autos.”

3. Efectuada esta descrição jurisprudencial é hora de deixar à doutrina a 
sua análise crítica, com vista a introduzir contributos positivos para a melhor 
administração da Justiça.
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Aproveita-se a oportunidade para agradecer à CMVM o honroso convite 
para participar na presente iniciativa que, noutras circunstâncias de tempo e 
oportunidade, poderiam ser mais proveitosas para os interessados do que o pre-
sente escrito.

Lisboa, 20 de Outubro de 2020
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Mercado de Capitais – Sucessão ecológica ou extinção

Paulo Lameiras Martins

Enquadramento
Na natureza, a evolução nos ecossistemas dá-se como resultado de um conjunto 
de fenómenos que vão ocorrendo ao longo do tempo, e não propriamente como 
consequência de um único evento. Este processo de evolução é chamado de 
Sucessão Ecológica, em que novas espécies se vão instalando, enquanto umas se 
adaptam e outras desaparecem definitivamente.

Quando ocasionalmente as mudanças são muitas, concentradas no tempo 
e “violentas” não existe a capacidade do ecossistema se regenerar e dá-se a 
extinção.

De certa forma, esta analogia descreve o dilema atual do mercado de capitais 
português.

Tal como na natureza, para sobreviver, o ecossistema financeiro tem que 
permitir aos vários participantes que encontrem o seu espaço de intervenção e, 
pela sua ação, “alimentem” outros. Investidores privados, institucionais, super-
visores, Estado, empresas privadas, analistas financeiros, bancos de investimen-
to, corretores, etc, todos eles fazem parte de uma cadeia e cada um deles tem 
um papel fundamental em todo o processo.

A importância do mercado de capitais para a economia como um todo é so-
bejamente conhecido, como forma de financiamento e crescimento das empre-
sas, especialmente das médias empresas (market cap entre € 50M e € 500M) 
que recorrem a ele numa fase intermédia de crescimento, quando se esgotam 
os capitais próprios e/ou o financiamento bancário.

No caso das grandes empresas (EDP, REN, Jerónimo Martins, Semapa/Navi-
gator, Sonae, Brisa, etc.), o impacto é menor na medida em que já se encontram 
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num patamar de dimensão, liquidez e cobertura pelos operadores internacio-
nais que lhes permite aceder ao mercado de capitais “Europeu”.

Por força de sucessivos acontecimentos ao longo dos últimos anos o merca-
do de capitais Português tem sofrido alguns impactos, uns mais lentos e outros 
mais rápidos e disruptivos, que colocam em causa a sobrevivência do mesmo, tal 
como o conhecemos.

Com o objetivo de facilitar o desenvolvimento saudável das médias empre-
sas (para que um dia possam vir a ser grandes empresas…) torna-se crítico uma 
atuação urgente dos “decisores” no sentido criar condições para que o ecossis-
tema financeiro possa ter uma sucessão ecológica e não uma extinção.

A origem e evolução recente
Até cerca de 2000, em Portugal, tal como na maioria dos países europeus, o 
ecossistema financeiro do mercado de capitais era constituído tipicamente por 
vários intervenientes. 
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1. Grandes e médias empresas, necessitadas de capital (equity e dívida) 
para crescer e expandir;

2. Analistas de Research, que faziam uma cobertura exaustiva das empre-
sas, fornecendo com detalhe elementos financeiros e estratégicos das 
empresas cotadas;
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3. Investidores Institucionais, à procura de investimentos em escudos, 
pois as suas responsabilidades e moeda de referência era o Escudo;

4. Investidores Privados, induzidos a co-investir para rentabilizar as suas 
poupanças, também em escudos;

5. Brokers que, para além das suas comissões nas transacções de títulos, 
promoviam o cross-subsidiation com o Research para obter mais receitas

6. Bancos de Investimento, identificavam novas empresas e novas ope-
rações para levar a mercado, fechando o ciclo.

Entre 2000 e 2020 ocorreram vários factos que lentamente foram criando 
dificuldades quer do lado da oferta, quer do lado da procura, ou mesmo dos 
agentes “facilitadores” no mercado Português.

Em primeiro lugar, o surgimento do Euro que, ao se tornar moeda de refe-
rência europeia, proporcionou que os investidores institucionais começassem a 
investir em empresas pan-europeias de maior dimensão e maior liquidez. Como 
consequência imediata, dá-se uma diminuição da procura. Os investidores pas-
saram a ser mais exigentes em termos de liquidez, free float, dimensão mínima 
do market cap, etc.

Em segundo lugar, a crescente globalização tornou o factor escala mais rele-
vante em muitos sectores, criando maiores dificuldades a empresas de países de 
menor dimensão, nomeadamente as portuguesas. Este fator induziu também 
um elemento complementar que foi a redução da rentabilidade dos Brokers 
domésticos, já que as operações passaram a ser feitas muitas delas por Brokers 
internacionais.

Em terceiro lugar, a crise financeira entre 2008-2014 que teve um triplo 
efeito. Por um lado, provocou um decréscimo da performance das empresas 
portuguesas de uma forma mais acentuada do que as restantes economias euro-
peias. Por outro, criou uma maior desconfiança entre investidores e empre-
sas. Por último, forçou a uma redução de custos dos operadores de mercado,  
nomeadamente bancos e corretores que por via disto reduziram significativa-
mente as áreas de corretagem e research, incluindo Banca de Investimento.

Em quarto lugar, o MIFID como instrumento que veio limitar os operadores 
de mercado de “cross-subsidiation” entre os diferentes serviços. Tipicamente o 
research, era fornecido como um serviço complementar aos investidores, como 
incentivo para operarem diretamente com esse player, quer seja Broker ou Banco 
de Investimento. A necessidade de separação total entre a atividade de inter-
mediação e a atividade de research provocou um desaparecimento destes atores 
de mercado por não existir forma prática de pagar a sua existência.

Por último, o aparecimento de capital alternativo privado. O desenvolvimento 
ocorrido nos últimos 20 anos em termos de Private Equity cria uma alternativa 
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prática ao mercado de capitais para pequenas e médias empresas em fase de ex-
pansão, que podem assim continuar a crescer sem ter que aceder ao mercado de 
capitais. Na prática, nos últimos anos, apareceram no nosso mercado três uni-
córnios, ie, empresas com valorização superior a mil milhões de euros, sem que 
qualquer destas empresas tenha necessitado de aceder ao mercado de capitais.

O resultado da conjugação de todos estes fatores num mercado de pequena 
dimensão e periférico como o nosso está à vista de todos: redução substancial 
de empresas cotadas na Euronext Lisbon e inexistência de novas operações, 
sejam IPOs ou follow-on’s, sejam operações de Bonds, bem como volumes de 
transação muito limitados. Esta dinâmica afetará menos as grandes empresas 
(capitalização bolsista superior a € 500M), com acesso pleno ao mercado de 
capitais Europeu. 

Como consequência de tudo isto, a redução significativa da rentabilidade 
de todo o ecossistema, o que leva ao desaparecimento progressivo dos agentes 
de mercado, nomeadamente analistas de research, Brokers e Bancos de Inves-
timento.

O futuro
Chegados aqui quais as alternativas? Como resolver este desafio? 

Apenas uma operação integrada (coordenada pelo Estado e à semelhança 
dos que existe em outros países) sobre várias vertentes torna possível a sobre-
vivência de um mercado de capitais dinâmico. Não há uma solução mágica.  
Há que atuar, e já, em todas as vertentes em simultâneo, quer do ponto de vista 
da oferta, da procura e dos agentes, essencialmente ao nível das médias empre-
sas (market cap entre € 50M e € 500M).

Do ponto de vista da oferta, as empresas necessitam de um incentivo adicio-
nal para cotarem os seus títulos. A forma prática de tal acontecer poderá ser por 
via fiscal, beneficiando em termos de incidência do imposto IRC, as empresas 
cotadas que ao longo do ano apresentem um volume de liquidez significativo 
dos seus títulos. 

De forma similar, também o incentivo fiscal pode ser utilizado para promo-
ver o lado da procura, nomeadamente através de uma redução do imposto de 
mais-valias para os investimentos em empresas do PSI20 de média dimensão. 

Do ponto de vista dos operadores, a existência de Research é, e sempre foi, 
um instrumento fundamental para divulgação de informação sobre as empresas 
em detalhe pelos investidores. Encontrar uma forma de “fundear” o Research 
feito pelos operadores independentes relativamente a este tipo de empresas 
pode passar por criar uma pool de financiadores, à semelhança do que existe 
em outros países. Ou seja, o financiamento anual às entidades que realizem a 
cobertura de empresas cotadas, pagando “à peça”, por parte de todos os inter-
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venientes no mercado de capitais: empresas cotadas, Euronext, corretores, re-
guladores e Estado.

Um bom exemplo do que tem sido feito nesta matéria é a Polónia, onde a 
bolsa local (Warsaw Stock Exchange – GPW) iniciou em 2019 um programa 
de suporte ao Research de empresas que compõem o índice local, denomi nado 
Analytical Coverage Support Programme1. Foi estabelecido um regula mento2, 
em que a Warsaw Stock Exchange contribui com 50.000 Zlotys (cerca de 
11.000€) por empresa coberta, a cada operador (de Research) pré-qualificado.

Com base na experiência de um ano, o programa evoluiu e já se encontra 
numa segunda versão3.

A Polónia mantem adicionalmente a vantagem, nesta matéria, de ter uma 
moeda local o que cria um maior focus dos investidores locais nas empresas  
cotadas na Warsaw Stock Exchange. Como consequência consegue manter 
um mercado de capitais local dinâmico que dá um grande apoio ao desenvolvi-
mento das PME’s.

Conclusão
Tal como na natureza, apenas os ecossistemas que se adaptaram e encontra-
ram novas forma de equilíbrios, sobreviveram. Aqueles onde ocorreram grandes 
mudanças e não houve condições de se estabelecerem elementos alternativos na 
cadeia, extinguiram-se.

Ao nível da dívida, as crescentes limitações de financiamento por parte dos 
bancos neste tipo de empresas (atualmente nenhum banco quer ter exposição 
superior a 100M.€-150M.€ a uma só empresa) criam também limitações especí-
ficas ao seu desenvolvimento. Por um lado, a sua dimensão não é suficiente para 
atrair os bancos estrangeiros, e por outro não conseguem aceder aos mercados 
de capitais internacionais. Um mercado de capitais interno dinâmico poderia e 
deveria ser um elemento base do sistema de financiamento das empresas, com-
plementando o endividamento bancário.

Em conclusão, ou se criam já condições para que ocorra uma sucessão ecoló-
gica do mercado de capitais, ou vamos lentamente assistir à sua extinção, com as 
evidentes consequências decorrentes para o tecido económico.

1 Press Release – Analytical Coverage Support Pilot Programme
https://www.gpw.pl/all-news?ph_main_01_start=show&ph_main_01_cmn_id=108141&title=Lau
nch+of+the+Exchange%E2%80%99s+Analytical+Coverage+Support+Programme
2 Regulations of the Analytical Coverage Support Pilot Programme
https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/245_2019_UZG_EN.pdf
3 Regulations of the Pilot Analytical Coverage Support Programme – supplementary edition 
(Programme 2.0.)
https://www.gpw.pl/pub/GPW/Regulations_and_application_form.pdf
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Os produtos de investimento de retalho e produtos 
de investimento com base em seguros (PRIIPs): 

descrição do regime jurídico aplicável e casos práticos
4Inês Montalvo*

5Sandra Cardoso**

I. Introdução
O Regulamento (UE) nº 1286/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
26 de novembro de 2014 (“Regulamento PRIIPs” ou “Regulamento Europeu”) 
veio estabelecer o regime europeu sobre os documentos de informação funda-
mental para pacotes de produtos de investimento de retalho e de produtos de 
investimento com base em seguros (“PRIIPs”). Este novo regime introduziu um 
regime de aplicação direta e harmonizado a nível europeu sobre a informação 
fundamental a prestar aos investidores de retalho em produtos de especial com-
plexidade. Como veremos infra, este regime não é uma total novidade no nosso 
ordenamento jurídico, considerando os regimes anteriores nacionais aplicáveis 
aos produtos financeiros complexos desde 2008, embora o seu âmbito e deveres 
aplicáveis não sejam inteiramente coincidentes.

* Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa. Jurista no Departamento de Emitentes 
da CMVM. O presente texto expressa opiniões estritamente pessoais da autora, que não podem ser 
legitimamente entendidas como manifestação da posição da CMVM sobre as matérias versadas.
** Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Coorde-
nadora Executiva do Departamento de Emitentes da CMVM. O presente texto expressa opiniões 
estritamente pessoais da autora, que não podem ser legitimamente entendidas como manifestação 
da posição da CMVM sobre as matérias versadas.
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Neste artigo abordaremos essa evolução de regimes, terminando com a apli-
cação do atual regime europeu a produtos clássicos do nosso mercado.

II. Os produtos financeiros complexos
O Decreto-Lei nº 211-A/2008, de 3 de novembro, introduziu, no ordenamento 
jurídico nacional o conceito de produto financeiro complexo, consistindo em 
“instrumentos financeiros que, embora assumindo a forma jurídica de um instrumento 
financeiro já existente, têm características que não são diretamente identificáveis com as desse 
instrumento, em virtude de terem associados outros instrumentos de cuja evolução depende, 
total ou parcialmente, a sua rendibilidade” (art. 2º, nº 1).1 A ideia de rendibilidade 
dependente de outros instrumentos associados constitui elemento essencial para 
a qualificação do instrumento financeiro como produto financeiro complexo. 
A complexidade que os caracteriza – derivada da incorporação na estrutura do 
instrumento de caraterísticas de outro instrumento –, fundamentou a necessi-
dade de criação de um regime específico. Não terá sido alheio o momento em 
que foi aprovado, em 2008, no contexto da crise financeira, procurando proteger 
os investidores através do reforço das exigências de informação a prestar àque-
les, previamente à colocação2 de quaisquer produtos financeiros complexos3. 
Exigia-se, assim, a elaboração e entrega aos investidores de documento prepa-
rado contendo a informação considerada fundamental para a tomada de decisão  
de investimento. 

Aquele diploma não fornecia um elenco dos instrumentos financeiros qua-
lificáveis como produtos financeiros complexos, incluindo, tão-só, referência à 
consideração, como tal, dos instrumentos de captação de aforro estruturados 
(ICAE) (art. 2º, nº 6). Esse elenco veio a ser apresentado no “Entendimento con-
junto do Banco de Portugal e da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários quanto 
à delimitação de competências respeitante a produtos financeiros complexos”4, de 12 de 

1 A este propósito, admitindo que o produto financeiro complexo goza de uma tipicidade aparente e 
de uma atipicidade estrutural, Diogo Costa Gonçalves, “Produtos financeiros complexos e PRIIPs”, 
O Novo Direito dos Valores Mobiliários, 2017, p. 392.
2 O Regulamento da CMVM nº 1/2009, enquadrado adiante, esclarece, no respetivo preâmbulo, 
que para efeitos do art. 2º, nº 1 do Decreto-Lei nº 211-A/2008, colocação “pressupõe uma iniciativa ou 
atividade junto de investidores em Portugal, ou acessível a investidores a partir de Portugal, no sentido de divulgar 
ou propor a subscrição ou aquisição de um produto financeiro complexo, utilizando qualquer dos meios publici-
tários ou comunicação usuais, inclusive meios à distância, tal como a Internet”. Adicionalmente, estabelece, 
expressamente, que “não constitui colocação de produtos financeiros complexos a mera receção de ordens para 
plataformas de negociação nas quais sejam negociáveis estes produtos.”
3 Conforme enunciado por Paulo Câmara, procurava-se “repor a estabilidade nos mercados e a confiança 
dos investidores” (Manual de Direito dos Valores Mobiliários, 3ª edição, 2016, Almedina, pág. 220).
4 Disponível em https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/Entendimentos/
Pages/Entendimento-conjunto-do-Banco-de-Portugal-e-da-Comissão-do-Mercado-de-Valores-
Mobiliários-quanto-à-delimitação-de-competên.aspx?v=
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março de 2009, emitido para clarificar a delimitação de competências entre as 
duas entidades na supervisão da comercialização de produtos financeiros com-
plexos, bem como no preâmbulo do Regulamento da CMVM nº 1/2009, rela-
tivo à informação e publicidade sobre produtos financeiros complexos sujeitos à  
sua supervisão.5 

Decorridos três anos de vigência, o Regulamento da CMVM nº 1/2009 foi 
substituído pelo Regulamento da CMVM nº 2/2012. Apresentando um elenco 
de produtos financeiros complexos mais amplo e aprofundando as disposições 
que lhes são aplicáveis, nomeadamente, através da densificação dos deveres de 
informação pré-contratual ao investidor e do estabelecimento de deveres de 
informação contratuais e pós-contratuais ao investidor, à CMVM e ao mercado, 
6/7 o Regulamento nº 2/2012 constituiu um amadurecimento da regulação 
introduzida entre 2008 e 2009. 

III. O Regulamento (UE) nº 1286/2014 (“Regulamento PRIIPs”)
A regulação europeia dos produtos financeiros considerados complexos surgiu 
algum tempo depois, acompanhando as preocupações do legislador nacional.  
Em 2014, é aprovado o Regulamento (UE) nº 1286/2014, do Parlamento e do 
Conselho, de 26 de novembro. O acrónimo PRIIPs é utilizado para nomear os 
pacotes de produtos de investimento de retalho e de produtos de investimento 
com base em seguros (do originário “Packaged Retail and Insurance-based 
Investment Products”). Para efeitos do Regulamento PRIIPs, entende-se por 

5 Sujeitos à supervisão pelo Banco de Portugal, os depósitos indexados e os depósitos duais, e 
sujeitos à supervisão pela CMVM, nomeadamente, (i) os certificados, exceto quando se limitem 
a replicar fielmente a evolução de um instrumento financeiro que não possa ser considerado um 
produto financeiro complexo, (ii) os valores mobiliários condicionados por eventos de crédito,  
(iii) as obrigações estruturadas, (iv) os warrants autónomos, (v) as aplicações de fundos a que 
estejam associados instrumentos financeiros, quer pela via da indexação da respetiva rendibilidade, 
quando não exista a garantia total do capital investido pelo balanço da instituição de crédito, quer 
por a sua comercialização combinada implicar a subscrição de, ou a adesão individual a, instru-
mentos financeiros, (vi) os contratos e as operações de seguro ligados a fundos de investimento 
(unit linked), a propósito dos quais é feita ressalva em como continuariam a ser disciplinados pelo 
Regulamento da CMVM nº 8/2007, constituindo o Regulamento nº 1/2009, tão-só, o local próprio 
para “os ajustamentos de pormenor necessários com o objetivo de assegurar o tratamento igualitário de todos os 
produtos financeiros complexos”.
6 O Regulamento da CMVM nº 2/2012 acolhe, ainda, a disciplina dos seguros e operações ligadas 
a fundos de investimento (unit linked), concentrando-se, num único regulamento o regime jurídico 
aplicável à totalidade dos produtos financeiros complexos sujeitos à supervisão da CMVM (Cfr. 
Preâmbulo do Regulamento da CMVM nº 2/2012). 
7 Cumpre notar que os deveres de informação à CMVM e ao mercado previstos no Regulamento 
da CMVM nº 2/2012 foram ainda densificados na Instrução da CMVM nº 3/2013. 
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pacotes de produtos de investimento de retalho um investimento8 em que, 
independentemente da sua forma jurídica, o montante a reembolsar pelo 
investidor não profissional está sujeito a flutuações devido à exposição a valores 
de referência ou ao desempenho de um ou mais ativos não diretamente adquiridos 
pelo investidor não profissional9. Por sua vez, entende-se por pacote de produtos 
de investimento com base em seguros um produto de seguros que oferece um valor 
de vencimento ou resgate total ou parcialmente exposto, direta ou indiretamente, 
às flutuações do mercado.10 Esta exposição para efeitos do rendimento do produto 
às flutuações do mercado conjugada com a complexidade que regularmente – 
mas nem sempre, como procuraremos demonstrar infra –, caracteriza os PRIIPs, 
fundamentam a especial preocupação do legislador europeu com a informação 
pré-contratual que deve ser prestada ao investidor não profissional: assume-se 
que o investidor não profissional não dispõe da experiência, conhecimentos e 
competência necessários para a formulação de decisões de investimento naqueles 
produtos e ponderação de risco de que o investidor profissional beneficia. Assim, 
o Regulamento PRIIPs, procurando harmonizar a nível europeu a “informação 
pré-contratual prestada aos investidores não profissionais na comercialização e na prestação 
de serviços de consultoria sobre estes produtos” 11, exige aos produtores12 de PRIIPs, a 
preparação de um documento de informação fundamental (um “KID”, do inglês, 
“Key Information Document”), sobre o produto, e a disponibilização do mesmo 
aos investidores não profissionais13 em momento anterior ao da subscrição ou 
aquisição. Note-se que este dever de informação pré-contratual já existia no 
nosso ordenamento jurídico, no contexto dos produtos financeiros complexos. 

8 Cfr. a Orientação (6), integrante das “Orientações relativas à aplicação do Regulamento (UE)  
nº 1286/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho sobre os documentos de informação fundamental para 
pacotes de produtos de investimento de retalho e de produtos de investimento com base em seguros (PRIIPs)”, 
emitidas pela Comissão Europeia, em julho de 2017, “[u]m produto cuja aquisição não exige qualquer 
pagamento pelo investidor não profissional, ou seja, que não pressuponha um pagamento inicial nem qualquer risco 
de este último vir a assumir compromissos financeiros futuros, não é considerado um investimento na aceção do 
artigo 4º, nº 1, do Regulamento nº 1286/2014, pelo que não requer um documento de informação fundamental”.
9 Artigo 4º, nº 1, do Regulamento PRIIPs. 
10 Artigo 4º, nº 2, do Regulamento PRIIPs. 
11 Cfr. o documento da CMVM “Perguntas e respostas destinadas aos investidores não profissionais que 
subscrevam PRIIPs sujeitos à supervisão da CMVM”, atualizadas por referência a 3 de julho de 2019, 
disponível em https://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/Faq/Pages/faqs_priips_invest.aspx .
12 De forma simples, os seus emitentes ou emissores.
13 Para efeitos do Regulamento entende-se por investidor não profissional (i) aquele que não satisfaz 
os critérios constantes do Anexo II da Diretiva 2014/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 15 de maio de 2014 e, (ii) o cliente na aceção da Diretiva 2002/92/CE, do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 9 de dezembro de 2002 relativa à mediação de seguros.
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1. O âmbito de aplicação material do Regulamento PRIIPs
O Regulamento europeu não lista exaustivamente os produtos financeiros consi-
derados PRIIPs, mas avança algumas modalidades que se incluem no seu escopo: 
(i) fundos de investimento, (ii) apólices de seguros de vida com um elemento 
de investimento, (iii) produtos estruturados, (iv) depósitos estruturados14 e  
(v) instrumentos titularizados15. Como contributo adicional para a delimitação 
desta figura, o Regulamento europeu indica os produtos não qualificáveis como 
PRIIPs, relativamente aos quais não é aplicável16. Contudo, não veio dissipar 
as dúvidas a respeito da qualificação de alguns instrumentos financeiros como 
PRIIPs para efeitos de aplicação das regras nele previstas. Procurando mitigar 
o risco de aplicação divergente do regime europeu por parte das autoridades 
nacionais competentes, as três Autoridades Europeias de Supervisão (adiante, 
ESAs, resultante do inglês “European Supervisory Authorities”)17, emitiram, em  
24 de outubro de 2019, um entendimento conjunto relativo à aplicação do Regu-
lamento PRIIPS a obrigações18 (“Entendimento”). Este Entendimento foi emitido 
na sequência de uma carta assinada pelas ESAs e dirigida à Comissão Europeia, 
datada de 19 de julho de 2018 (“Carta”)19, na qual expressam as suas preocupações 
e evidenciam consequências negativas resultantes da incerteza quanto à aplicação 
do Regumento PRIIPs, nomeadamente a redução das oportunidades de investi-
mento dos investidores não profissionais, verificada com especial intensidade no 
caso das obrigações20. A Carta termina com o apelo, dirigido à Comissão Europeia, 
para que emita orientações a respeito dos produtos financeiros que integram o 
escopo de aplicação material do Regulamento PRIIPs, com especial enfoque nas 
obrigações, e com uma proposta de análise da sua aplicabilidade a cada uma das 
principais modalidades de obrigações. Em resposta, em carta datada de 14 de 

14 Os exemplos de produtos qualificáveis como PRIIPs transcritos constam do Considerando 6  
do Regulamento europeu.
15 Referência constante da definição de PRIIP, no art. 4º, nº 1 do Regulamento europeu.
16 Considerando 7 e artigo 2º, nº 2, do Regumento PRIIPs. 
17 Fazemos referência à Autoridade Bancária Europeia (European Banking Authority – “EBA”), à 
Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (European Insurance 
and Occupational Pensions Authority – “EIOPA”) e à Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários 
e dos Mercados (European Securities and Markets Authority – “ESMA”).
18 O documento, intitulado “Joint ESA Supervisory Statement – application of scope of the PRIIPs Regulation 
to bonds”, encontra-se disponível em https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc-2019-
64_priips_kid_supervisory_statement_bonds.pdf .
19 Disponível em : https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Letters/JC%202018%20
21%20(PRIIPs%20Joint%20Letter%20to%20COM%20on%20Scope)%20GBE.pdf.
20 Como é evidenciado na Carta, confrontados com a possível sujeição ao Regulamento, a reação 
dos produtores de PRIIPs é a de reduzir a comercialização destes instrumentos financeiros junto 
dos investidores não profissionais.
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maio de 201921, a Comissão Europeia alerta para os perigos da (des)qualificação 
em abstrato de um produto como PRIIP, e defende uma abordagem casuística.

De notar que, independentemente das dúvidas que possam existir quanto 
à qualificação de determinados instrumentos como PRIIPS, é imprescindível a 
sua oferta a investidores não profissionais para que recaia no âmbito do regime 
aplicável aos PRIIPs. 

2. O âmbito de aplicação temporal do Regulamento PRIIPs
O Regulamento PRIIPs é aplicável, por força da alteração introduzida pelo 
Regulamento (UE) 2016/2340, do Parlamento Europeu e do Conselho, de  
14 de dezembro de 2016, desde 1 de janeiro de 2018, aos PRIIPs que sejam pro-
postos a investidores não profissionais após esta data, incluindo aos que, tendo 
sido propostos a investidores não profissionais antes de 1 de janeiro de 2018, 
continuem a ser disponibilizados a estes investidores depois deste dia.22 

3. O documento de informação fundamental
Conforme referido, a informação pré-contratual a prestar aos investidores não 
profissionais constitui um dos focos de preocupação do legislador europeu.  
O documento de informação fundamental sobre PRIIPs concentra a informação 
pré-contratual essencial que deve ser prestada aos investidores não profissionais, 
de modo a que possam formular decisões de investimento racionais. 

As regras tendentes à uniformização da forma e do conteúdo do documento, 
bem como à sua entrega ao investidor não profissional23 evidenciam o objetivo de 
promover a preparação de documentos pouco extensos, facilitando a sua leitura 
por parte do investidor, através do estabelecimento de um limite de extensão 
de três páginas impressas em formato A424, e redigidos “em termos claros, numa 
linguagem e num estilo de comunicação que facilitem a compreensão das informações”25. 
Também a apresentação e disposição da informação no documento de infor-
mação fundamental são reguladas: a título exemplificativo, estabelece-se que  

21 O documento encontra-se disponível em https://eiopa.europa.eu/Publications/Letter%20to%20
ESAs.pdf .
22 Cfr. Orientação (11) integrante das “Orientações relativas à aplicação do Regulamento (UE) nº 1286/2014 
(…)”, emitidas pela Comissão Europeia, em julho de 2017. A respeito do âmbito de aplicação temporal 
do Regulamento PRIIPs, ver também a Orientação (12) do mesmo documento.
23 Nesta sede, é igualmente relevante referir o Regulamento Delegado (UE) 2017/653, de 8 de 
março de 2017, que complementa o Regulamento nº 1286/2014, estabelecendo normas técnicas 
de regulamentação no que diz respeito à apresentação, ao conteúdo, ao reexame e à revisão dos 
documentos de informação fundamental, bem como às condições para o cumprimento do requisito 
de fornecer esses documentos, e adotado pela Comissão ao abrigo deste Regulamento. 
24 Artigo 6º, nº 4, do Regulamento PRIIPs. 
25 Artigo 6º, nº 4, alínea c), do Regulamento PRIIPs. 
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devem ser utilizados carateres de tamanho legível26 e, caso sejam utilizadas 
cores, estas não devem diminuir a compreensibilidade da informação se o  
do cumento for impresso ou fotocopiado a preto e branco.27 A produção de  
documentos de informação fundamental acessíveis é, ainda, assegurada por um 
formato normalizado, assente num modelo de “pergunta e resposta”28. 

O documento de informação fundamental deve conter uma parte introdu-
tória, da qual figurem, entre outros, (i) destacado, o título “Documento de Infor-
mação Fundamental”, (ii) declaração explicativa da natureza do documento,  
(iii) o nome do PRIIP, a identidade e os contactos do respetivo criador ou 
produtor, informações sobre a autoridade competente do criador do PRIIP, e  
(iv) caso aplicável, advertência em como o produto, sobre o qual versa o do-
cumento, não é simples e poderá ser de difícil compreensão.29 

A segunda parte do documento deve estruturar-se por secções, intituladas 
por questões.

1ª Secção (“Em que consiste este produto?”): contendo informação sobre a na-
tureza e as principais características do PRIIP;

2ª Secção (“Quais são os riscos e qual poderá ser o meu retorno?”): incluindo bre-
ve descrição do perfil de risco do produto e de remuneração, que indi-
que, nomeadamente, a perda máxima potencial do capital investido, bem 
como que a legislação fiscal do Estado-Membro de origem do investidor 
pode ter um impacto no retorno efetivo do produto;

3ª Secção (“O que sucede se [nome do criador do PRIIP] não puder pagar?”): 
descrevendo a eventualidade de a perda conexa estar coberta por um 
regime de indemnização ou de garantia dos investidores e, caso assim 
esteja, indicando o sistema, o nome do garante e os riscos abrangidos e 
não abrangidos;

4ª Secção (“Quais são os custos?”): indicando a totalidade dos custos associa-
dos ao investimento no PRIIP;

5ª Secção (“Por quanto tempo devo manter o PRIIP? E posso fazer mobilizações 
antecipadas de capital?”): indicando, nomeadamente, se existe um período 
de cooling-off e anulação do PRIIP, qual o período de detenção mínima 
recomendado e, caso aplicável, o período de detenção mínima exigido;

26 Artigo 6º, nº 4, alínea a), do Regulamento PRIIPs. 
27 Artigo 6º, nº 6, do Regulamento PRIIPs.
28 Note-se que esta estrutura de “pergunta e resposta” já constava do regime nacional previsto 
no Regulamento da CMVM nº 2/2012, artigo 11º, relativo à descrição e principais caraterísticas do 
produto e veio igualmente a ser incluído no Regulamento nº 2017/1129 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 14 de junho de 2017 relativo ao prospeto a publicar em caso de oferta de valores 
mobiliários ao público ou da sua admissão à negociação num mercado regulamentado.
29 Artigo 8º do Regulamento PRIIPs.
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6ª Secção (“Como posso apresentar queixa?”): incluindo informação orien-
tando o investidor na apresentação de queixa do produto ou da conduta 
do criador do PRIIP, ou da pessoa que presta consultoria sobre o produto 
ou que o vende; e

7ª Secção, eventual, (“Outras informações relevantes”): breve indicação de 
eventuais documentos informativos adicionais a fornecer ao investidor 
em fase pré e/ou pós-contratual, excluindo elementos de promoção 
comercial.30 

Cumpre ainda destacar a preocupação revelada pelo legislador europeu com 
a distinção entre o documento de informação fundamental e os elementos pu-
blicitários relativos a PRIIPs, demonstrada, desde logo, no artigo 6º, nº 2, deter-
minando que “[o] documento de informação fundamental constitui um documento in-
dependente, claramente distinto dos elementos de promoção comercial”. Outro elemento 
que o evidencia, a respeito da estrutura do documento de informação funda-
mental, é a advertência que deve constar, imediatamente a seguir ao título, em 
como aquele documento não constitui um elemento de promoção comercial. 
Por fim, a este propósito, assinalamos ainda a proibição do documento de in-
formação fundamental conter referências cruzadas aos materiais publicitários.31 

O documento de informação fundamental deve ser entregue ao investidor 
não profissional em momento anterior (e atempadamente) à subscrição ou 
aquisição do PRIIP, de forma gratuita, pelo prestador de serviços de consultoria 
sobre PRIIPs ou pelo seu comercializador.32 Pode ser fornecido:33

a) Em papel, devendo este ser o suporte utilizado caso seja entregue 
presencialmente;34 

b) Em suporte duradouro diferente do papel, desde que (i) adequado 
ao contexto das transações realizadas entre as partes35, e (ii) possa ser  

30 Ilustrando a informação que pode constar desta secção, cfr. a Orientação 19, constante das “Orien-
tações relativas à aplicação do Regulamento (UE) nº 1286/2014 (…)”, caso seja oferecido, juntamente com 
um PRIIP, um produto financeiro não qualificável como PRIIP, “e que tal não tenha qualquer incidência na 
informação referida no artigo 8º, nº 3, alíneas a) a h), do Regulamento nº 1286/2014, o documento de informação 
fundamental desse PRIIP deve apenas fazer referência ao mesmo nesta secção «Outras informações relevantes»”.
31 Art. 6º, nº 2, do Regulamento PRIIPs.
32 Artigos 13º, nº 1, e 14º, n.1, ambos do Regulamento PRIIPs. 
33 Artigo 14º, nº 2, do Regulamento PRIIPs. 
34 Exceto se o investidor indicar que pretende receber o documento noutro suporte;
35 Nos termos no artigo 14º, nº 6, do Regulamento PRIIPs, para o efeito, a prestação de informações 
num suporte duradouro diferente do papel ou através de um sítio web é considerada adequada no 
contexto das transações realizadas entre as partes se comprovado que o investidor não profissional 
tem acesso regular à Internet através, nomeadamente, da indicação, por parte deste, de um endereço 
de correio eletrónico para efeitos dessas transações.
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comprovado que o investidor o tenha escolhido em detrimento do rece-
bimento da informação em papel;

c) Através de um sítio web, desde que, novamente, (i) esse suporte seja ade-
quado ao contexto das transações realizadas entre as partes36, (ii) possa 
ser comprovado que o investidor o tenha escolhido em detrimento do 
recebimento em papel, (iii) o investidor tenha sido notificado por via ele-
trónica ou por escrito do endereço do sítio web e do local onde pode ter 
acesso ao documento, e (iv) e este esteja acessível, podendo ser descarre-
gado e armazenado em suporte duradouro, durante o período em que o 
investidor possa necessitar de o consultar.

São ainda previstas as possibilidades de entrega do documento de infor-
mação fundamental a uma pessoa mandatada por escrito pelo investidor não 
profissional,37 e de opção, por parte do investidor não profissional, em recebê-lo 
após a conclusão da transação, desde que cumulativamente verificadas as con-
dições estabelecidas nas alíneas do artigo 13º, nº 3, do Regulamento europeu.38 

Finalmente, cumpre assinalar a previsão de um regime de atualização, ao 
longo da vida do PRIIP, das informações prestadas no documento de infor-
mação fundamental. O criador do PRIIP deve examinar regularmente39 as in-
formações contidas no documento e, caso o reveja, deve disponibilizar, pron-
tamente, a nova versão aos investidores não profissionais.40 

IV. O Anexo II à Lei nº 35/2018, de 20 de julho
De forma a assegurar a execução do Regulamento nº 1286/2014, foi introduzido 
no ordenamento jurídico português o “Regime jurídico dos pacotes de produtos de 
investimento de retalho e de produtos de investimento com base em seguros”, constante 
do Anexo II à Lei nº 35/2018, de 20 de julho (“Regime Jurídico dos PRIIPs”). 

36 Idem. 
37 Artigo 13º, nº 2, do Regulamento PRIIPs. 
38 Prevê-se, neste âmbito que (i) o investidor tenha contactado o vendedor do PRIIP e optado por 
concluir a transação à distância, (ii) não seja possível fornecer o documento, nos termos previstos 
no nº 1, (iii) a pessoa que presta consultoria sobre o PRIIP, ou que o vende, tenha informado o 
investidor não profissional de que não é possível fornecer o documento e que, a transação pode ser 
adiada de forma a que este possa receber e ler o documento, em momento anterior à transação, e 
(iv) que o investidor não profissional aceita receber o documento depois de concluída a transação. 
39 Novamente, chamamos a atenção para o disposto no Regulamento Delegado (UE) 2017/653, 
de 8 de março de 2017. Nesta sede, relevam os artigos 15º e 16º. O artigo 15º, nº 1 especifica que o 
reexame deve ser promovido “sempre que exista uma alteração que as afete ou seja suscetível de as afetar 
significativamente, e, no mínimo, de doze em doze meses, a contar da data da sua publicação inicial”.
40 Artigo 10º do Regulamento PRIIPs.
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Aqui define-se, desde logo, quais as autoridades de supervisão competentes 
neste âmbito, ou seja, no que respeita à supervisão dos deveres impostos pelo 
Regulamento europeu, pelo presente regime e respetivas normas regulamenta-
res, para a adoção de procedimentos de supervisão e para a aplicação do regime 
sancionatório. Assim, em função da natureza do PRIIP, será competente, para 
os efeitos referidos, (i) o Banco de Portugal, (ii) a Comissão do Mercado de 
Valores Mobiliários (“CMVM”), ou (iii) a Autoridade de Supervisão de Segu-
ros e Fundos de Pensões (“ASF”). A título de exemplo, o Banco de Portugal 
será competente se estiverem em causa depósitos estruturados, a CMVM será 
competente se for um valor mobiliário como as obrigações titularizadas ou os 
derivados, e a ASF tratando-se de contratos de seguro ligados a fundos de inves-
timento (“unit-linked”).

O Regime Jurídico dos PRIIPs revela, à semelhança do Regulamento euro-
peu, a preocupação com a qualidade da informação prestada aos investidores 
não profissionais. De forma inequívoca, este aspeto é evidenciado no ar tigo 
3º, de epígrafe “Qualidade de informação”, estabelecendo que a informação res-
peitante a PRIIPS prestada aos investidores não profissionais, ao mercado e 
às autoridades competentes deve ser completa, verdadeira, atual, clara, ob-
jetiva e lícita, sendo este dever densificado nas várias regras que o compõem.  
Este dever apela aos princípios da qualidade da informação previstos no artigo 
7º do Código dos Valores Mobiliários, exigindo, assim, não só o dever de divul-
gação de informação, mas que esta corresponda também a um padrão mínimo 
de qualidade aferido do ponto de vista de um investidor não profissional.

Os requisitos de qualidade da informação são reproduzidos a respeito das 
mensagens publicitárias relativas a PRIIPs.41 Estas são sujeitas a aprovação 
prévia da autoridade responsável pela supervisão dos PRIIPs a que respeitam.  
Após a aprovação, a mensagem publicitária pode ser utilizada durante o período 
de seis meses42 e, caso o anunciante pretenda continuar a utilizá-la decorrido 
este prazo, deve requerê-lo à autoridade competente: se a mensagem não con-
tiver alterações relevantes, o pedido deve ser deferido.43

O documento de informação fundamental está sujeito a notificação prévia à 
autoridade competente. Esta exigência é colocada na disponibilidade do legis-
lador nacional pelo Regulamento europeu e acolhida, nos termos do artigo 5º, 
nº 1, do Regime Jurídico dos PRIIPs. Também a versão do documento de infor-
mação fundamental que resulte da introdução de alterações, designadamente, 

41 Artigo 4º, nº 1, do Regime Jurídico dos PRIIPs. 
42 Artigo 4º, nº 6, do Regime Jurídico dos PRIIPs. 
43 Artigo 4º, nº 8, do Regime Jurídico dos PRIIPs.
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na sequência de reexame da informação dele constante anteriormente referido, 
está sujeita a notificação prévia nos mesmos termos.44_45

O Regime Jurídico dos PRIIPs procede, ainda, à especificação dos procedi-
mentos de supervisão que as autoridades de supervisão competentes podem 
adotar, em especial, para garantia do cumprimento das disposições previstas na 
legislação aplicável, e à definição do regime sancionatório a aplicar em caso de 
infração, genericamente previstos pelo legislador europeu.46 

Assim, sem prejuízo da adoção de outros procedimentos de supervisão legal-
mente previstos, as autoridades de supervisão podem, (i) proibir a comerciali-
zação de um PRIIP, (ii) suspender a comercialização de um PRIIP, (iii) proibir o 
fornecimento de um documento de informação fundamental que não cumpra os 
requisitos exigidos e exigir a publicação de uma nova versão desse documento.47

Estes amplos poderes estão em linha com as preocupações evidenciadas 
pelo legislador, quer nacional, quer europeu, com a comercialização deste tipo 
de produtos junto de investidores não profissionais e as potenciais consequên-
cias, ao nível da confiança dos investidores, de uma comercialização de produ-
tos cuja configuração, comercialização ou informação prestada não cumpra os 
deveres legais aplicáveis. 

Do Regime Jurídico dos PRIIPs constam ainda os ilícitos de mera ordenação 
social aplicáveis em caso de tentativa ou violação – dolosa ou negligente – dos 
deveres consagrados na legislação aplicável. Assim, constitui contraordenação 
muito grave, punível com coima correspondente a um montante que pode as-
cender a 1 000 000 de euros, quando aplicada a pessoa singular, e a 5 000 000 
euros48, se aplicada a pessoa coletiva, nomeadamente (i) a não obtenção da  
aprovação prévia pela autoridade competente, das mensagens publicitárias  

44 Artigo 5º, nº 3, do Regime Jurídico dos PRIIPs.
45 Ainda a respeito da notificação prévia da documento de informação fundamental, cumpre assi-
nalar o previsto no artigo 5º, nº 4, do Regime Jurídico dos PRIIPs, sobre o momento em que a 
notificação prévia à CMVM de documentos de informação fundamental referentes a (i) organismos 
de investimento coletivo (OIC), a (ii) fundos de titularização de créditos (FTC), a (iii) obrigações 
titularizadas, e a (iv) valores mobiliários comercializados através de oferta pública com prospeto 
aprovado pela CMVM, deve ser efetuada.
46 Cfr. Capítulo V do Regulamento nº 1286/2014, “Sanções Administrativas e Outras Medidas”, no qual se 
preveem, designadamente, (i) as sanções e medidas administrativas que as autoridades competentes 
dos Estados-Membros, pelo menos, têm competência para impor, nos termos do direito nacional 
(art. 24º, nº 2), (ii) os montantes de coimas passíveis de aplicação pelas autoridades competentes 
dos Estados-Membros, sem prejuízo da possibilidade de previsão, pelos Estados-Membros, de 
níveis de coimas mais elevados do que os previstos no Regulamento (art. 24º, nºs 2, alínea e), e 3). 
47 Artigo 9º, nº 2, do Regime Jurídico dos PRIIPs.
48 Os limites máximos aqui previstos são elevados, nos termos do nº 3, se reunidas as condições aí 
previstas. 
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relativas a PRIIPs, ou (ii) a violação de deveres relativos ao fornecimento do 
documento de informação fundamental aos investidores não profissionais, bem 
como ao respetivo suporte. Nos casos de contraordenação grave, o valor da 
coima corresponderá a metade dos valores previstos para as contraordenações 
muito graves. 

Podem ainda ser aplicadas sanções acessórias conjuntamente com as coimas 
referidas. Designadamente, as autoridades competentes podem ordenar (i) a 
apreensão e perda, a favor do Estado, do objeto da infração e do benefício eco-
nómico obtido pelo infrator através da sua prática, e (ii) a interdição, por um 
período até três anos contados da decisão condenatória definitiva, do exercício 
da profissão ou atividade a que a contraordenação respeita. 

V. O Regulamento da CMVM nº 8/2018

1. Enquadramento e âmbito de aplicação material
O Regulamento da CMVM nº 8/2018 (“Regulamento da CMVM”) veio completar 
o regime jurídico nacional aplicável aos PRIIPs e substituir o Regulamento da 
CMVM nº 2/2012, contendo um conjunto de regras respeitantes aos deveres infor-
mativos e de comercialização aplicáveis aos PRIIPs “cuja produção, comercialização ou 
prestação de serviços de consultoria se encontre sujeita à supervisão da CMVM”,49 a saber:

i) “Organismos de investimento coletivo (OIC); 
ii) Fundos de titularização de créditos (FTC);
iii) Obrigações titularizadas; 
iv) Instrumentos financeiros derivados, incluindo derivados do mercado de balcão 

negociados em plataformas de negociação eletrónica; 
v) Valores mobiliários de estrutura derivada; 
vi) Outros valores mobiliários representativos de dívida com possibilidade de reem-

bolso abaixo do valor nominal por efeito da sua associação a outro produto ou 
evento, nomeadamente Notes; 

vii) Produtos duais: produtos que compreendem a comercialização combinada de 
dois ou mais produtos financeiros, resultando, da combinação, um produto com a 
designação e com características específicas e incindíveis em relação aos elementos 
que o compõem; 

viii) Produtos semelhantes aos previstos nas subalíneas anteriores e que não se encon-
trem excluídos do âmbito de aplicação do Regulamento (UE) nº 1286/2014”.50

49 Artigo 2º, nº 1, do Regulamento da CMVM. 
50 Artigo 2º, alínea b), do Regime Jurídico dos PRIIPs.
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O Regulamento da CMVM, estabelece duas importantes ressalvas a respeito 
do respetivo âmbito de aplicação material: (i) a exclusão da aplicação do dispos-
to neste regulamento à prestação exclusiva de serviços de receção e transmissão 
ou execução de ordens relativas a PRIIPs,51 e (ii) a não aplicação do disposto nos 
artigos 5º a 13º do Regulamento aos organismos de investimento coletivo (OIC), 
aos fundos de titularização de créditos (FTC) e às obrigações titularizadas. 

2. O documento de informação fundamental
Estabelecidas as disposições gerais, o Regulamento da CMVM concentra-se no 
documento de informação fundamental, determinando, essencialmente, regras 
complementares e densificando os comandos normativos previstos no Regula-
mento europeu e no Regime Jurídico dos PRIIPs.

Desde logo, procede à definição do regime do idioma em que deve ser redi-
gido. O artigo 4º prevê que o documento pode ser redigido, ou traduzido para 
– caso tenha sido redigido em outra língua – a língua portuguesa, ou para um 
idioma de uso corrente nos mercados financeiros internacionais, sendo esta  
segunda hipótese admissível caso o investidor não profissional a quem o do-
cumento de informação fundamental seja fornecido declare, em suporte dura-
douro, e no momento da subscrição ou aquisição do PRIIP, que domina esse 
idioma e aceita receber o documento redigido nesse idioma.

A respeito da notificação prévia do documento de informação fundamen-
tal à autoridade competente, nos termos do artigo 5º do Regime Jurídico dos 
PRIIPs, e para os PRIIPs sujeitos à supervisão da CMVM, prevê, no seu artigo 5º, 
que esta deve ser efetuada através do envio de ficheiro informático, seguindo o 
definido em anexo ao diploma.52 Feita a notificação, a CMVM procede à divulga-
ção do documento de informação fundamental no seu sítio da internet.53

51 Note-se que esta exclusão, já prevista no regime jurídico antecedente, o Regulamento da CMVM  
nº 2/2012, acompanha o preceituado no art. 314º-D do Código dos Valores Mobiliários (“Cód.VM”). 
que isenta os intermediários financeiros de um conjunto de deveres na prestação exclusiva dos 
serviços de receção e transmissão ou execução de ordens do cliente, ainda que acompanhada pela 
prestação de serviços auxiliares (desde que verificadas as condições estabelecidas no nº 2 deste 
preceito). 
52 Como assinalamos a propósito do Regime Jurídico dos PRIIPs, a notificação prévia de documento 
de informação fundamental relativos a OICs, a FCTs, a obrigações titularizadas e a valores mobi-
liários comercializados através de oferta pública com prospeto aprovado pela CMVM, rege-se por 
regra especial, vertida no artigo 5º, nº 4 desse diploma. Contudo, o Regulamento da CMVM parece 
regular os últimos de forma diversa, uma vez estabelecendo, no respetivo artigo 5º, nº 7, que “quando 
estiverem em causa PRIIPs comercializados através de oferta pública com prospeto aprovado pela CMVM, o 
ficheiro informático elaborado em conformidade com o Anexo 1 ao presente regulamento é enviado no prazo de 
dois dias após a aprovação do prospeto”.
53 Artigo 6º, do Regulamento da CMVM.
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A propósito da introdução de alterações ao documento de informação fun-
damental, vem o Regulamento da CMVM precisar as alterações que, introduzi-
das no documento de informação fundamental sobre PRIIPs sujeitos à supervisão 
pela CMVM, determinam que este deva ser notificado, previamente, àquela auto-
ridade.54 Ainda em matéria de revisão da informação incluída no documento 
de informação fundamental, o artigo 9º prevê que, para além do acesso à versão 
revista, o investidor não profissional deve ainda ser informado do documento de 
informação fundamental revisto. Neste sentido, o referido preceito estabelece 
a comunicação, individualizada, aos investidores não profissionais,55 das altera-
ções que sejam introduzidas ao documento de informação fundamental.

3. O documento de subscrição ou aquisição do PRIIP
Enquanto o Regulamento europeu e o Regime Jurídico dos PRIIPs se concentram 
na prestação de informação pré-contratual ao investidor não profissional, do 
Regulamento da CMVM resulta, em adição à densificação do quadro normativo 
estabelecido pelos primeiros, a introdução de regras sobre informação contratual 
e pós-contratual sobre PRIIPs.

O artigo 7º introduz a figura do documento de subscrição ou aquisição do 
PRIIP, assinado e datado com dia e hora pelo investidor não profissional aquando  
da subscrição ou aquisição do produto, contendo referência expressa à exis-
tência e locais de consulta do documento de informação fundamental corres-
pondente ao PRIIP subscrito ou adquirido, e incluindo “a aposição de determi-
nadas declarações com o objetivo de consciencializar e responsabilizar o investidor não 
profissional”.56 Neste documento, o investidor deve declarar que, (i) recebeu um 
exemplar do documento de informação fundamental relativo ao PRIIP previa-
mente à sua subscrição ou aquisição, (ii) leu e compreendeu as características e 
os riscos associados à decisão de investimento formulada, (iii) tomou conheci-
mento de que, além de estar exposto ao risco de crédito das entidades referidas 
no documento de informação fundamental, pode ainda perder uma percenta-
gem ou a totalidade do montante investido, e (iv) quando aplicável, que tomou 
conhecimento da possibilidade de ter de efetuar pagamentos adicionais face ao 
montante inicialmente investido.

54 Art. 8º, do Regulamento da CMVM.
55 A norma refere-se a “clientes” e a respetiva epígrafe a “investidores não profissionais”. Considerando 
que, da redação do preceito, resulta que ambas as expressões são empregues para designar a mesma 
realidade, e que temos vindo a recorrer a “investidores não profissionais”, mantemos aqui o mesmo 
termo.
56 Cfr. Preâmbulo do Regulamento da CMVM. 
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4. A informação a prestar à CMVM e ao mercado

i. Informação à CMVM
O artigo 11º impõe um conjunto de deveres de reporte de informação à CMVM.

Nos termos no nº 1, o comercializador57 deve comunicar à CMVM os resul-
tados da comercialização de PRIIPs, no prazo de quinze dias úteis após o en-
cerramento do período de comercialização. Para os PRIIPs em comercialização 
contínua, a comunicação dos resultados deve ser prestada trimestralmente58. 

Adicionalmente, o Regulamento prevê a comunicação semestral59 à CMVM 
dos elementos de identificação do PRIIP comercializado, os seus fluxos mone-
tários e respetiva justificação, pelo produtor, comercializador ou representante 
comum60 do PRIIP. 

Caso o PRIIP seja comercializado através de uma plataforma de negociação 
eletrónica disponibilizada por intermediário financeiro, cabe a este comunicar 
à CMVM, semestralmente,61 a informação sobre os PRIIPs negociados na plata-
forma, incluindo informação sobre os volumes negociados por PRIIP.

Considerando que a informação recebida poderá ser conveniente para os 
investidores, a CMVM está autorizada a divulgá-la ao mercado. 

ii. Os PRIIPs comercializados através de ofertas públicas: informação ao 
mercado

Os deveres de informação relativos a PRIIPs comercializados através de oferta 
pública, são especificamente previstos no artigo 12º do Regulamento da CMVM. 

Dirigidas ao mercado, estas informações devem ser divulgadas através do 
Sistema de Difusão de Informação da CMVM. A comercialização de PRIIPs por 
oferta pública implica, para o respetivo produtor ou comercializador, consoante 
aplicável, o cumprimento de um conjunto de deveres de reporte de informação. 
Nomeadamente, cumpre divulgar ao mercado os resultados da oferta pública 
do PRIIP, qualquer alteração ocorrida ao nível do produtor ou do comerciali-
zador do PRIIP, e o motivo de extinção do PRIIP e, se diferente, o motivo dos 
montantes dos fluxos financeiros de reembolso. De salientar que estes deveres 

57 Ou, existindo vários comercializadores, o seu representante comum. Não tendo sido designado, 
pelo produtor do PRIIP, representante comum dos comercializadores, nos termos do nº 6 do artigo 
11º do Regulamento, pode ser feita uma única comunicação, que exonera deste dever os demais. 
58 Por referência a 31 de março, a 30 de junho, a 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano, e 
no prazo de quinze dias úteis após o termo de cada período trimestral. 
59 Por referência a 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, e no prazo de quinze dias úteis após 
o termo de cada período semestral. 
60 Nesta hipótese, importa, novamente, atentar ao disposto no nº 6 do artigo 11º do Regulamento. 
61 Por referência a 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, e no prazo de quinze dias úteis após 
o termo de cada período semestral. 
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são cumulativos com os deveres de informação que possam ser aplicáveis por via 
de outros regimes62, conforme previsto no Código dos Valores Mobiliários (por 
exemplo, o dever de divulgação dos resultados de ofertas públicas previsto no 
art. 127º e completado pelo previsto no Regulamento da CMVM nº 3/2006), no 
regime europeu aplicável aos prospetos63 ou no regime do abuso de mercado 
quanto à divulgação de informação privilegiada64.

5. Os deveres de conservadoria
O Regulamento da CMVM dispõe, ainda, sobre o período mínimo durante o 
qual o produtor e comercializador de PRIIPs devem conservar determinados 
documentos e registos associados à comercialização. 

Nos termos do artigo 13º, nº 1, o comercializador de PRIIPs deve conservar, 
(i) até que tenham decorrido cinco anos após o termo da relação de clientela, 
os documentos e registos relativos a contratos com clientes, ou os documentos 
de onde constam as condições com base nas quais presta serviços ao cliente, e  
(ii) até que tenham decorrido cinco anos após o termo da operação, os documen-
tos e registos relativos à prova de cumprimento do dever de fornecer o docu-
mento de informação fundamental e de garantir a inscrição das declarações 
obrigatórias no documento de subscrição ou aquisição.65 

Já o produtor de PRIIPs deve documentar e conservar, durante, pelo menos, 
um ano após a extinção do PRIIP, os elementos que sustentam a adequação do 
indicador de risco ao PRIIP a que respeita e os elementos que tenham susten-
tado qualquer reexame e consequente decisão de revisão ou não revisão de  
documento de informação fundamental. 

62 A propósito do documento de informação fundamental, é intenção da Comissão Europeia que este 
sirva finalidades diversas de exigências informativas previstas em outros regimes, pelo que com estas 
deve “existir em paralelo”, nota Gaëtane Schaeken Willemaers, “Client protection on European 
financial markets – from inform your client to know your product and beyond: an assessment of the 
PRIIPs Regulation, MiFID II/MiFIR and IMD 2”, Revue Trimestrielle de Droit Financier (Autumn 2014), 
disponível em https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2494842.
63 Regulamento nº 2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017 relativo 
ao prospeto a publicar em caso de oferta de valores mobiliários ao público ou da sua admissão à 
negociação num mercado regulamentado, e que revoga a Diretiva 2003/71/CE, conforme alterado. 
64 Regulamento nº 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014 rela-
tivo ao abuso de mercado (regulamento abuso de mercado) e que revoga a Diretiva 2003/6/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho e as Diretivas 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE  
da Comissão.
65 Referimo-nos às declarações que devem ser incluídas, pelo investidor não profissional, no 
do cumento de subscrição ou aquisição de PRIIPs, previstas no artigo 7º.
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6. A publicidade
Procurando atrair a atenção do mercado para o investimento nos produtos a que 
respeita, os materiais publicitários figuram, naturalmente, entre as principais 
preocupações do legislador: a informação relativa ao produto publicitado deles 
constante, as expressões utilizadas, ou a disposição dos vários conteúdos da peça 
publicitária, constituem matérias atentamente reguladas neste diploma. 

Do Capítulo IV do Regulamento da CMVM cumpre notar, desde logo, o ar-
tigo 14º, o qual vem exigir a inclusão de elementos na publicidade relativa a 
PRIIPs que não sejam da exclusiva responsabilidade da entidade que os presta 
seja acompanhada da identificação da respetiva fonte.66 

Adicionalmente, é fixado um conjunto de “expressões de uso restrito”, desig-
nadamente, (i) vedando a inclusão de menções que expressem um juízo sobre 
a posição concorrencial relativa a um determinado produto, serviço, produtor 
ou comercializador de PRIIPs, que não sejam fundamentadas ou objetivamente 
demonstráveis, (ii) vedando, igualmente, o uso de expressões que conflituem 
com as definições constantes do presente regulamento, ou (iii) restringindo 
o emprego de expressões como “sem custos”, “sem encargos”, ou similares,  
nos casos em que não seja exigível ao cliente o pagamento de quaisquer juros, 
comissões ou outros encargos além do preço do PRIIP.

Naquela que podemos considerar a mais relevante disposição do Regula-
mento da CMVM a respeito dos materiais publicitários sobre PRIIPs, o artigo 
15º, encontram-se estabelecidos os elementos informativos mínimos que devem 
constar de cada peça publicitária. Designadamente, é previsto o dever de inclu-
são de informações que permitam, de forma clara, identificar o produto e a sua 
qualificação como PRIIP, contactar o respetivo produtor, e advertir o investidor 
a respeito da complexidade do produto publicitado, da perda máxima poten-
cial do montante investido e da possibilidade de serem necessários pagamentos  
adicionais, em conformidade com a informação constante do documento de in-
formação fundamental.

VI. Casos problemáticos
Com a entrada em vigor do Regulamento dos PRIIPs surgiram algumas dúvidas 
no espaço europeu quanto à classificação de determinados instrumentos como 
PRIIPs, face à definição genérica de PRIIP constante do Regulamento. Recorda-
mos que, de acordo com a definição do Regulamento, são PRIIPs os instrumentos 
que “(…) independentemente da forma jurídica do investimento, o montante a reembolsar 
ao investidor não profissional está sujeito a flutuações devido à exposição a valores de refe-
rência ou ao desempenho de um ou mais ativos não diretamente adquiridos pelo investidor 

66 Artigo 14º, nº 1, do Regulamento da CMVM.



798

CADER NOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS SOBRE OS 20 ANOS DO CVM

não profissional”. Conforme mencionado, as ESAs procuraram contribuir para uma 
maior clarificação nesse âmbito, através do envio da Carta e do Entendimento 
à Comissão Europeia. Do conjunto de instrumentos tradicionais no mercado 
europeu e em relação aos quais surgiram dúvidas quanto à sua integração no 
universo PRIIP, destacamos de seguida dois casos: as obrigações com taxa de 
juro variável e as obrigações convertíveis em ações.

1. As obrigações com taxa de juro variável e um “floor”
As obrigações ditas clássicas – com capital garantido –, podem apresentar uma 
taxa de juro fixa ou variável. Sendo variável, a taxa de juro muitas vezes estará 
indexada a índices como a Euribor ou a Libor, podendo igualmente apresentar 
um “floor”, ou seja, um limite mínimo à taxa de juro. Olhando para o mercado 
nacional e europeu, esse “floor” corresponde, frequentemente, a 0% (obstando, 
assim, a uma taxa de juro negativa) ou à margem (valor fixo definido). Em qual-
quer caso, sempre que seja definido um “floor” nestes termos, o valor mínimo 
de juro (o qual poderá ser zero) é sempre conhecido à partida.

Considerando a definição de PRIIP – salientamos, novamente, a secção “o 
montante a reembolsar ao investidor não profissional está sujeito a flutuações devido à 
exposição a valores de referência ou ao desempenho de um ou mais ativos não diretamente 
adquiridos pelo investidor não profissional” (sublinhado nosso) –, as obrigações clás-
sicas com taxa de juro variável e indexada a um índice como a Euribor poderiam 
ser consideradas PRIIPs, se oferecidas a investidores não profissionais. 

Ora, estes instrumentos já eram comuns no mercado de capitais europeu 
previamente à entrada em vigor do Regulamento europeu, não oferecendo 
espe cial complexidade, tendo em consideração a sua estrutura simples: reem-
bolso de capital garantido, com exceção do risco de crédito do emitente e taxa 
de juro indexada a índices sobejamente conhecidos, como a Euribor e Libor.

A menção ao “montante a reembolsar” na definição de PRIIP pode ser en-
tendida como abarcando apenas o montante de capital investido, deixando de 
fora os montantes que possam eventualmente ser pagos a título de taxa de juro. 
Assim, exceto no caso em que a taxa de juro variável pudesse ser negativa (uma 
vez que tal implicaria um pagamento pelo investidor ou uma redução no mon-
tante de reembolso de capital), seria indiferente, para efeitos da classificação 
como PRIIP, a indexação e variabilidade da taxa de juro.

A Carta e o Entendimento das ESAs vieram defender que, ainda que a taxa 
de juro seja variável, o instrumento pode não ser considerado um PRIIP, caso 
exista um relação direta entre o índice e a taxa de juro: “Where there is a direct link 
(with or without a spread that reflects the credit risk of the issuer) to an interest rate index, 
it is still considered to be an asset that is directly held unless there is additional structuring, 
such as a cap or floor (other than at zero).”
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Ou seja, de acordo com as ESAs, a indexação direta da taxa de juro, por 
exemplo, à Euribor, não transforma esse instrumento em PRIIP; se acrescen-
tarmos a esse instrumento um “floor” de zero, esse instrumento continuaria, no 
entendimento das ESAs, fora do escopo dos PRIIPs. Todavia, se ao invés de um 
“floor” de zero, o instrumento apresentar um “floor” de 1%, o mesmo já seria 
considerado um PRIIP pelas ESAs. 

Seguindo este entendimento das ESAs, a classificação como PRIIP variaria 
entre os casos em que o “floor” é 0% e os casos em que é uma percentagem 
superior. Este resultado não tem, no nosso entender, racional ou justificação 
à luz dos interesses que o regime dos PRIIPs visa proteger. Em ambos os casos 
é comum o fator que permite defender o afastamento do regime de especial 
proteção – o prévio conhecimento do investidor quanto ao valor mínimo da 
taxa de juro –, sendo até mais vantajoso para o investidor um “floor” acima de 
0. Não existindo possibilidade de perda do capital investido, sem prejuízo do 
risco de crédito do emitente, e sendo conhecida a taxa de juro mínima, ainda 
que não seja possível determinar a taxa máxima, não acompanhamos o entendi-
mento das ESAs de que será um PRIIP a obrigação indexada à Euribor e com 
um “floor” de 1%: quer neste caso, quer nos instrumentos indexados à Euribor 
com um “floor” de 0, consideramos que estão reunidas as mesmas condições 
para não se aplicar o regime dos PRIIPs.

2. As obrigações convertíveis em ações
As obrigações convertíveis em ações, consistindo em obrigações que, tradicio-
nalmente, pagam uma determinada taxa de juro durante a sua vigência e, em 
determinadas datas (frequentemente na maturidade) permitem a entrega de 
ações do emitente, pelo montante equivalente ao que seria o valor de reembolso, 
são consideradas na Carta e Entendimento das ESAs como PRIIP:

“Where the investor or issuer may convert the bond into shares of the bond issuer (or 
shares of another company) the amount repayable is considered to fluctuate based on 
the performance of an asset that is not directly purchased. Convertible bonds would 
therefore be considered to fall in the scope of the PRIIPs Regulation.”

Embora seja evidente a indexação à performance das ações objeto da con-
versão, entendemos que nem todas as obrigações convertíveis em ações devem 
ser consideradas PRIIPs. Uma nota inicial para salientar que ações não são con-
sideradas PRIIPs, apesar de o investimento nas mesmas não garantir nem ser 
determinável qualquer pagamento de dividendos durante o período de deten-
ção das mesmas. Tal implica um tratamento diferenciado, nomeadamente em 
termos de deveres aplicáveis aos intermediários financeiros e de informação ao 
investidor, consoante o investidor invista diretamente em ações ou em obriga-
ções convertíveis nessas mesmas ações.
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Assumimos um exemplo de uma obrigação convertível em ações do emi-
tente na data de maturidade, colocando à opção do investidor o reembolso em 
ações do emitente (variando o número de ações a atribuir em função do valor de 
cotação das mesmas, por exemplo, se for um título admitido à negociação, até 
perfazer o equivalente ao valor de reembolso) ou o reembolso do valor investi-
do. Pode ainda ser adensado este cenário se considerarmos que a subscrição das 
obrigações possa estar reservada a acionistas da entidade emitente. 

Ora, neste caso, o investidor tem à sua disposição a escolha entre o valor em 
numerário ou em ações, sendo variável o número de ações a receber, mas não o 
seu valor. Na maturidade (ou noutra data prevista, conforme o que seja definido 
nas condições de emissão) o investidor decidirá, por sua livre iniciativa, conver-
ter as obrigações em ações ou receber o reembolso do montante investido. 

Ocorrendo a eventual conversão apenas por opção do investidor e estando 
à sua disposição a opção de reembolso pelo montante investido, não se verifica 
uma especial complexidade no produto que possa justificar a aplicação do re-
gime dos PRIIPs. Ainda que esteja prevista a opção por parte do investidor, tal 
não implica “um processo de empacotamento ou de embalagem conjunta de 
ativos de modo a criar diferentes exposições ao risco”, não estando o valor de 
reembolso sujeito a flutuações no seu montante, apenas na forma e número de 
ações, razão pela qual cremos não estar presente, nesse caso, perante um PRIIP.

VII. Conclusões
Desde 2008 que se prevê em Portugal um regime de informação pré-contratual 
aplicável a instrumentos que apresentem uma complexidade acrescida e que 
sejam comercializados junto de investidores não profissionais. Recentemente, 
o legislador europeu procurou uniformizar a informação a ser prestada a inves-
tidores não profissionais no contexto da comercialização desses produtos, tendo 
o legislador nacional densificado ainda esse mesmo regime. Atualmente, são 
abundantes as regras previstas designadamente quanto à informação pré-con-
tratual e contatual, deveres de informação às autoridades de supervisão e peças 
publicitárias respeitantes a PRIIPs.

Contudo, permanecem algumas dúvidas ou discórdias quanto à classificação 
de determinados instrumentos como PRIIPs, atendendo à ausência de com-
plexidade ou de indexação nalguns casos que procurámos evidenciar, os quais 
deveriam estar expressamente fora do âmbito dos PRIIPs.
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21 Years from the Financial Services Action Plan: 
is EU Capital Market Regulation ‘Coming of Age’?1

Niamh Moloney

Abstract: This piece examines in overview the trajectory of EU capital market regulation 
over the 21 years since the Financial Services Action Plan, and as EU capital markets regulation 
sits at an inflection point, grappling with Brexit, the Covid-19 Crisis, and a material series of 
reforms. It conclusions are optimistic. Many of the difficulties that the FSAP era was designed to 
address remain intractable, chief among them the embedding of market finance. Other difficulties 
have become more pronounced as the regime has become more sophisticated, including as regards 
review and the management of unintended consequences. New risks may be emerging, including 
in relation to fragmentation and the securing of legitimation. EU capital market regulation 
has, however, endured one serious crisis and appears to be grappling well with a second. It has 
developed and evolved almost out of all recognition and is beginning to establish a capacity to 
self-correct, although there is much to be done here. Many trends augur well for the future.  
Much will depend, however, on the capacity of the regime to support a real embedding of market 
finance that can support the EU as it responds to the Covid-19 crisis.

1. Introduction
In 1999, the EU launched its ground-breaking Financial Services Action Plan 
(FSAP),2 a major regulatory agenda designed to embed market finance in the 
EU, liberalize cross-border market access, and put in place a regulatory infras-

1 Professor of Financial Markets Law and Head of Department, Law Department, London School 
of Economics and Political Science. 
2 Commission, Financial Services Action Plan (COM(1999)232). 
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tructure for protecting investors, supporting market efficiency, and supporting 
financial stability. 21 years on, EU capital market regulation has changed out of 
all recognition. 

This is best illustrated by the stark difference between the 1993 Invest-
ment Services Directive3 and the behemoth that is the Markets in Financial 
Instruments Directive II/Markets in Financial Instruments Regulation (MiFID  
II/MiFIR)4 regime. The contrast between the two measures also serves as a 
microcosm of many of the major changes to capital markets regulation over 
the last 21 years. MiFID II/MiFIR is a capital markets measure but a driving 
concern of the regime is financial stability, reflecting one of the major changes 
to capital market regulation wrought by the financial crisis. Characterized by 
a wide regulatory perimeter, it has led to a dense, technical, and highly pro-
ceduralized harmonization of EU capital markets law and is the bedrock for 
the massive single rulebook now that governs the EU capital market. It has 
generated a tidal wave of data engulfing regulators and the market. And it 
supports direct market intervention by the EU’s coordinating capital market 
regulator, the European Securities and Markets Authority (ESMA): the first 
ever exercise of direct market intervention power by ESMA took place over 
summer 2018 when ESMA imposed restrictions, using its new MiFIR powers, 
on the sale of binary options and contracts for difference.5 Overall, the MiFID 
II/MiFIR regime is precautionary and prudentialized as well as heavily tech-
nocratic given ESMA’s influence over the related soft law and administrative 
rules. Such a regime could barely have been conceived of back in 1999 when 
the FSAP was launched. The then-in-force Investment Services Directive was 
concerned primarily with cross-border liberalization and was under-developed 
as regards investor protection but also financial stability. Narrow in scope, it 
harmonized at a minimum level and did not remove host Member State control; 
regulatory obstacles to cross-border services remained considerable. Reporting 
and data requirements were limited. And supervision and institutional reform 
barely registered on the reform agenda. The ISD and MiFID II/MiFIR reforms 
do, however, share a distinct commonality which continue to shape EU capital 
market regulation today: they were both designed as transformative measures. 
The ISD was designed to support investment firm ‘passporting’ and liberalize 
cross-border access. While the ISD’s passporting technology had become con-
siderably more refined by the time of MiFID II/MiFIR, it too is transformative 
in design. It seeks to, for example, move trading on to regulated ‘lit’ trading 

3 Directive 93/22/EC [1993] OJ L141/27.
4 Directive 2014/65/EU [2014] OJ L173/349 and Regulation (EU) No 600/2014 [2014] OJ L173/84.
5 For a review see ESMA, Technical Advice on the Effects of Product Intervention Measures 
(ESMA35-43-2134).
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venues, re-organize the investment distribution market, and restructure how 
investment research is produced and paid for. Both measures also shared a com-
mon goal: the embedding of market finance in the EU. 

This survey discussion takes the opportunity of the 21-year FSAP launch 
landmark to look back and consider, in light of these persistently transformative 
ambitions, some of the main challenges that EU capital market regulation 
faces after years of regulatory reform. As EU capital market regulation comes 
of age, it is also facing an inflection point. 2020 has seen the launch of the 
important MiFID II/MiFIR reform process,6 the rebooting of the 2015 Capital 
Markets Union agenda,7 including through the June 2020 report of the High 
Level Forum8 – which quickly garnered institutional support, 9 and a sharp 
policy focus on how EU capital markets can be best equipped to support the 
EU’s economic recovery from the Covid-19 pandemic, spearheaded by the 
Commission’s July 2020 Capital Markets Recovery Package.10 How the 2020 
reform process proceeds will signal much as to the future direction of the 
capital markets project in the EU. 

2. The More Sophisticated Regulation becomes, the Greater the Need  
for Review

The last 21 years have seen very considerable innovation in regulatory design as 
EU capital market regulation has expanded, matured, and widened its ambitions. 
But as EU capital market regulation has also become more sophisticated in the 
tools it uses and more interventionist in design, it has come to require continual 
review for unintended consequences. Similarly, the more it has come to depend 
on sophisticated models and on data, the more it has required fine-tuning.

Distribution regulation, for example, has evolved very significantly from the 
1993 ISD regulatory model, which was based on the application of a general 
set of conduct principles to a limited scope of investment services, to the 2014 
MiFID II/MiFIR model, which is based on the application of highly detailed 
and operationalized conduct rules to a large if segmented universe of invest-
ment services, ranging from ‘independent investment advice’ through to exe-
cution-only services. This new regime seeks to strengthen investor protection 

6 Commission, Public Consultation on the review of the MiFID II/MiFIR Regulatory Framework 
(2020).
7 Set out initially in Commission, Action Plan on Building a Capital Markets Union (COM(2015)468).
8 High Level Forum on the Capital Markets Union, A New Vision for Capital Markets (2020). 
9 See, e.g., the supportive draft report from the European Parliament’s influential ECON Committee: 
Draft Report on further development of the Capital Markets Union: improving access to capital 
market finance, in particular by SMEs, and further enhancing retail investor participation, 17 June 
2020 (2020/2036(INI). 
10 Commission, EU Capital Markets Recovery Package (SWD(2020)120).
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against commission risk in particular. But since its 2018 application it has been 
associated with increased regulatory burdens but little change in investor be-
haviour, the rise of a potential ‘advice gap’ given the regulatory burden placed 
on independent investment advice, incentives for distribution to take the form 
of ‘closed’ proprietary networks given the application of inducement rules to 
commission-based ‘open’ networks, and the growth of the commodified pro-
vision of products through execution-only platforms.11 It may be that none of 
these outcomes generates investor protection risks, but they were not neces-
sarily expected or pursued. Similarly, the last 21 years have been considerable 
innovation in the use of standard form summary disclosures for retail investors, 
from the failed 2003 Prospectus Directive summary prospectus through to the 
2017 Prospectus Regulation reforms,12 from the limited original 2001 UCITS 
simplified prospectus through to the 2009 UCITS IV Directive reforms,13 and 
on to the 2014 Packaged Retail Investment and Insurance-based Products 
(PRIIPs) Regulation Key Investor Document (KID).14 Along the way, these 
short form models have become more sophisticated and more heavily depend-
ent on the use of standardized risk indicators and scenario disclosures. The 
much-maligned PRIIPs performance scenario reform, however, underlines how 
complex models can lead to perverse results; the PRIIPs performance scenario 
requirement has been shown to have prejudicial pro-cyclical effects.15 To take 
a final example, probably the most complex, data-driven, and ambitious aspect 
of MiFID II/MiFIR is its behemoth new regime for market transparency that 
applies extensive new transparency rules to a wide range of instruments be-
yond equity in order to support price formation and drive more trading to ‘lit’ 
trading venues. Heavily based on data-driven administrative rules, and while 
in many respects successful in increasing transparency, it has proved trouble-
some in practice. ESMA’s July 2020 report on the operation of the equity mar-
kets transparency regime, for example, exposes multiple difficulties, including 
with the highly contested ‘double volume cap’ on the volume of equity trades 
that can take place under waivers, the complexity of the waiver regime, and 
the application of the transparency regime beyond trading venues to systematic 

11 ESMA, Technical Advice to the Commission on the Impact of the Inducements and Costs and 
Charges Disclosure Requirements under MiFID II (ESMA 35-43-2126)(2020), 12-13 and 16-17.
12 Directive 2003/71/EC [2003] OJ L345/64 and Regulation (EU) 2017/1129 [2017] OJ L168/12.
13 Directive 2001/107/EC [2002] OJ L41/20 and Directive 2009/65/EC [2009] OJ L302/32.
14 Regulation (EU) No 1286/2014 [2014] OJ L352/1.
15 Particular difficulties have been caused by the application in practice of the PRIIPs KID 
performance scenarios. See, eg, A Petraki, Fixing the PRIIP Key Information Document, Schroders 
In Focus, September 2019. An early review has followed: European Supervisory Authorities, Joint 
Consultation Paper concerning Amending the PRIIPs KID (JC 2019 63) (2019).
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internalizers.16 The new rules have also struggled in the bond markets. The Mi-
FID II/MiFIR transparency regime for bond markets was entirely new, and the 
bond market data on which its administrative rules depended was scarce and 
often of poor quality. It is not accordingly unexpected that it is still bedding in. 
Nonetheless, ESMA’s 2020 finding that overall levels of pre-trade transparency 
in bond markets are still limited, and that the number of instruments classed 
as ‘illiquid’ and so outside the regime is generating particular difficulties, un-
derlines the challenges in designing rules, such as transparency rules, that are 
heavily dependent on market data. 

This is not to claim that these innovations were not necessary or should not 
have been attempted. Regulatory experimentation and innovation are essen-
tial in a project of the scale and ambition of EU capital market regulation. But 
reform of this scale and ambition does require constant monitoring and review 
based on careful data collection and interrogation, and here the EU struggles. 
It is axiomatic that EU capital markets legislation emerges from what is often a 
protracted, complex and highly contested political process. EU capital markets 
regulation has long been shaped by powerful and often shifting political prefer-
ences, including as to the extent to which the EU should move from bank based 
financing to market based financing.17 Given that the legitimation of EU capi-
tal market regulation depends on a robust political process, it is hard to avoid 
some degree of sclerosis in the legislative process. Nonetheless, data points in 
legislation (such as the highly contested MiFIR 4% and 8% double volume caps 
on ‘dark’ equity market trading) and the technical and often data-based admin-
istrative rules that operationalize the political choices made in EU legislation 
should be capable of speedy review or of suspension where necessary – particu-
larly where the data and modelling on which EU capital market administrative 
rules are increasingly based prove to have flaws. The process for revising ad-
ministrative rules remains slow and cumbersome, however. Enhancing ESMA’s 
powers may provide a way forward, particularly as regards urgent operational 
difficulties with rules.

As the EU institution closest to the markets, a repository of a vast trove of 
market data, the custodian of the massive soft law ‘rulebook’ that supports EU 
capital markets law, and as a key institutional influence on the design of admin-

16 ESMA, MiFID II/MiFIR Review Report on the Transparency Regime for Equity and Equity-
-Like Instruments, the Double Volume Cap Mechanism and the Trading Obligation for Shares 
(ESMA70-156-2682) (2020).
17 From the literature see, eg, L Quaglia, D Howarth, and M Liebe, ‘The Political Economy of 
European Capital Markets Union’ (2016) 54 Journal of Capital Market Studies 185.
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istrative capital market rules,18 there is a strong operational logic to allowing 
ESMA the power to, at the least, suspend rules which are shown to cause prac-
tical difficulties. ESMA has recently been given a warning power under the re-
cently adopted 2019 ESA Reform Regulation (Article 9a).19 This provision does 
not empower ESMA to suspend rules, however, only to advise the Commission 
and national competence authorities (NCAs) where it regards the application 
of rules as generating difficulties. ESMA has made clear in its first application of 
the Article 9a power (in April 2020), that neither it nor NCAs had the power to 
disapply EU law.20 Clearly, there are constitutional obstacles to be surmounted 
here, most notably the Meroni doctrine which constrains ESMA as a direct rule-
maker. Nonetheless, as the single rulebook expands and becomes more heavily 
reliant on data, models, and increasingly fine distinctions between regulated 
actors, solutions to the difficulties posed by a cumbersome administrative rule-
making process will be needed. 

3. Policing an Expanding Perimeter is Necessary
Over the last 21 years the perimeter of EU capital markets regulation has signi-
ficantly expanded. The crisis-era in particular drew asset classes, trading venues, 
and actors previously outside the reach of EU regulation into the regulated space, 
often in the interests of financial stability. Chief among the innovations here 
include the EMIR-driven21 extension of regulation to CCPs; the MiFID II/MiFIR 
expansion of the market transparency regime to non-equity asset classes, its 
coverage of different forms of data provider, and its extension of regulation to 
different forms of proprietary trading and of trading venue; the AIFMD’s22 expan-
sion of the investment fund regime to non-UCITS funds; the new benchmark 
and securitization regimes;23 and the many different ways in which the EU’s 
market abuse regime has expanded, including to cover a wider range of trading 
markets and practices.24 

18 On ESMA’s decisive influence on the administrative rules that operationalize EU capital market 
regulation see generally N Moloney, The Age of ESMA. Governing EU Capital Markets (Hart, 2018). 
19 Regulation (EU) No 2019/2175 [2019] OJ L334/1.
20 The first application of this new power took place on 29 April 2020 when ESMA advised the 
Commission of its concerns regarding the serious difficulties that certain aspects of the sustainabi-
lity-related disclosures required under the EU’s benchmark regime generated for NCA supervision 
and enforcement. It called for remedial delegated acts to be adopted and recommended supervisory 
forbearance by NCAs on the application of the disclosure regime in the interim: ESMA41-137-1300. 
21 Regulation (EU) No 648/2012 [2012] OJ L201/1.
22 Directive 2011/61/EU [2011] OJ L174/1.
23 Regulation (EU) No 2016/1011 [2016] OJ L171/1 and Regulation (EU) No 2017/2402 [2017]  
OJ L347/35.
24 Regulation (EU) No 596/2014 [2014] OJ L173/1.
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But it is not easy to fix a regulatory perimeter or to ensure it can be eas-
ily mended. EU capital markets regulation has struggled for some time with 
how to fix the regulatory perimeter as the reach of regulation has expanded. 
For example, the optimal classification of execution venues has been one of 
the most intractable policy questions with which the EU has struggled, from 
the 1993 ISD onwards.25 After years of regulatory reform and sharp political 
contestation, regulated markets, multilateral facilities (MTFs), organised trad-
ing facilities, and systematic internalizers (SIs) all jostle within the regulated 
space – a space which is also designed to ensure a level regulatory playing field. 
Regulatory arbitrage risks remain significant, however, as do unintended ef-
fects. Repeated efforts have been made, for example, to align the treatment of 
SIs with that of regulated markets and MTFs, as arbitrage potential has opened 
up. Revisions were, for example, needed very shortly after the coming into force 
of MiFID II/MiFIR as regards the operation of the trading ‘tick size’ regime to 
close off an arbitrage opportunity for SIs – who were not subject to the regime – 
given the more restrictive rules applicable to other trading venues. 26 Concerns 
remain as to the SI/trading venue level playing field, as the ongoing review of 
MiFID II/MiFIR has revealed.27 

The perimeter around the retail regulated space has also proved difficult to 
fix. For example, the MiFID II/MiFIR classification system that lightens regula-
tory requirements for professional clients of investment firms and for eligible 
counterparties28 has the effect of excluding retail investors from certain invest-
ment opportunities. MiFID II shrunk the professional client category given the 
detriment suffered by certain investors within this category over the financial 
crisis, but concerns remain that the current restrictive approach to client clas-
sification has the effect of limiting the access of more experienced retail in-
vestors to diversification and return opportunities. The ECOFIN Council has, 
accordingly, recently called for consideration of a new classification of ‘semi-
professional’ investor.29 Similar debates attend the EU’s treatment of execu-
tion-only services. Since MiFID I, these have been limited, for retail investors, 

25 See further N Moloney, EU Securities and Financial Markets Regulation (Oxford University Press, 
2014), chapter 10.
26 Under Regulation (EU) No 2019/2033 [2019] OJ L314/1 (the Investment Firm Prudential Regu-
lation), the tick size regime was subsequently applied to SIs in order to level the playing field with 
other trading venues. 
27 The ongoing MiFID II/MiFIR review has exposed concerns that SIs benefit from arbitrage oppor-
tunities as regards the regulation of trading venues: Commission, Public Consultation on the Review 
of the MiFID II/MiFIR Regulatory Framework (2020),27-29.
28 MiFID II, Annex II. 
29 Council of the EU, Conclusions on the Deepening of the Capital Markets Union, 5 December 
2019 (14815/19).
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to ‘non-complex’ instruments, but this classification has been restricted further 
by MiFID II and generated some concerns as to an overly-paternalistic regime, 
particularly as regards the exclusion of derivatives and products that embed de-
rivatives.30 Related questions arise as regards the use of ‘complexity’ to govern 
aspects of the retail market regime. The costs of the application of the new 
MiFID II product governance rules to distributions of ‘plain vanilla’ bonds, for 
example, have been associated with a contraction of investment opportuni-
ties for retail investors and led to calls for reform. While ESMA has attempted 
to deal with the difficulties by suggesting a proportionate approach for ‘non-
complex’ products,31 attention could usefully be given as to what the notion of 
complexity means when it comes to fixing the retail regulatory perimeter and 
making the related trade-offs between protection and empowerment. To take a 
final example, the EU prospectus regime has, since 2003, sought to ensure the 
prospectus rules apply within the public offer/regulated market space, in large 
part to protect retail investors in these markets. The regime has at the same 
time experimented with different means for encouraging SMEs to raise capi-
tal, and for mitigating the regulatory disincentives created by the prospectus 
regime. These include the adoption of a refined proportionality-based regime 
for SME public offer prospectuses in 2010 and, most recently, the adoption of a 
more sophisticated and bespoke prospectus regime for SMEs, based on the new 
(optional) ‘EU Growth Prospectus’ which can be passported across the EU in 
the same way as a full-blown prospectus but which is subject to a tailored and 
lighter disclosure regime.32 Retail investors can be at elevated risk from SME 
investments, however, particularly as regards their liquidity, and this reform, 
which came into force in 2019, will require careful monitoring. 

The perimeter around the EU regulated space is inevitably fluid. This is not 
necessarily a bad thing. It needs to be able to expand and contract as market 
conditions and political contexts change: how to fix a regulatory perimeter is 
typically a contested political question. But one of the lessons of the last 21 years 
is that the EU perimeter requires constant monitoring for arbitrage effects but 
also for unintended consequences. 

4. The Risks of Fragmentation Remain
EU capital markets regulation now takes the form of a densely harmonized single 
rulebook. But it is at bedrock still concerned with the support of cross-border 

30 See, eg, Deloitte, MiFID II. What will be its Impact on the Investment Fund Distribution Lan-
dscape? 
31 ESMA, Guidelines on MiFID II Product Governance Requirements (ESMA25-43-620) (2018), 
11 and 18.
32 Prospectus Regulation, Article 15.
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services and the EU ‘passport’ – the notion that regulated actors can operate 
cross-border on the basis of a single approval by the home Member State and 
also supervision by the home Member State. For much of the last 21 years, the 
passport concept, the pre-eminence of the home Member State as the custodian 
of cross-border activity, and the need to limit intervention by the host Member 
State given the related transaction costs have been close to articles of faith as 
the regime has developed. 

EU capital market regulation has been shaped by what can be intense po-
litical preferences that reflect Member States’ interests as regards the pace and 
intensity of liberalization.33 Over time, these interests have shifted but com-
mitment to the passport has remained consistent. The FSAP-era saw strong 
political support, led by the UK, for liberalization, which was to be supported 
by harmonization. The financial-crisis-era saw interests more or less coalesce 
around the need for a more densely harmonized single rulebook as a hedge 
against systemic risk transfer, but it also saw strong support for market access 
and passporting. Since then, the CMU project has garnered clear political sup-
port for its efforts to secure market finance and promote cross-border funding. 
Launched in 201534, it is designed to strengthen market-based funding; provide 
new and wider sources of funding; and strengthen household access to finance. 
Central to CMU is support of easier cross-border access to markets across  
the EU and to the related associated benefits in terms of access to funding  
and diversification. 

Nonetheless, the EU capital market remains landlocked and fragmented to 
a not insignificant degree, with pockets of specialisation, including in relation 
to private placements, securitisations, and venture capital, obtaining across 
the EU.35 The Commission’s 2019 European Financial Stability and Integration 
Review, for example, noted that the post-crisis re-integration trend had halted 

33 See eg: C Burns, J Clifton, and L Quaglia, ‘Explaining Policy Change in the EU: financial reform 
after the crisis’ (2018) 25 Journal of European Public Policy 728; E Ferran, ‘Crisis-driven Regulatory 
Reform: where in the world is the EU going?’ in E Ferran, N Moloney, J Hill, and JC Coffee, The 
Regulatory Aftermath of the Global Financial Crisis (CUP, 2011), 1; and N Moloney, ‘EU Financial Market 
Regulation after the Global Financial Crisis: ‘more Europe’ or more risks?’ (2010) 47 Common 
Market Law Review 1317.
34 Commission, Action Plan on Building a Capital Markets Union (COM(2015)468). Progress is 
regularly monitored. See, eg, Commission, Completing the Capital Markets Union by 2019 – time 
to accelerate delivery (COM(2018)114).
35 See, eg, Commission, Mid Term Review of the Capital Markets Union Action Plan, Economic 
Analysis (SWD(2017)224). The ECOFIN Council has recently noted the lack of integration in EU 
capital markets: Council of the EU, Conclusions on the Deepening of the Capital Markets Union, 
5 December 2019 (14815/19), para 5. 
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and was in some decline.36 Although the 2020 Review reported on a resumption 
of integration, progress is uneven across asset classes and Member States.37 
Regulation is only one friction among the many cultural and structural effects 
that disrupt cross-border access and fragment markets, but it is a real one and 
regulatory obstacles to passporting persist. While the single rulebook has 
minimized regulatory divergence, divergence in supervisory practices remains 
a material risk to CMU in terms of its costs, the arbitrage risks, and the risks to 
the maintenance of investor protection and financial stability. This is despite 
ESMA’s ever-strengthening focus on support of supervisory convergence.38 
The June 2020 report of the High Level Forum on CMU, for example, called 
for more convergent supervision that would better support a level regulatory 
playing field.39 Fragmentation risks can be expected to increase in the wake of 
the UK’s departure from the EU as competition for market share of UK EU-
oriented business becomes sharper. Authorization decisions as regards UK 
firms relocating to the EU were an early flashpoint, raising some concern that 
Member States might adopt prejudicially liberal approaches in order to secure 
business. ESMA in response established a ‘Supervisory Coordination Network’ 
to ensure a high level of consistency in authorization and supervision. 

Fragmentation remains a real risk, however, as is also clear from the July 2019 
Joint Report by the three European Supervisory Authorities on cross-border 
supervision of retail financial services.40 It noted a series of difficulties relating 
to passporting, including a lack of clarity in the allocation of responsibilities 
between home and host NCAs, failures to follow passport procedures consist-
ently and, most seriously for the passporting concept, dangers that home NCAs 
prioritise the supervision of financial institutions that represent a higher risk 
in their own territories. It remains to be seen, but the Report may come to be 
seen as a straw in the wind that marked greater concern by NCAs and Member 
States to protect their markets from passporting actors and, accordingly, some 
emerging lack of support for passporting. Certainly, permanent support for 
passporting cannot be assumed. In this regard, the CMU project suffers from a 
mis-labelling problem. The notion of a ‘Union’ invites comparison with the very 
different Banking Union project which has an entirely different institutional 
structure, antecedents, and objectives, being designed to support risk-sharing 

36 Commission, European Financial Stability and Integration Review (SWD (2019) 183), 19.
37 Commission, European Financial Stability and Integration Review (SWD (2020) 40), 16-18.
38 See, eg, ESMA, Supervisory Convergence Work Programme (ESMA42-114-647) (2019).
39 High Level Forum on the Capital Markets Union, A New Vision for Capital Markets (2020), 23-24.
40 ESMA, EBA, and EIOPA, Report on Cross-border Supervision of Retail Financial Services 
(JC/2019-22) (2019). 
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and financial stability. CMU is a funding-based project and has much more basic 
priorities linked to the foundational single market principle of market access. 

While political positions on market access and liberalization are difficult to 
predict, it does seem clear that if the EU’s regulatory tools are to achieve their 
full potential in supporting liberalization, a close and continued focus on su-
pervisory convergence – and on the transaction costs of weak convergence – 
is required. ESMA is now engaging in an extensive and multi-faceted agenda 
to support convergence in NCAs’ supervisory practices. But it is not entirely 
clear what supervisory convergence means and what the Member States have 
committed to in this regard, particular as to where the borderline between ap-
propriate local supervisory discretion and obstructive supervisory costs lies. 
The EU could usefully consider attaching some legislative meaning, as well as 
metrics against which progress can be assessed, to the pursuit of supervisory 
convergence. What does it mean, and how much is optimal? Closer political 
oversight and commitment is also required. In the early years of the FSAP, the 
precursor to ESMA, the Committee of European Securities Regulators, regu-
larly reported to the ECOFIN Council, through its Financial Services Commit-
tee, on levels of supervisory convergence. While ESMA issues a series of reports 
on supervisory convergence – whether specific in the form of the two-three 
peer reviews it engages in annually, or more generally through its annual Work 
Programmes on supervisory convergence – more intense political oversight of 
and focus on where regulatory transaction costs arise across the single market 
is required.

Further fragmentation risks come from the recent revival of the proportion-
ality principle in EU capital markets regulation. Previously not a major feature 
of EU capital market regulation given the focus on consistent application of the 
single rulebook, it has recently become embedded in a number of key reforms. 
The 2019 ESA Reform Regulation, for example, contains numerous calls for 
the European Supervisory Authorities to be mindful of proportionality when 
adopting measures as well as a requirement for new Proportionality Commit-
tees in all three Authorities. References to rules applying proportionately also 
abound across the new 2019 Investment Firm Prudential Regulation, for exam-
ple. To take another example, proportionality has recently become associated 
with the application of the MiFID II product governance rules. It is not clear, 
however, what proportionality means – whether less regulation, the lifting of 
regulation, or targeted regulation, for example. While the application of the 
proportionality principle to the design and application of regulation is a core 
principle of good governance, it carries fragmentation risks if the purpose pur-
sued by the proportionality principle is not clear and if national rulebooks and 
supervisory practices diverge as a result. Further risks arise if the application 
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of proportionality becomes an occasion for Member States to protect national 
champions or special interests. 

It may also be that if regulation is to effectively promote cross-border fund-
ing, it must do more than facilitate by means of passporting/harmonizing meas-
ures. One of the welcome features of the CMU reform agenda is its focus on 
transformative, operational reforms. These include the reforms to the Europe-
an Venture Capital and Social Entrepreneurship Fund Regulations to remove 
asset allocation restrictions (2017), the deregulation of the prospectus regime 
to facilitate frequent issuers, including through the new Universal Registration 
Document (URD), the new Pan-European Personal Pension Product (PEEP), 
and the new regime for covered bonds (2019). Most recently, the Commission 
is considering a major infrastructural reform in the form of it mandating a con-
solidated tape of equity and/or debt market data to support efficient price for-
mation.41 While addressing different market segments, these measures have in 
common a proactive and operational hue and in this regard hark back to the 
1985 UCITS reform – arguably one of the most successful initiatives of EU capi-
tal market regulation. They provide additional vehicles and options through 
which firms and investors can access the markets and do not simply harmonize 
pre-existing regimes. While it is too early to say whether they will have traction, 
they merit close observation as innovative means for supporting passporting. 

5. Evolutionary Institutional Design is more Durable but carries Risks 
One of the most striking features of the last 21 years has been the change in 
the institutional landscape. The FSAP reform period was supported by CESR, 
a soft law coordinating committee of national regulators, designed to support 
regulatory and supervisory convergence. The institutional landscape has been 
entirely redrawn since 2011 with the crisis-era establishment of ESMA.42 ESMA’s 
influence over EU capital markets regulation – through its quasi-rulemaking, 
supervisory convergence, and direct supervision powers – is immense and 
continues to burgeon. It has adopted a vast soft law rulebook, regarded by the 
market as authoritative – as can be seen from, to take only one example, the close 
attention given to ESMA’s 2019 interpretations of the MiFID II/MIFR ‘share 
trading obligation’ and how it would apply to the trading of EU shares on UK 

41 Commission, Public Consultation on the review of the MiFID II/MiFIR Regulatory Framework 
(2020).
42 See further N Moloney, The Age of ESMA. Governing EU Financial Markets (Hart, 2018) and A 
Spendzharova, ‘Becoming a Powerful Regulator: the European Securities and Markets Authority 
in European financial sector governance’, TARN Working Paper 8/2017, available via http://ssrn.
com/abstract=2965429 (also published in Regulation of Financial Institutions (2017).
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trading venues post-Brexit.43 ESMA is also increasingly wielding soft law as a 
workaround for legal difficulties – such as its use of soft law to de facto suspend 
the application of the MiFID II/MiFIR ‘Legal Entity Identifier’ requirement 
in late 2017 when the scale of market unpreparedness for this requirement 
became clear.44 As regards supervisory convergence, ESMA has used its related 
soft powers to shape how NCAs operate in practice adopting, for example, a vast 
array of measures to shape NCAs’ response to Brexit supervisory decision-making 
and to their supervision of MiFID II/MiFIR; deploying its peer review powers 
in an increasingly intrusive manner; and collecting and interrogating a now vast 
repository of data. Its direct supervisory authority is also strengthening, clear 
from its increasingly assertive enforcement practices and its willingness to act 
where the law might be regarded as ambiguous,45 and from its muscular and early 
use of its ground-breaking MiFIR product prohibition powers in summer 2018. 46

In some respects, given the high degree of political contestation that 
attends the organisation of EU capital markets supervision47 – the recent High 
Level Forum on CMU, for example, could not reach a consensus position on 
this-48 ESMA’s deep embedding within EU capital markets regulation and 
the broad institutional support it enjoys is unexpected. This is particularly 
the case as ESMA is an entrepreneurial and purposeful actor and is not slow 
to react to opportunities. It recently seized the Covid-19 agenda, for example, 
speedily deploying its supervisory convergence powers in response to the crisis 
to support a coordinated pan-EU response. For example, it moved quickly 
to coordinate NCAs on the difficult and nuanced issue of the application of 
‘supervisory forbearance’ to regulated actors (or the adjustment/relaxation of 
obligations), adopting a series of soft law measures, including as regards the 

43 ESMA, Public Statement, Impact of Brexit on the Trading Obligation for Shares (ESMA70-154-
1204)(2019).
44 ESMA, Public Statement, Statement to Support the Smooth Introduction of the LEI Require-
ments (ESMA70-145-401)(2017).
45 Notably in relation to its imposition of fines on a number of Nordic banks in relation to their 
unauthorized rating activities. This decision was subsequently over-turned by the ESA Board of 
Appeal on the grounds the actions by the banks were not negligent: Board of Appeal Decisions 
2019-01, 02, 03, and 04, 27 February 2019. 
46 In relation to the prohibition of binary options and the imposition of restrictions on the distri-
bution of contracts for difference: ESMA Decision 2018/795 and ESMA Decision 2018/796.
47 See, eg, C Burns, J Clifton, and L Quaglia, ‘Explaining Policy Change in the EU: financial reform 
after the crisis’ (2018) 25 Journal of European Public Policy 728, L Quaglia, ‘Financial Regulation and 
Supervision in the European Union after the Crisis’ (2013) 16 Journal of Economic Policy Reform 17 
and A Spendzharova, ‘Is More ‘Brussels’ the Solution? New European Union Member States’ Prefe-
rences about the European Financial Architecture’ (2012) 50 Journal of Common Market Studies 315.
48 High Level Forum on the Capital Markets Union, A New Vision for Capital Markets (2020), 24-25. 
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delay of mandatory disclosure reports.49 It also made a key intervention (in 
coordination with the European Banking Authority and the Single Supervisory 
Mechanism) on the interpretation of IFRS 9: ESMA provided important 
guidance on whether the offering of ‘payment breaks’ by listed entities triggered 
reporting and related provisioning requirements.50 

The explanation may lie in ESMA’s evolutionary trajectory. ESMA’s evolu-
tion has been one of steadily intensifying influence, but it has also been an in-
cremental one, and primarily contained within the soft law space. While ESMA 
has certainly been agile and entrepreneurial in deploying its soft law powers, 
the co-legislators have been parsimonious in empowering ESMA to exercise 
direct supervisory powers. ESMA has, since 2011 and through a series of legisla-
tive reforms culminating with the 2019 ESA Reform Regulation and the 2019 
reforms to EMIR,51 been conferred with: power to direct NCAs and market  
actors to take action (to different degrees) in cases of NCA breach of EU law, 
in the context of an inter-NCA mediation, and in emergency conditions; direct 
and exclusive supervisory authority over EU rating agencies, trade repositories, 
data services providers, critical benchmarks, and third country CCPs; and direct 
intervention powers in relation to products and short selling. This ad hoc and 
scattergun set of direct powers have been granted over time and incrementally. 
ESMA has also been slow to exercise its contentious powers to proceed against 
NCAs and can generally be regarded as proportionate and evidence-based in its 
approach to its direct supervision powers.52 

Given the scale of political contestation as regards the supervision of the 
EU capital market, incrementalism supports the legitimation of ESMA as well 
as the sustainable development of its role in coordinating the supervision of 
the EU capital market. Nonetheless, ESMA has come to wield a wide-ranging 
influence over rules, soft law, and supervisory practices that may ultimately 
come to have lasting impact on the business of supervision in the EU: the ac-
cumulated ‘sedimentary’ effect may be material.53 ESMA’s legitimation arrange-

49 See, eg, ESMA, Public Statement, Actions to Mitigate the Impact of Covid-19 on the EU finan-
cial markets regarding publication deadlines under the Transparency Directive (ESMA31-67-742 
(2020).
50 ESMA, Public Statement on the Accounting Implications of the Covid-19 Outbreak on the 
Calculation of Expected Credit Losses in accordance with IFRS 9 (ESMA32-63-951) (2020).
51 Respectively, Regulation (EU) No 2019/2175 [2019] OJ L334/1 and Regulation (EU) No 2019/2033 
[2019] OJ L314/1.
52 The author discusses this finding in N Moloney, The Age of ESMA. Governing EU Financial Markets 
(Hart, 2018).
53 Ford has identified the phenomenon of ‘sedimentary innovation’ by regulators – layers of appar-
ently unremarkable change but that can be highly consequential over time: C Ford, Innovation and 
the State: Finance, Regulation and Justice (Cambridge University Press, 2017).
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ments may, accordingly, come under some pressure. These are primarily based 
on accountability-based reporting to the Council and Parliament; oversight by 
its Board of Supervisors, composed of NCAs; and a series of constitutional and 
legal constraints, including its mandate, as set out in its constitutive Regulation 
and the constraints imposed on its activities by the Meroni doctrine. There are, 
however, weak points. While heavy proceduralization applies to its rule-making 
powers, there is little if no proceduralization of ESMA’s soft law powers, includ-
ing its supervisory convergence powers. The legitimation risks are therefore 
considerable, particularly given the distributional effects that supervision can 
have. In this regard, the 2019 ESA Reform Regulation represents something of 
a missed opportunity as it did not grapple with governance reform. Certainly, 
it did not significantly increase ESMA’s direct supervision powers, but it did 
enhance its soft law powers, including as regards the setting of pan-EU strate-
gic supervisory powers and the construction of an EU Supervisory Handbook. 
There is also evidence that ESMA is coming closer to politically contested ter-
ritory and moving farther away from what might regarded as the technocratic 
space. The expansion of its powers in relation to third country equivalence as-
sessments under the 2019 ESA Reform Regulation and the 2019 Investment 
Firm Prudential Regulation, for example, bring it close to politically contested 
territory. Similarly, the Commission’s recent request to ESMA to review the rel-
evant German NCAs in light of the Wirecard scandal brings ESMA into sensi-
tive territory.54 The more politically-contested its actions, the stronger ESMA’s 
legitimation structures need to be. It is likely that it will soon come close to 
growing out of its original legitimation arrangements.

6. Transformation is Difficult and Regulation is not a Pliable Tool
Finally, the last 21 years underline the limits of regulation when it comes to 
embedding market finance and changing market behaviour. After repeated cycles 
of reform, and notwithstanding the CMU agenda, market finance continues to 
struggle in the EU.55 The dominance of bank credit as the primary funding source 
has not changed significantly since 1996.56 Bond financing remains marginal (in 
the region of 4% of firms’ liabilities), the value of equity offerings is decreas-
ing, and SMEs rarely rely on capital market funding (the proportion of external 
funding for SMEs from debt and equity over 2015-2017 was in the region of  
0.2-.09%).57 In 2019, for example, ESMA reported on a decade-long downward 

54 ESMA launched its investigation in July 2020: Public Statement, ESMA71-99-1364.
55 Commission, European Financial Stability and Integration Review 2018 (SWD(2018)165), 21 
and 26-27.
56 CEPS/ECMI, Rebranding Capital Markets Union: a market finance action plan (2019), 9. 
57 CEPS/ECMI, Rebranding Capital Markets Union: a market finance action plan (2019), 9-24.
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trend in the issuance of approved prospectuses.58 It has also reported on declines 
in levels of capital market funding since 2015.59 Household capital remains locked 
in deposits, for the most part. EU household financial assets have long been pre-
dominantly composed of insurance and pension assets (currently circa 38.7%) 
and currency and deposits (31%); equity and investment fund assets represent 
25%60 and debt securities just under 2% of assets.61 And despite years of reform, 
retail investors in the EU remain ‘overwhelmed by the sheer complexity, cost, 
and uncertainty associated with investment products’,62 mis-selling risk remains 
real,63 and there are persistent difficulties with cost disclosures and with the 
dominance in retail portfolios of products of higher cost and lower performance.64 

The 2015 CMU agenda has recently delivered a series of reforms, particu-
larly directed to liberalizing SME access to funding, which may have traction. 
Certainly, the targeted focus by the CMU agenda on deregulation and on prac-
tical operational reforms – such as the facilitation of frequent issuers by the 
2017 Prospectus Regulation reforms; and the lessening of the regulatory bur-
dens on SMEs raising finance by the 2017 Prospectus Regulation and the 2019 
SME Regulation– augurs well. But regulation has significant limits here. Much 
depends on, for example, fiscal policy, local distribution and intermediation 
structures, and local patterns of welfare provision. If regulation is to have any 
traction it must be nimble, targeted, and practical. The recent recommendation 
by the High Level Forum on CMU for a ‘European Single Access Point’ on is-
suers’ disclosures, particularly those of SMEs,65 for example, has the promise of 
smoothing the intermediation process. 

58 ESMA, EEA Prospectus Activity in 2018 (ESMA31-62-1360)(2019).
59 Through its quarterly ‘Trends, Risks, and Vulnerabilities Reports’.
60 The most recent data available from ESMA (on 2018) reports on equities as representing 21% 
of household portfolios and funds as representing 9.5%: ESMA, Performance and Costs of Retail 
Investment Products in the EU (ESMA50-165-1098)(2020), 8.
61 Eurostat, Households – Statistics on Financial Assets and Liabilities, January 2020. Similarly, a 
recent industry survey has reported that 36% of EU household financial assets are held in bank 
accounts, 46% in insurance and pension products, and 18% in listed equities, bonds, and investment 
funds: European Fund and Asset Management Association, Ownership of Investment Funds in 
Europe (2019). 
62 Commission, FinTech Action Plan: for a more competitive and innovative European financial 
sector (COM(2018) 109), 15.
63 Over 2018, the European Parliament’s ECON Committee commissioned five studies examining 
different aspects of mis-selling across the EU, following which it called on ECOFIN to take remedial 
action: Question for Oral Answer O-000082/2018, Roberto Gualtieri on behalf of the Committee 
on Economic and Monetary Affairs, 18 July 2018. 
64 As has been documented in the new (2019 and 2020) annual reports from ESMA on costs and fees. 
65 High Level Forum on the Capital Markets Union, A New Vision for Europe’s Capital Markets 
(2020), 12.
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Nonetheless, the Covid-19 pandemic has delivered a brutal shock to the EU 
economy and to its funding system, with the stock of non-performing loans on 
banks’ balance sheets increasing.66 It has also thrown into sharp relief the weak 
purchase of market finance on the EU financial system. Although capital mar-
kets are being looked to as a means for supporting the economic recovery,67 and 
the reserves of deposits building up in household capital balance sheets68 are 
being identified as a significant source of funding,69 it is not clear that capital 
markets will be able to fill the funding gap. The June 2020 report of the Com-
mission’s High Level Forum on the Capital Markets Union underlined that the 
EU’s ‘too bank-centric system’ was a ‘major bottleneck’ for the EU economy, 
that the ‘fragmented and underdeveloped capital markets’ in the EU will put 
the EU at a disadvantage to other economies, and that fully functioning, inte-
grated capital markets are essential to the EU’s economic recovery.70 

7. The Covid-19 Shock and the Capital Markets Recovery Package: a radical 
shift in direction?

Recent years have seen a move towards closer assessment, targeted action, and 
evidence-based review, all of which augurs well. The Commission’s attention is 
turning to supporting local capital markets as well as major pan-EU measures. 
It is also enhancing its data-gathering capacity. Major studies have been carried 
out on the retail market, including the significant 2018 study on distribution 
patterns,71 and the now-annual studies required by the Commission of ESMA 
on the costs of retail market products.72 Both studies have the capacity to expose 
long-lingering market failures in the retail markets. 

66 EBA, The EU Banking Sector: First Insights into the Covid-19 Impacts (EBA/REP/2020/17) 
(2020).
67 For a supportive industry perspective on the role of strong capital markets in the EU recovery 
see FESE, A Post-Crisis Framework for European Capital Markets, June 2020.
68 Eurostat, Quarterly Sector Accounts (Households), 28 July 2020, reporting on an EU-27 
household saving rate (gross household savings over gross disposable income) of 15.8% for quarter 
one 2020, as compared to 11.5% in the same period in 2019. 
69 See, eg, Allianz, Europe should unlock excess savings from Covid-19 response, 22 April 
2020 (available via https://www.allianz.com/en/economic_research/publications/specials_
fmo/22042020_Excess_Savings.html).
70 High Level Forum on the Capital Markets Union, A New Vision for Europe’s Capital Market, 
June 2020. 
71 Study for the European Commission, Distribution Systems of Retail Investment Products across 
the European Union (2018).
72 See most recently ESMA, Performance and Costs of Retail Investment Products in the EU 
(ESMA50-165-1098)(2020).
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Most significantly, the Covid-19 crisis seems to have delivered the type of 
existential shock that has, in the past, turbo-charged the EU reform process, 
most recently the 2008-2010 banking and euro area crisis. In late July 2020 the 
Commission presented its Capital Markets Recovery Package, an unusually 
radical reform package.73 The reform package is designed to support a 
‘sustained investment-based recovery’ and, specifically, to ensure that firms can 
easily issue new capital and have smooth access to an increased investor base.74 
Agile and deregulatory, it represents a major watershed in capital market rule-
making in the EU. For the first time, the emphasis is on removing rules and 
liberalizing process. The reform package is also characterized by significant 
innovation, by an appetite to take risks with short-term experiments, and by a 
concern for speedy execution: ‘the earlier these tools are operational, the better 
for companies and investors alike.’75 In content and tone this reform package is 
very different to what has gone before. 

Chief among the reforms are the proposals to reform the Prospectus 
Regulation by means of a new, short form EU Recovery Prospectus, available 
to issuers that have shares admitted to trading on a regulated market or on 
an SME Growth Market for at least 18 months,76 and designed to facilitate 
recapitalizations (it is limited to share issuances only). The Recovery Prospectus 
will be short (a maximum of 30 pages); subject to tailored and reduced disclosure 
requirements and not to the catch-all Article 6 materiality obligation to include 
all disclosures necessary for the investor to make an informed assessment of the 
securities; have a bespoke and abbreviated retail summary; and be subject to 
expedited approval timelines. In order to meet investor protection and market 
efficiency objectives, the Recovery Prospectus will only be available to seasoned 
issuers making secondary offers of shares, whose shares have been trading on a 
regulated market or SME Growth Market, and who have already published an 
approved prospectus and are subject to the EU’s ongoing disclosure regime. 
The reform is notable on a number of grounds. It represents an innovative 
adaptation of the prospectus regime. It shows considerable regulatory courage 
in removing the materiality obligation, which has been at the core of prospectus 
regulation in one form or other since 2003 and replacing it with a bespoke 
regime that seeks to reduce costs. It is overtly experimental and crisis-driven: 
the reform is to expire after 18 months. There is much to welcome here. The 

73 A summary of the reforms is set out in Commission, EU Capital Markets Recovery Package 
(SWD(2020)120). 
74 Commission, EU Capital Markets Recovery Package (SWD(2020)120), 5.
75 Commission, EU Capital Markets Recovery Package (SWD(2020)120), 5. 
76 Commission, Proposal to amend the 2017 Prospectus Regulation (COM(2020)281). 
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reform is targeted, the risks are mitigated by its integration within the EU’s 
wider disclosure regime, it is (very unusually) time-limited, and it shows a 
willingness by the Commission to experiment with new disclosure formats. 
The Commission has also proposed an 18-month extension of the current 
exemption for credit institutions to issue debt without a prospectus (from 
annual aggregated offers of €75 million to €150 million) in order to support 
fund-raising by credit institutions and thus their capital positions. It remains 
to be seen whether the proposal will survive the legislative process, but such 
nimble and experimental reform, which is not afraid to take managed risks, is 
to be welcomed. 

The reforms also include deregulatory reforms to MiFID II to facilitate the 
intermediation process.77 The Commission has proposed the phasing out of 
the requirement to send paper-based communications to client (firms would 
only be required to use paper in communicating with retail clients and then 
only where expressly requested); an exemption for eligible counterparties and 
professional clients from the MiFID II requirements regarding cost and charges 
disclosures (unless advice or asset management services were provided); an 
exemption for eligible counterparties and professional clients from the MiFID 
II requirement to provide quarterly statements on services provided; and a 
suspension of the current requirements for execution venues to provide best 
execution reports, pending a fuller assessment. These reforms have not come 
out of a blue sky, in that concerns as to the utility and cost of these reports had 
been well-aired over the MiFID II review consultation.78 But the speed with 
which the Commission has recommended their removal, and its willingness to 
suspend the best execution reporting requirement pending a review, signals 
a significantly more agile and cost-sensitive approach to regulatory design. 
Perhaps the most surprising reform relates to the MiFID II research unbundling 
reforms. Designed to support investor protection by exposing the real 
economic cost of research, the reforms have been highly contested. Much of the 
controversy relates to an associated reduction in the research coverage of SMEs. 
The Commission has now proposed a specific exemption from the unbundling 
requirement for SME issuers. While reform of the unbundling requirement 
was likely given the controversy it has attracted, the Commission’s speedy and 
targeted approach, directly focused on the SME market, is unexpected and 
suggests a serious commitment to practical reforms. The Commission has 
been similarly targeted as regards proposed reforms to the MiFID II product 

77 Commission, Proposal to Review MiFID II (COM(2020)280).
78 Commission, Public Consultation on the Review of the MiFID II/MiFIR Regulatory Framework 
(2020). 
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governance regime. Since the application of the product governance rules in 
2018 there have been concerns that their potential application to ‘plain vanilla’ 
bonds would raise distribution costs and limit retail access to the bond markets. 
The Commission has proposed a specific and limited remedy here, proposing 
that ‘make-whole’ bonds be exempted from the product governance regime 
in light of their strong investor protection features and their attractions in 
supporting the release of household capital.

There are risks to this more muscular approach to reform. It may be that 
these reforms will come to be seen as the harbingers of a weaker commitment 
to investor protection and a move away from the precautionary approach 
embodied in the MiFID II/PRIIPs regime, but there are few indications of this so 
far. For example, the Commission decided against a more wide-ranging reform 
of the product governance regime which would have exempted all non-complex 
products – any such reform would require significantly greater assessment – 
and has left most of the research unbundling reform intact. Given the Package’s 
commitment to releasing household capital but also supporting retail investors, 
and the earlier ECOFIN Council’s December 2019 commitment to increasing 
retail participation, including through enhanced disclosure and suitability rules 
and easier access to long-term investment products,79 any weakening of the 
commitment to investor protection seems unlikely. 

8. Conclusion 
This survey piece examines in overview the trajectory of EU capital market regu-
lation over the 21 years since the FSAP. Its conclusion is, overall, optimistic.

On the one hand, many of the difficulties that the FSAP era was designed 
to address remain intractable, chief among them the embedding of market fi-
nance. Other difficulties have become more pronounced as the regime has be-
come more sophisticated, including in relation to review and the management 
of unintended consequences. New risks may be emerging, including in relation 
to fragmentation, in relation to which Brexit may prove an exacerbating force, 
and the securing of legitimation, given ESMA’s burgeoning influence. 

On the other hand, EU capital market regulation has endured one serious 
crisis (the financial crisis era) and emerged strengthened, and it appears to be 
grappling well with a second (the Covid-19 crisis). It has developed and evolved 
almost out of all recognition and is beginning to prove itself capable of self-
correction. Its capacity to self-correct would be significantly enhanced, however, 
if ESMA were given greater powers, notably to suspend rules. ESMA has proved 

79 Council Conclusions on the Deepening of the Capital Markets Union, 5 December 2019 
(14815/19).
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an agile and astute institutional actor, that has developed in a sustainable 
manner, and is well-placed to support the development and finessing of EU 
capital market regulation. 

Many trends augur well for the future. Much will depend, however, on the 
capacity of EU capital markets regulation to support a real embedding of market 
finance that can support the EU as it responds to the Covid-19 economic crisis. 
In this regard, the fate of the July 2020 Capital Markets Recovery Package will 
be revealing.
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Estratégias de saída no capital de risco

Ana Perestrelo de Oliveira1

1. Vias de saída e estruturação negocial: aspetos gerais
Estudamos neste artigo um conjunto de cláusulas frequentemente incluídas nos 
contratos de investimento ou acordos parassociais celebrados entre os sócios da 
sociedade e os seus investidores financeiros, em especial de capital de risco, que, 
pela natureza da sua participação, visam assegurar mecanismos eficientes de 
saída da sociedade. Esta prática traz consigo o desafio de lidar com novas formas 
económicas, frequentemente de origem anglo-saxónica, com recurso aos instru-
mentos jurídicos existentes, obrigando à verificação da sua conformidade com 
os princípios do ordenamento jurídico português. O exercício é especialmente 
delicado porque está em causa uma regulamentação contratual surgida num 
contexto jurídico muito diferente2. Acresce que, nos próprios sistemas de origem 
destas cláusulas, nem sempre as mesmas são isentas de dúvidas3. Inegável é que a 
admissibilidade de acordos considerados normais na prática acarreta dificuldades 
dogmáticas, que importa analisar da perspetiva do impacto nas estratégias de 
saída da sociedade4. Assim, como escreve em termos gerais Unberath, “evita-se 

1 Professora Associada da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Investigadora do Centro 
de Investigação de Direito Privado.
2 Chamando a atenção para a importância de fazer este juízo crítico à luz do direito alemão, cf. 
Hans-Joachim Priester, Drag along- und Call-Option-Klauseln in der GmbH-Satzung em Festschrift 
für Klaus J. Hopt, Vol 1, Berlin, 2010, 1139-1151 (1139).
3 Cf., v.g., Sofie Cools, The validity and enforceability of tag along and drag along clauses: a comparative 
analysis (February 15, 2019), disponível em SSRN: https://ssrn.com/abstract=3334843.
4 Cf. Johannes Maidl/Rainer Kreifels, Beteiligungsverträge und ergänzende Vereinbarungen, NZG 
2003, 1091-1095 (1091).
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que a teoria do contrato e a dogmática sejam dois navios no nevoeiro passando um 
pelo outro sem se reconhecerem (...) A teoria pode mostrar o caminho na prática, 
bem como contrário. A prática pode salvar a teoria em muitas curvas erradas. Se a 
teoria não pode explicar a prática, então a divergência precisa de ser explicada”5. 

Pelas características do capital de risco6, é nesse contexto que ganha máximo 
relevo o estudo das estratégias de exit: mais do que qualquer outro investimento 
financeiro, o capital de risco tem uma natureza estruturalmente temporária e o 
seu sucesso depende, exclusivamente, de uma saída bem sucedida. 

O capital de risco lato sensu consiste na subscrição ou aquisição de partici-
pações sociais numa empresa em fase de instalação (venture capital) ou de res-
truturação (private equity), financiando-a (primariamente através das entradas 
realizadas), tendo em vista a respetiva valorização para posterior alienação da 
participação com lucro. Adicionalmente, é frequente a suplementação com for-
mas de financiamento mezzanine, como empréstimos subordinados ou outros7. 
O retorno do capital investido é feito através do produto da venda das participa-
ções sociais, que varia consoante o sucesso ou insucesso do negócio desenvolvi-
do pela empresa participada. 

Em Portugal, o capital de risco surge definido no artigo 3º da Lei nº 18/2015, 
de 4 de março, como “a aquisição de instrumentos de capital próprio e de ins-
trumentos de capital alheio em sociedades com elevado potencial de desenvol-
vimento, como forma de beneficiar da respetiva valorização”. O artigo 9º desen-
volve, depois, em termos abrangentes o objeto das sociedades e fundos. Pelas 
características do investimento, o controlo sobre a possibilidade de saída e o 
seu momento é essencial. Na lei portuguesa, o artigo 10º/1, c) previa a proibição 
de investimento por período de tempo, seguido ou interpolado, superior a 10 
anos, sem prejuízo de autorização de prorrogação pela CMVM (artigo 10º/5, b)), 
mas o limite formal foi eliminado pelo Decreto-Lei nº 56/2018, de 9 de julho.  
Não significa isso que se altere a fisionomia temporária do investimento.  
Não obstante a omissão de um prazo máximo formal, o capital de risco dá ori-
gem, por definição, a uma “parceria temporária” entre o investidor financeiro e 
os fundadores. 

5 Hannes Unberath, Die Vertragsverletzung, Tübingen, 2007, 7.
6 Cf., v.g., Ana Perestrelo de Oliveira, Manual de corporate finance, Coimbra, 2ª ed., 2015, 69 ss.
7 Cf. Weitnauer, Handbuch Venture Capital cit., Teil A, Rn. 1. Do ponto de vista da estrutura de 
capital do próprio investidor em si, as empresas de private equity utilizam uma estrutura própria de 
financiamento, que envolve uma alavancagem substancial para as transações tendentes à aquisição 
de empresas. Tipicamente recorrem a financiamentos de 60% a 80% do preço de compra e o res-
tante capital provém de investidores. Assim, para melhorar os resultados e aumentar o número de 
empresas adquiridas, procuram recorrer ao máximo de dívida e mínimo de capital. Cf. Steven M. 
Davidoff, The failure of private equity (mai.-2009). Southern California Law Review, Vol. 82, p. 481, 
2009, disponível em SSRN: http://ssrn.com/abstract=1148178. 
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A possibilidade de exit não só é essencial para a operação como condiciona 
transversalmente a sua própria relação entre o investidor e a empresa finan-
ciada (assim como o relacionamento do venture capitalist com os seus próprios 
acionistas ou investidores). O investimento está construído de forma a garantir 
o controlo sobre o momento e condições de saída, ainda que com cedências 
necessárias para o equilíbrio contratual. Não obstante esta dinâmica de distri-
buição de direitos de controlo e participação, a exigência de confiança mútua 
entre fundador e investidor na relação social (e parassocial) não é menos funda-
mental: após a negociação inicial, ambos devem ver-se como uma “equipa”, ou, 
conforme já se disse, como partes de um “casamento temporário”8.

Todo o modelo de atuação do capital de risco está, pois, orientado para uma 
saída da empresa. São, em concreto, várias as estratégias de desinvestimento 
possíveis: 

(i) Admissão à negociação em mercado regulamentado ou IPO (Initial Pu-
blic Offering): a venda em mercado regulamentado é pouco frequente 
em Portugal9 (e mesmo na Europa), mas não deixa de ser considerada 
a “via real” de saída da sociedade (Königsweg). Muitas vezes, o investi-
mento em capital de risco consubstancia, aliás, forma de bridge financing, 
visando precisamente apoiar a transição para mercado de bolsa); 

(ii) Venda da empresa (trade sale), que, em muitos casos, é a única opção 
realista de saída, seja porque a empresa não está preparada para ser ad-
mitida à negociação, seja porque os futuros riscos de mercado e custos 
associados à cotação excedem o aumento de valor resultante da cota-
ção10. A estrutura jurídica não é uniforme, tanto podendo consistir num 
share deal como num asset deal ou assumir a forma de uma fusão.

(iii) Buyback pelos fundadores ou amortização pela sociedade: nos casos 
(não raros) em que não se encontra comprador, a saída do investidor 
de capital de risco pode ocorrer por venda da participação aos acionis-
tas existentes, maxime aos seus antigos titulares, a qual pode ter sido 
negociada logo no momento do investimento, através de contratos-
-promessa, de put options ou afins. Em aberto fica também a amortização 
pela sociedade, sobretudo, como veremos, quando o investidor tenha 
assegurado contratualmente a viabilidade dessa hipótese. 

8 Weitnauer, Handbuch Venture Capital, cit., Teil A Rn. 41.
9 O mesmo sucede, de resto, na Alemanha, onde se aponta que esta forma de exit é mais teórica 
do que prática mas que, em qualquer caso, a saída através de venda da empresa pode apresentar 
vantagens. Cf. Weitnauer, Handbuch Venture Capital, cit., Teil I, Rn. 11. 
10 Cf., por todos, Weitnauer, Handbuch Venture Capital, cit., Teil I, Rn. 37.
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(iv) Secondary purchase: venda a terceiros, que podem ser quer investidores 
tradicionais quer novos investidores de capital de risco. Neste caso, 
não se exige a saída dos fundadores e as comuns “regras de saída”, 
em especial as “preferências de liquidação” (liquidation preferences) 
não se aplicam. Como tem sido apontado11, esta via, tradicionalmente 
considerada como forma de “saída de emergência”, praticada apenas 
quando não fosse possível o IPO ou a trade sale, representa, atualmente, 
uma alternativa efetiva para a saída. O antigo investidor garante a 
alienação dentro de determinado horizonte temporal, em conformidade 
com a natureza temporária do investimento, ao passo que o adquirente 
beneficia de um preço de aquisição significativamente mais baixo (1/5 
a 1/2 do valor praticado numa venda da empresa). Além disso, pode 
estar em causa mais do que uma secondary buyout (reportado apenas à 
participação isolada) mas a compra de uma carteira de participações 
(portfolio takeover).

(v) Liquidação da empresa. Pode suceder que a saída ocorra num cenário (não 
raro) de insolvência. O fenómeno ocorre tanto em virtude de perspe-
tivas de crescimento de startups afinal goradas como do crescimento 
do investimento não já na fase de instalação da empresa, mas da sua 
restruturação, num contexto de crise financeira: seja sob a forma de 
buyouts, buyins, leveraged buyouts ou de recapitalizações, com recurso a 
capital próprio ou financiamento mezzanine, o financiamento por private 
equity nem sempre é bem-sucedido. A liquidação da sociedade é nor-
malmente encarada como último recurso, devendo os contratos incluir 
cláusulas para prevenir e resolver controvérsias de forma a garantir a 
continuidade da empresa sempre que possível12. 

Os modelos de financiamento de capital de risco baseiam-se normalmente 
numa extensa teia contratual, que toma como eixo os estatutos (base jurídico-
-organizativa da empresa), mas com relevância primordial dos acordos jurídicos 
laterais, maxime os contratos de investimento e os acordos parassociais. Os esta-
tutos da empresa limitam-se, por regra, a regular aspetos organizativos estan-
dardizados, ao passo que a estruturação concreta das relações jurídicas entre 
sócios e entre estes e a sociedade é muitas vezes amplamente remetida para 
instrumentos de cariz contratual, únicos capazes de alcançar a específica confi-

11 Cf., por todos, Weitnauer, Handbuch Venture Capital, cit., Teil I, Rn. 88.
12 Cf. Barbara Dauner-Lieb/Armin Winnen, Konflikte in der GmbH-Möglichkeiten zur Streitbeilegung 
und Auflösung von Pattsituationen durch effective Vertragsgestaltung, em FS für Günter Brambring zum 70. 
Geburtstag, München, 2011, 45-71 (45).
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guração da realidade da vida da empresa13. O contrato de investimento, por seu 
lado, estabelece os parâmetros básicos do financiamento entre os sócios, a em-
presa e os investidores, regulando os termos e as modalidades da subscrição ou 
aquisição da participação14-15. Surge um conjunto de matérias relacionadas com 
a participação social, v.g., percentagem de participação, avaliação e montante do 
investimento, datas devidas e milestones, mudança de estrutura de propriedade 
da empresa. Por seu lado, o acordo parassocial aprofunda a relação entre sócios 
na empresa criada, que, por regra, também é parte do acordo: as regras rela-
tivas à futura coexistência dos sócios são fixadas em acordo parassocial. Entre 
ambos os instrumentos contratuais existe, bem se vê, um vínculo funcional16. 
Apresentam uma forte conexão fáctica ou económica mas também uma cone-
xão jurídica, que justifica que muitas vezes os contratos sejam avaliados como 
sendo um só: o “contrato de capital de risco”, de cariz atípico e não reconduzível 
a qualquer dos tipos tradicionais17-18.

A consecução do objetivo de saída com lucro do capital de risco é normal-
mente protegida por meio de diversos direitos que são, simultaneamente, res-
posta ao risco acrescido do investimento. Encontramos, tipicamente, (i) direitos 
de informação e controlo (v.g. relatórios regulares, mandatos em órgãos sociais, 
exigências de consentimento); (ii) regulação da composição da estrutura acio-
nista (maxime restrições à transmissibilidade das ações); (iii) regras tendentes a 
uma futura alteração da proporção das participações detidas por cada sócio (ou 
seja, cláusulas que permitem ao investidor de capital de risco obter ações numa 

13 Cf., com mais desenvolvimento, Christoph Winkler, Rechtsfragen der Venture Capital Finanzie-
rung, Berlin, 2004, 38 ss.; Dirk Zetzsche, Sicherung der Interessen von (Wagnis-)Kapitalgebern – Zum 
Verhältnis von Satzung, Vertrag und Nebenordnung in der Kleinen Aktiengesellschaft, NZG 2002, 942-948 
(942 ss.); DStR 2006, 1137; Wickel, Schuldrechtliche Nebenvereinbarungen bei der GmbH – Motive, 
rechtliche Behandlung, Verhältnis zum Gesellschaftsvertrag, DStR 2006, 1137-1144.
14 É, normal, por exemplo, os sócios obrigarem-se a levar a cabo um ou mais aumentos de capital ou 
a não exercerem a sua preferência, ao passo que os investidores se obrigam a subscrever o aumento 
de capital e realizar determinados pagamentos adicionais. 
15 Cf., por todos, Winkler, Rechtsfragen cit., 42 e 45.
16 Winkler, Rechtsfragen cit., 45.
17 Winkler, Rechtsfragen cit., 61. Cf. Stephan Weinheimer/Stefan Renner, Kapital 14, Private 
equity, em Wolfgang Hölters, Handbuch Unternehmenskauf, Köln, 2019, Rn. 14.40, sublinhando 
que a questão da natureza jurídica do contrato de investimento em private equity como tipo de 
contrato autónomo, i.e., diferente dos outros contratos de aquisição de empresa ou dos contratos 
de investimento não é muito relevante para a prática da aquisição.
18 A propósito do vínculo funcional aqui em causa, não pode esquecer-se que não deixa de haver 
também um vínculo com os próprios estatutos, que é relevante, por exemplo, em matéria de interpre-
tação das cláusulas estatutárias. Pergunta-se, por exemplo, se os estatutos podem ser interpretados 
tomando em conta o contrato de capital de risco, mas a resposta é negativa. 
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data posterior: cláusulas antidiluição19, cláusulas de ratchet20, windfall options21; 
(iv) regras de vesting ou aquisição de direitos22; (v) cláusulas sobre o desinves-
timento, que incluem desde os direitos de preferência (rights of first refusal),  
rights of first offer, que protegem contra a entrada de parceiros indesejados e que 
permitem aumentar a participação na sociedade, aos direitos e obrigações de 
venda conjunta (tag along, drag along), que facultam uma saída simultânea dos 
acionistas, as preferências na liquidação, que asseguram a preservação do valor 
do investimento, inter alia23. Estas e outras cláusulas podem surgir nos estatutos 
ou em acordo entre os sócios, à margem do contrato social, ou seja, com natu-
reza parassocial.

A regulação obrigacional e parassocial conhece uma flexibilidade que não 
se identifica nas regras estatutárias, tendo em conta a sua eficácia meramente 
inter partes. Chega a estabelecer-se que, em caso de conflito entre o acordo e os 
estatutos, as regras daquele prevalecem entre as partes. Não obstante, algumas 
estipulações relativas à saída são incluídas necessariamente nos estatutos. 

Muitas vezes existem participações sindicadas: existindo co-venturing, os vá-
rios co-investidores devem ter acordado os objetivos básicos do investimento e 
as estratégias de desinvestimento. Não obstante, cada um continua a tomar as 
decisões relativas ao exercício da sua posição social e direitos conexos de forma 
independente, não sendo normal existirem acordos entre os investidores24. 

Neste contexto, é desejável e mesmo necessário que fundador e investidor 
acordem antecipadamente a duração da sua cooperação, o momento da saída e 
as rondas adicionais de financiamento, em termos que compatibilizem os inte-
resses na maturação da empresa com a maximização dos ganhos pelo investi-
dor. Por outro lado, quer o investidor financeiro quer os sócios estão interes-

19 Uma vez que o financiamento através de capital de risco opera em diferentes rondas, o normal 
é, na falta de regulação, ocorrer uma diluição da participação do primeiro investidor. Se um novo 
investidor adquirir ações, possível e provavelmente em termos mais favoráveis, a cláusula obriga a 
ajustar a participação do primeiro investidor no aumento de capital. Cf. Weinheimer/Renner, 
Kapital 14. Private Equity cit., Rn. 14-57. 
20 Estas cláusulas relevam sobretudo quando o financiamento seja concedido gradualmente, ao 
longo de diversos aumentos de capital e o montante de investimento já tenha sido determinado. 
Estipula-se que o prémio não será pago por completo se determinados objetivos não tiverem sido 
atingidos. Com base nos resultados efetivamente obtidos, é feita uma reavaliação da empresa.  
Assim, as cláusulas de ratchet determinam que as condições originalmente estabelecidas no contrato 
para uma nova ronda de financiamento serão alteradas se as metas de vendas não forem alcançadas. 
21 Estas opções conferem ao investidor de capital de risco o direito de, antes da saída, adquirir um 
número fixo de novas ações a um preço inferior ao preço efetivo da venda. 
22 Cf. infra ....
23 Cf. Nikolas Zirngibl/Andreas Kupsch, Erlöspräferenzen für Venture Capital-lnvestoren ein neuer 
Gestaltungsvorschlag für Gesellschaftervereinbarungen, BB 10/2011, 579-587 (579).
24 Weitnauer, Handbuch Venture Capital, cit., Teil A, Rn. 42 e 43.
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sados, por regra, em proteger a sociedade da entrada de sócios não desejados 
que venham alterar a estrutura de propriedade da empresa. Daí que, além das 
cláusulas diretamente funcionalizadas a propiciar o exit do investidor de capital 
de risco, se identifiquem regras a restringir a transferência das participações 
a terceiro. Também não são raras as cláusulas prevendo direitos de venda ou 
tag along, que, em caso de alienação por um sócio, consagram o direito de o 
outro requerer a compra das suas participações em condições de igualdade25.  
Na prática, quando estabelecidas a favor do investidor de capital de risco signi-
fica que este fica protegido do risco de os fundadores alienarem a sua participa-
ção com perda do know how que lhe é inerente, uma vez que apenas poderão sair 
da empresa se assegurarem que o potencial comprador está disposto a adquirir 
também a participação do investidor de capital de risco. No caso de a cláusula de 
tag along beneficiar o acionista, a sua relevância é patente não só por permitir em 
geral uma saída da sociedade mas também – quando o investidor tenha partici-
pação maioritária (mais frequente, como vimos, nos casos de private equity) – por 
atribuir aos fundadores a possibilidade de participar do prémio do controlo.

2. Cláusulas de preferência ou right of first refusal e right of first offer 
Como vimos, as cláusulas de preferência e outras relacionadas são típicas no 
investimento de capital de risco: controlam a saída do fundador e garantem a 
proteção face à entrada de partes externas. Contudo, desencorajam terceiros de 
fazer oferta, devido aos custos de negociação e de avaliação das ações, podendo 
conduzir a prejuízos desproporcionais26. Desse ponto de vista, o right of first offer 
pode ter vantagens, na medida em que atua antes da negociação com o terceiro. 
Se o right of first refusal corresponde tendencialmente ao direito de preferência, 
já o right of first offer – que se tem generalizado entre nós por influência da prática 
comercial internacional – caracteriza-se por obrigar o vinculado a indagar junto 
do beneficiário se pretende formular uma proposta de compra previamente a 
qualquer processo negocial com terceiros.

Qualquer destas cláusulas pode surgir em acordos parassociais mas também 
nos estatutos. Neste último caso, o direito ganha oponibilidade a terceiros, o 
que representa, naturalmente, vantagem de monta e forte argumento a favor da 
previsão estatutária: a sociedade deve recusar a transmissão e não reconhecer 
os adquirentes como sócios27. Já o direito de preferência previsto em acordo 

25 Tem-se apontado que este era originalmente compreendido como um direito dos investidores 
mas que atualmente é usualmente garantido a todos os sócios (exceto ao fundador no período de 
lock-up). Assim, Weitnauer, Handbuch Venture Capital, cit., Teil F, 197.
26 Kuntz, Gestaltung von Kapitalgesellschaften cit., 155 e 736.
27 A consequência é estritamente estatutária. Não há lugar a ação de preferência. Cf. Alexandre 
Soveral Martins, artigo 328º, em Código das Sociedades Comerciais em comentário, Coimbra, 2019, 
585 ss.
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parassocial não pode afetar os direitos de terceiros adquirentes e gera meras 
consequências indemnizatórias.

Nas sociedades por quotas, a admissibilidade das cláusulas de preferência 
poderia ser problemática à luz do artigo 229º/5, que proíbe o contrato de socie-
dade de subordinar os efeitos da cessão (perante a sociedade) a requisito dis-
tinto do consentimento da sociedade. Porém, não é isso que sucede na cláusula 
de preferência, como alerta Raúl Ventura28: “só por si, a cláusula de preferên-
cia não subordina ao respectivo cumprimento os efeitos da cessão para com a 
sociedade. Se a obrigação de preferência não for cumprida, o titular do direito 
poderá reclamar a sua preferência, com os efeitos que ela tiver no caso concreto 
(...) e se o conseguir tomará o lugar do primeiro cessionário. Relativamente à 
sociedade, o mais que pode haver é duas titularidades sucessivas da quota, mas 
ambas em termos de serem válidas e eficazes para com ela”. Porém, caso se pre-
tenda condicionar a cessão perante a sociedade haverá efetiva nulidade. 

Nas sociedades anónimas, vigora um princípio de livre transmissibilidade 
das ações (artigo 328º/1 do CSC), acompanhado de um princípio de tipicidade 
das restrições transmissivas: apenas é admitida a inclusão estatutária de restri-
ções previstas na lei (artigo 328º/1, 2ª parte) ou a introdução de cláusulas que 
contenham limitações mais ligeiras do que as previstas na lei29. Os estatutos são 
expressamente autorizados a estabelecer um direito de preferência dos outros 
acionistas, em caso de alienação das ações (hoje necessariamente nominativas), 
conforme dispõe a alínea b). A possibilidade vale por identidade de razão quan-
to à previsão estatutária do right of first offer, uma vez que o único fator de dis-
tinção entre o direito de preferência e estas vinculações reside no facto de, no 
direito de preferência, o acionista apenas se encontrar vinculado a alienar as 
participações ao preferente caso obtenha uma proposta de compra de um ter-
ceiro, ao passo que no right of first offer essa obrigação existe independentemente 
e antes dessa concreta proposta. 

A admissibilidade da previsão nos estatutos verifica-se na maioria dos orde-
namentos jurídicos. Exceção é a Alemanha, onde as restrições estatutárias à 
transmissibilidade de ações são aceites nas GmbH mas não nas AG, em con-
formidade com o já aludido princípio de rigidez estatutária nas sociedades por 
ações. Em particular, o § 3 II GmbHG admite a imposição estatutária de obriga-
ções aos sócios para além daquelas que resultam da lei. Diferentemente, da con-
jugação do já referido § 23 V (1) com os §§ 54 e 55 AktG, resulta a inadmissibili-
dade deste tipo de cláusula nos estatutos. A AktG apenas prevê expressamente 
a possibilidade de a alienação ficar subordinada ao consentimento da sociedade 

28 Sociedades por quotas, vol. I, reimpr. da 2ª ed., Coimbra, 1993, 613.
29 Soveral Martins, Cláusulas do contrato de sociedade cit., 302-304. 
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(§ 68 AktG), e não é, em termos gerais, admitida a estipulação de outras restri-
ções à transmissibilidade de ações. 

Em Inglaterra, não vigoram idênticas restrições, pelo que é pacificamente 
aceite a possibilidade de serem introduzidas nos estatutos cláusulas de pre-
ferência lato sensu. Em geral, no campo das restrições à transmissibilidade de 
ações, apenas costuma ser discutida a possibilidade de serem alterados os esta-
tutos sem o consentimento dos prejudicados (i.e., daqueles cujas ações passarão 
a ser vinculadas).

Nos Estados Unidos, tomando como referência o Estado do Delaware, o 
Delaware Code, Title 8. Corporations, § 202 admite algumas restrições à transfe-
rência de ações, nomeadamente a obrigação de o titular transferir os valores 
a outros acionistas [§ 202 (c) (1)], devendo aceitar-se a validade também das 
cláusulas de preferência. De acordo com o § 202 (a) estas cláusulas devem 
ser transcritas nas ações (ou no caso de não serem ações nominativas, deve ser 
assegurada publicidade equivalente).

O Código Civil dos Países Baixos prevê no artigo 2:192/1, c), que “os esta-
tutos podem, em relação a todas as ações ou a ações de um determinado tipo 
(classe): c) estabelecer a obrigação de um acionista, em situações especificadas 
nos estatutos, vender as suas ações ou parte delas ou fazer uma oferta para essa 
venda (...)”. O direito de preferência poderá reconduzir-se à fattispecie. Escla-
rece-se, ainda, que estas obrigações não podem vincular um acionista sem o seu 
consentimento. 

3. Cláusulas de drag along (obrigações de venda conjunta) e call option 
(opções de compra)

As cláusulas de “arrastamento” ou cláusulas de venda conjunta ou de (co-)venda 
(drag along; Mitveräusserungsverpflichtung; clause d’entraînement) obrigam o sócio 
vinculado a alienar as suas participações a um terceiro em conjunto com as par-
ticipações do sócio beneficiário alienante. Ou seja, o titular do direito de drag 
along pode exigir ao sócio vinculado a sua alienação quando pretenda alienar a 
sua participação e a venda conjunta das quotas ou ações possa favorecer o valor 
da venda. 

Estas cláusulas são frequentemente previstas no contexto dos acordos de 
capi tal de risco (sobretudo na modalidade de venture capital) para facilitar aos 
investidores a saída por via da venda da empresa a um investidor que se encon-
tra normalmente interessado na empresa como um todo (i.e. de todas as partici-
pações) ou, pelo menos, de uma participação maioritária. Por vezes, permite-se 
ao sócio fazer uma oferta preferencial de compra ao investidor de capital de 
risco, evitando assim a venda através do buyback.
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As cláusulas de drag along têm origem anglo-americana. Têm sido qualifi-
cadas como mecanismo “antioportunismo” e visam reagir a conflitos de inte-
resses entre liquidez e estabilidade: essencialmente protege-se um acionista do 
comportamento oportunista do outro em empresa em que ambos fizeram fortes 
investimentos específicos (capital de risco, joint ventures). Mais do que isso, são 
mecanismos de autodefesa que são apontados como parcialmente “autoexe-
quíveis”, v.g., através da sua associação a cláusulas prevendo call options ou dis-
count call option30. Neste caso, a opção assume um cariz sancionatório e aumenta  
o desincentivo ao incumprimento. É verdade que, tecnicamente, não existe  
autoexequibilidade, mas não deixa de ser verdade que esta estruturação – as-
sente na cláusula de drag along e numa call option – aumenta as hipóteses de não 
recurso aos tribunais e facilita a própria execução judicial. Acresce que, por 
vezes, é atribuída uma procuração irrevogável ao investidor de capital de risco 
para a venda das participações do fundador31. 

Estas cláusulas visam também evitar alterações ocorridas no timing da venda. 
Existe um risco de redistribuição, que ocorre quando (i) um dos acionistas 
decide vender antecipadamente em relação ao momento ótimo da venda ou 
(ii) sendo o momento da venda, um acionista recusa-se a vender e o outro 
está disposto a pagar para o “arrastar”32. O oportunismo surge, pois, ligado a 
problemas de eficiência distributiva mas também de eficiência produtiva, 
resultantes de os investidores anteciparem a expropriação futura e limitarem o 
investimento, dando origem a um fenómeno de subinvestimento33. As cláusulas 
de drag along reagem ao risco de free riding, impedindo que um sócio fique na 
empresa aproveitando-se do valor gerado pela entrada do novo investidor, bem 
como ao risco de extorsão (decorrente de o sócio poder recusar participar na 
venda salvo se receber valor superior ao devido no excedente gerado), que, por 
sua vez, dá lugar ao problema do hold out34: uma posição firme do comprador 
conduzirá à queda da venda. Por isso, com boa razão a doutrina afirma que  
se trata de neutralizar ex ante a estratégia oportunista, assegurando uma tran-
sação eficiente.

30 Assim, Maria Isabel Suéz Lacave/Núria Bermeja Gutiérrez, Specific investments, opportunism 
and corporate contracts; a theory of tag-along and drag-along clauses, EBOR 11 (2010), 423-458 (423 ss.). 
As autoras referem-se também à execução das cláusulas de tag along: também estas são, afinal, 
praticamente autoexequíveis, na medida em que tenham associada uma put option. 
31 Cf., v.g., Winkler, Rechtsfragen cit., 210.
32 Suéz Lacave/Bermeja Gutiérrez, Specific investments cit., 429.
33 Suéz Lacave/Bermeja Gutiérrez, Specific investments cit., 429.
34 Cf., v.g., Douglas Cumming, Venture capital financial contracting: an overview of the international 
evidence, em Hans Lanström/Colin Mason (org.), Handbooh of research on venture capital, vol. 2, 
Cheltenham/Northhampton, 2012, 70-94 (76 ss.).
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Sem prejuízo de algumas concretas dúvidas suscitadas, a sua admissibili-
dade, seja nos estatutos seja em acordo parassocial, está fora de questão quer 
no direito inglês quer no americano. A legitimidade das cláusulas de drag along 
é em geral reconhecida também nos direitos continentais35. Normalmente sur-
gem em acordos parassociais, na medida em que tratam relações entre todos ou 
parte dos sócios, sem que digam respeito à estrutura ou mecanismos de funcio-
namento societários. Daí que se afirme que os problemas que se colocam não 
pertencem estruturalmente ao direito societário, enquanto direito organizacio-
nal, antes são questões de expropriação contratual36. Já a inclusão nos estatutos 
é mais problemática.

Em termos de natureza jurídica, as cláusulas de drag along não são limites à 
transmissibilidade das ações, mas antes impulsos à sua transmissão37, em tudo 
equiparáveis a uma exclusão obrigatória da sociedade. Por isso, a sua previsão 
nos estatutos deve ser articulada com o direito à socialidade. Embora, em geral, 
a exclusão da sociedade não se encontre prevista para as sociedades anónimas, 
existem disposições legais nas quais o legislador reconhece que o direito à so-
cialidade pode ceder perante outros valores e interesses. É o caso do regime 
das aquisições tendentes ao domínio total (artigo 490º do CSC) e, mais dire-
tamente, da amortização (artigo 347º do CSC). Sendo o direito das sociedades 
comerciais, apesar das suas especificidades, ainda, direito privado, marcado pela 
autonomia privada dos sócios, balizada pelos limites legais gerais, existe espaço 
para sustentar a legitimidade da previsão estatutária. Sem prejuízo da validade 
de princípio das cláusulas de drag along, o controlo à luz do princípio da boa fé 
impõe-se sempre38. 

Resolvido o problema da admissibilidade das cláusulas de drag along, per-
gunta-se se pode haver execução específica ou se a sua violação gera apenas o 
dever de indemnizar. Julgamos que a satisfação do interesse do credor não é 
compatível com o reconhecimento, apenas, do dever de indemnizar. O princípio 
da tutela jurisdicional efetiva e a exigência de que ao direito substantivo corres-
ponda um meio de defesa processual reclama que ao sócio beneficiário do drag 
along seja assegurado um meio eficaz de realização do seu direito. Em França, 
tem-se aceitado a execução judicial39. Entre nós, a execução específica prevista 
no artigo 830º do CC será, em princípio, o meio adequado, tendo em conta a 
sua genérica aplicabilidade às obrigações de contratar. Porém, o titular o direito 

35 Para uma análise comparativa, cf. Sofie Cools, The validity cit., 6 ss.
36 Cf. Saez Lacave/Bermejo Gutierrez, Specific investments cit., 433.
37 Cf. Alexandre Soveral Martins, Cláusulas do contrato de sociedade que limitam a transmissibilidade 
das acções, Coimbra, 2006, 321, em geral a propósito das cláusulas de transmissão obrigatória.
38 Cf. Kuntz, Gestaltung von Kapitalgesellschaften zwischen Freiheit und Zwang, Tübingen, 2016, 742.
39 Cf. Sofie Cools, The validity cit., 8 e 9, com mais referências.
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não é a contraparte no contrato. Ora, o artigo 830º lida com as normais situações 
em que o credor da obrigação é “a outra parte” e é, portanto, ele que propõe a 
ação. No caso da obrigação de venda a um terceiro, não há um enquadra mento 
perfeito no artigo 830º, não obstante o alargamento do âmbito da previsão. 
Contudo, a solução de aplicar o artigo 829º-A, condenando à emissão de uma 
declaração de vontade associada a sanção pecuniária compulsória é contrária 
ao sistema. Deste resulta a possibilidade de substituição da declaração negocial 
por sentença e que este é o meio adequado para responder ao incumprimento 
da obrigação de contratar. Ora, sem prejuízo da adaptação às especificidades 
do caso, deve entender-se ser admissível o sócio beneficiário do direito de drag 
along – munido de proposta de aquisição do terceiro das suas ações mas tam-
bém das do sócio vinculado – propor ação de execução específica, emitindo o 
tribunal a sentença que substitui a vontade do obrigado. Certo é que o interesse  
do credor não pode ser satisfeito meramente por via indemnizatória e o artigo 
830º consubstancia a forma de exercício do direito mais adequada. Para evitar a 
intervenção do tribunal, os estatutos podem prever soluções desincentivadoras 
do incumprimento, desde a previsão de opções de compra, eventualmente com 
desconto, até cláusulas de amortização em caso de desrespeito pela obrigação40.

Pergunta-se se a previsão parassocial permite também o exercício dos mes-
mos direitos de ação judicial. A resposta é afirmativa: o vínculo obrigacional 
não tem menos valia por surgir à margem dos estatutos e não estão em causa 
interesses de terceiros, incluindo da sociedade. Trata-se, simplesmente, de um 
problema entre os sócios, em que a previsão fora dos estatutos não retira força 
ao acordo.

Pode ainda colocar-se a questão da sua execução pelos terceiros: deve en-
tender-se que é insuficiente a inclusão da cláusula de drag along nos estatutos. 
É necessário, em qualquer caso, que a mesma se configure em concreto como 
contrato a favor de terceiro ou promessa de venda perante o terceiro, conforme 
tem sido desenvolvido em França e na Bélgica41.

Em suma, os direitos de drag along tanto podem surgir nos estatutos como à 
margem destes. Quando estabelecidos em acordos parassociais, surgem proble-
mas relacionados com a sua articulação com outras cláusulas dos estatutos rela-
cionadas com a transmissão de participações, nomeadamente com as cláusulas 
de preferência. Entre nós, embora não exista um direito de preferência legal 
na alienação de ações (mas somente em aumento de capital), o mesmo pode 
ser introduzido nos estatutos, conforme vimos. Nesse caso, o acordo parassocial 

40 Cf. Theodor Baums/Matthias Möller, Venture Capital: U.S.-amerikanisches Modell und deutsches 
Aktienrecht, em Theodor Baums/Klaus Hopt/Norbert Horn (org.), Corporations, capital markets 
and business in the law. Liber Amicorum Richard M. Buxbaum, 2000, 33-87 (74).
41 Cf. Sofie Cools, The validity cit., 12,



ESTRATÉGIAS DE SAÍDA NO CAPITAL DE RISCO

835

que preveja um direito de drag along entra em contradição com o disposto nos 
estatutos, colocando o problema da sua eficácia. O direito foi validamente pre-
visto no acordo parassocial, o que significa que produz os seus efeitos: o sócio 
vinculado tem o dever de vender a sua participação ao terceiro, sendo responsá-
vel se não o fizer. Por seu lado, o exercício do direito de preferência estatutário 
por parte do sócio que, parassocialmente, se obrigou ao drag along, é contrário ao 
princípio da boa fé. É verdade que os acordos parassociais não afetam o disposto 
nos estatutos mas está em causa matéria a que sociedade é substancialmente 
alheia. A sociedade não deverá recusar o registo das ações quando a razão pela 
qual o acionista não concedeu a preferência seja a existência de um acordo pa-
rassocial que, através da obrigação de venda conjunta, implique uma renúncia 
ao direito estatutário de preferência. 

Além das cláusulas de drag along, e muitas vezes associadas a elas, assumem 
importância as cláusulas de opção de compra (call option), que estabelecem o 
direito a exigir à parte obrigada a venda da sua participação social por determi-
nado valor (normalmente o valor de mercado). Pode o exercício do direito de 
compra ficar dependente da verificação de certas condições, v.g., prazo máximo 
desde o início do investimento, renúncia à administração pela parte obrigada, 
falha em atingir determinadas metas (milestones). O mesmo vale a respeito da 
contrapartida devida. Neste caso, ao contrário dos direitos de drag along – em 
que o preço é aquele que é praticado no contexto da trade sale –, o preço de exer-
cício é fixado de antemão (ou, pelo menos, o modo da sua determinação). Exige, 
pois, a doutrina que seja estabelecido um preço razoável, baseado no valor de 
mercado do investimento determinado de acordo com os princípios de avalia-
ção da empresa. Mesmo o valor contabilístico seria considerado ilegítimo, ainda 
que esteja previsto, legal e estatutariamente, para outros casos de afastamento 
dos sócios42. 

No direito alemão, as opções de compra livres, i.e., não ligadas a determina-
das condições, são consideradas inadmissíveis, mesmo quando prevejam uma 
compensação economicamente adequada e, portanto, mesmo que o sócio re-
ceba o valor económico total da participação. Porém, para serem consideradas 
válidas bastará que o direito de compra esteja por exemplo associado à cessação 
das funções de administrador por parte do fundador: está em causa assegurar 
o seu envolvimento na empresa, a qual é essencialmente fruto da sua ideia de 
negócio. Neste caso não existe uma cláusula de livre exclusão, que deveria ser 
considerada ilícita43. Igualmente havidas como ilegítimas são as cláusulas de 
opção de compra que sejam ilimitadas no tempo44. Entre nós, o percurso meto-

42 Assim, Priester, Tag along cit., 1149.
43 Cf. Schmolke, Grenzen der Selbstbindung cit., 555; Priester, Tag along cit., 1148 e 1149.
44 Cf., v.g., Priester, Tag along cit., 1149.
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dológico deve ser o inverso: as cláusulas de opção são em princípio válidas, sem 
prejuízo de poder funcionar o instituto do abuso do direito, conforme temos 
visto em geral.

Por fim, coloca-se o problema da exigência de consentimento do sócio atin-
gido para a inclusão das cláusulas nos estatutos. Quando o investidor partici-
pa na fundação da empresa e a cláusula consta ab initio do contrato social não 
existem, por definição, dificuldades. Porém, quando a introdução ocorre por 
alteração estatutária, a situação é diferente, uma vez que, para a deliberação de 
modificação, se exige maioria qualificada mas certamente não a unanimidade45. 
É aplicável, contudo, a exigência de consentimento do sócio afetado, uma vez 
que está em causa a possibilidade de o sócio vinculado perder o seu status socii. 
É correta, por isso, a perspetiva de Priester, no sentido de aplicar, aqui, as exi-
gências que vigoram quanto à amortização compulsiva de ações46. Entre nós, 
o artigo 233º/2, aplicável às sociedades por quotas, dispõe que “a amortização 
de uma quota só é permitida se o facto permissivo já figurava no contrato de 
sociedade ao tempo da aquisição dessa quota pelo seu actual titular ou pela pes-
soa a quem este sucedeu por morte ou se a introdução desse facto no contrato 
foi unanimemente deliberada pelos sócios”. O mesmo deve valer para a inclu-
são de cláusulas de drag along. Nas sociedades anónimas não encontramos regra 
equiparável. Porém, a doutrina tem sustentado, com razão, a aplicabilidade por 
igualdade de razão com o disposto no artigo 233º/2, que corresponde também à 
parte final do artigo 36º/1, a) da II Diretiva47. No caso das cláusulas de drag along, 
acresce ainda que não correspondem a um normal mecanismo societário mas 
antes a uma específica forma de balanço de interesses entre sócios com caracte-
rísticas e finalidades diferentes, devendo exigir-se, sempre, o consentimento do 
sócio que fica vinculado.

Seguramente não é aplicável a conceção da jurisprudência inglesa que ad-
mite a introdução de cláusulas nos estatutos a prever a transmissão compulsiva 
de ações sem o consentimento do sócio. Em Inglaterra, a principal discussão 
a respeito das cláusulas de drag along respeita, na verdade, aos termos em que 
estas podem ser incluídas nos estatutos. É verdade que normalmente as mes-
mas constam dos shareholders agreements. Porém, em diversas situações coloca-se 
o problema da alteração estatutária tendo em vista a previsão da obrigação de 
venda, contra a vontade dos minoritários. A questão já foi abordada pelos tri-

45 Sobre o problema, cf. Priester, Drag along cit., 1150.
46 Cf. Priester, Drag along cit., 1150.
47 Assim, Raúl Ventura, Estudos vários sobre sociedades anónimas. Comentário ao Código das Sociedades 
Comerciais, reimpr. ed. 1992, Coimbra, 2003, 501 e 502. Cf. também Coutinho de Abreu, Curso 
de direito comercial, II, 5ª ed., Coimbra, 2015, 380; Carolina Cunha, em CSC em comentário, vol. V, 
2ª ed., Coimbra, 2018, 871.
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bunais ingleses especificamente para os casos de cláusulas drag along. Assim, no 
caso Constable v. Executive Connection Ltd.48, o tribunal aplicou a jurisprudência 
anterior sobre transmissões compulsivas ao abrigo dos estatutos ao cenário mais 
atual de alteração do contrato de sociedade para introduzir uma cláusula desse 
tipo, mas – precisamente pelas incertezas decorrentes das sentenças anteriores 
– revelou hesitação sobre os limites das modificações estatutárias tendentes a 
permitir transferências compulsivas. Ainda assim, admitiu a hipótese de existir 
abuso de maioria, concedendo uma injunção temporária. Não obstante a falta 
de clareza jurisprudencial sobre o tema da modificação dos contratos sociais 
para incluir cláusulas de transmissão compulsiva, que se reflete no problema 
da introdução superveniente de cláusulas de drag along, não há dúvidas de que 
a juris prudência não põe em causa a validade das previsões em si, como resulta, 
por exemplo, do caso Arbuthnott v. Bonnymann49, em que implicitamente se acei-
tou a cláusula estatutária de drag along.

4. Cláusulas de tag along ou direito de venda conjunta
A cláusula permite ao sócio exigir do obrigado que, caso este aliene a sua partici-
pação, assegure que o terceiro compra também a sua. Quando seja estabelecido 
a favor do investidor, o direito de tag along garante que o mesmo – seja ele titular 
ou não do direito de preferência – tem a oportunidade de vender nas mesmas 
condições que o fundador, evitando ficar sob influência de um novo sócio e tendo 
a oportunidade de sair da empresa (em princípio parcialmente)50. Idêntica pro-
teção pode, porém, ser concedido ao fundador.

O direito de tag along tanto pode reportar-se à venda da totalidade da sua 
participação, à proporção por si desejada ou ainda à proporção correspondente 
à participação vendida. Se o terceiro não estiver disposto a comprar as partici-
pações que acrescem às originalmente negociadas, pode prever-se que a venda 
não seja efetuada, ou pode estabelecer-se soluções alternativas, como a manu-
tenção do volume de participações a comprar pelo terceiro, mas sendo compra-
das ações do fundador e do investidor na proporção das participações detidas 
por cada um na empresa. Caso o alienante não assegure a compra pelo terceiro, 
pode por exemplo convencionar-se que fica, ele próprio, obrigado à aquisição. 
É possível inclusive estabelecer-se uma opção de venda, eventualmente até por 
um valor superior àquele a que teria vendido ao terceiro, como forma de desin-
centivar o incumprimento, especialmente quando o direito conste dos estatutos 
e goze de eficácia meramente obrigacional51.

48 (2005) EWHC 3 (Ch), (2005) 2 BCLC 638.
49 (2015) EWCA Civ. 536. 
50 Cf. Winkler, Rechtsfragen der Venture Capital Finanzierung, Berlin, 2004, 140.
51 Cf. Mª Isabel Sáez Lacave/Nuria Bermejo Gutiérrez, Specific investments cit., 442. 
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Discute-se a admissibilidade da previsão estatutária do direito de tag along. 
Se for válida a cláusula constante dos estatutos, a sociedade não deverá registar 
a transmissão das ações, nem reconhecer os transmissários como sócios, o que 
constitui garantia relevante.

As cláusulas de tag along limitam o princípio geral da livre transmissibilidade 
das ações, pois a alienação das participações vinculadas fica dependente de o 
terceiro adquirente aceitar comprar as ações do beneficiário. Caso o terceiro  
não pretenda adquirir o volume adicional de participações sociais, o sócio vin-
culado vê-se impossibilitado de efetivar aquela concreta transação ou é for çado 
a vender um volume inferior. Por esse motivo, nas sociedades anónimas é espe-
cialmente desafiante conjugar estas cláusulas com o regime restritivo do artigo 
328º do CSC. Noutros ordenamentos jurídicos, a previsão estatutária está ex-
cluída. Na Alemanha, por exemplo, os estatutos das sociedades anónimas, por 
força dos §§ 54 e 55 AktG, são incompatíveis com restrições estatutárias que 
estejam para além daquelas que se encontram expressamente previstas na lei, 
o que afasta as cláusulas de tag along. Diferentemente, nas GmbH, é pacífica 
a admissibilidade de previsão estatutária. Em França, o tag along é qualificado 
como promessa unilateral de compra por parte do acionista vinculado, por ve-
zes complementado por um direito de substituição por parte do terceiro com-
prador. Porém, sendo mais comum que a venda ocorra entre o sócio que exerce 
o tag e o terceiro adquirente, as cláusulas são, mais comummente, qualificadas 
como garantia de cumprimento por um terceiro. A doutrina tem levantado al-
gumas preocupações quanto à conformidade destas cláusulas com as normas 
sobre limitações à transmissibilidade de ações, mas essas preocupações não têm 
sido acompanhadas pela jurisprudência, que tem aceite a sua validade52. A im-
possibilidade de impor ao terceiro a venda de um volume de ações superior ao 
contratado tem sido superada pela Cour d’Appel de Versailles53, por exemplo, por 
via da constituição do acionista promotor da venda na obrigação de adquirir as 
participações.

Entre nós, nas sociedades por quotas, o tag along é admissível nos estatutos 
com as especificidades impostas pelo artigo 229º/5, que dispõe que “o contra-
to de sociedade não pode subordinar os efeitos da cessão a requisito diferente 
do consentimento da sociedade, mas pode condicionar esse consentimento a 
requisitos específicos”. Assim, a cláusula estatutária estabelecerá que o consen-
timento da sociedade para a cessão – exigido pelo artigo 228º – apenas será con-
ferido se for assegurada a observância do direito de venda conjunta. A cláusula 
não é proibida à luz de qualquer das alíneas do nº 5, nomeadamente a alínea c), 

52 Cf. H. And SCI Alphonse de Poitiers v C. And SAS IECH, CA Paris 14-fev.-2012 [2012]; CA Paris 
10-dez.-1998 [1999].
53 Peignot v SA Alliance développement et Conseil et. a., CA Versailles 14-out.-2004, nº 03/04586. 
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que impede que o consentimento seja subordinado à “assunção pelo cessionário 
de obrigações não previstas para a generalidade dos sócios”. Do que se trata, 
nessa norma, é de evitar “condições de aproveitamento pela sociedade da sua 
faculdade de recusar o consentimento, para conseguir vantagens especiais”54.

Nas sociedades anónimas, a válida introdução de um direito de tag along nos 
estatutos depende de esta cláusula ser subsumível numa das situações elenca-
das nas alíneas do artigo 328º/2. Poderá, nomeadamente, estar em causa a alí-
nea c), segundo a qual “o contrato de sociedade pode subordinar a transmissão 
de acções nominativas (…) à existência de determinados requisitos, subjectivos 
ou objectivos, que estejam de acordo com o interesse social”. A abrangência 
do âmbito de aplicação da norma já levou a que se dissesse que fica prejudi-
cada a tipicidade das cláusulas restritivas da transmissibilidade55. No caso de 
um direito de tag along, o contrato de sociedade subordinaria a transmissão das 
ações à “existência de determinados requisitos (...) objetivos”, que, neste caso, 
seria o sócio assegurar que o terceiro adquire as ações do sócio beneficiário. 
O requisito objetivo está “de acordo com o interesse social”, que não tem de 
ser relevante, ao contrário do que se exige no artigo 329º/256. A apreciação da 
conformidade da cláusula com o interesse social depende, nos termos gerais, 
da análise do contrato de sociedade no seu conjunto57, ponderando, nomea-
damente, a circunstância de a mesma assegurar que, no momento da saída da 
sociedade, é respeitada a repartição económica pretendida no decurso da vida 
social. O exercício do direito de tag along assegura que os sócios podem sair da 
sociedade em situação de igualdade e partilham o excedente da transmissão das 
suas participações sociais. O tag along surge, pois, como instrumento que garan-
te, no momento do exit, a manutenção de um determinado equilíbrio de pode-
res sociais. A lógica subjacente ao funcionamento deste mecanismo encontra-se 
próxima da do artigo 490º do CSC, assegurando, em diversos casos, a tutela 
dos acionistas minoritários, que assim conseguem vender a sua posição social 
em condições mais vantajosas. Aliás, por vezes, o exercício de um direito de tag 
along surge como única estratégia de exit realista para o acionista minoritário 
que não consegue vender as suas ações separadamente no mercado58. Ora, a tu-
tela dos sócios minoritários está de acordo com o interesse social, o que permite 

54 Raúl Ventura, Sociedades por quotas, vol. I cit., 609.
55 Assim, João Labareda, Das acções das sociedades anónimas, Lisboa, 1988, 300. 
56 Exige-se apenas que se avalie no momento do contrato se a cláusula pode servir a realização do 
interesse social potencial, avaliado no momento da contratação. Cf. Soveral Martins, artigo 328º, 
em Código das Scoiedades Comerciais em comentário cit., 592.
57 Cf. Soveral Martins, Cláusulas do contrato cit., 544. 
58 Cf. Wirbel, § 28. Joint ventures, em Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts, Bd. 1, 5ª ed., 
2019, 58. 
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admitir cláusulas deste tipo. Por outro lado, a previsão do direito de tag along é, 
muitas vezes, condição sine qua non da entrada de financiadores na sociedade, 
o que, por si, deve ser suficiente para se considerar que estão de acordo com o 
interesse social. 

Assim, as cláusulas são em princípio válidas, sem prejuízo do controlo geral 
do abuso de direito (artigo 334º), nos termos gerais. Não se colocam problemas 
de tutela do terceiro adquirente na medida em que esta limitação à transmissi-
bilidade se encontra transcrita nos títulos (artigo 328º). 

Resolvido o problema da validade, resta ponderar a questão da suscetibili-
dade de execução específica. A situação é diferente das cláusulas de drag along, 
pois neste caso a execução específica pressuporia impor a aquisição a um ter-
ceiro alheio ao negócio, o que não é aceitável; também não é certamente admis-
sível a invalidação da venda. Em França, a Court d’Appel de Versailles ultrapassou 
o obstáculo determinando ao sócio que deu início ao processo de venda que 
adquirisse ele próprio as ações (Peignot v. SA Alliance développement et Conseil et 
a., CA Versailles 14-out.-2004, n. 03104586). Porém, na falta de cláusula con-
tratual, é preciso indagar do fundamento jurídico para a solução. A resposta 
estará na aplicação do instituto geral da responsabilidade civil: sendo a forma 
preferencial de indemnização a reconstituição natural (artigo 562º), e sendo 
o interesse do sócio sair da sociedade e não apenas numa compensação finan-
ceira, a indemnização poderia traduzir-se na obrigação de aquisição pelo sócio 
vinculado. 

5. Cláusulas de preferência na “liquidação” ou nas “receitas” (liquidation 
preferences; Liquidationspräferenz; Erlöspräferenz)

As “preferências na liquidação” desempenham papel fundamental na preserva-
ção do valor do investimento de capital de risco. Referem-se à determinação 
dos investidores que são pagos primeiramente no caso de liquidação do 
investimento (lato sensu), designadamente quando ocorra a venda da empresa.  
Esta qualifica-se como “evento de liquidação” (liquidation event), fazendo, por isso, 
operar a preferência. A utilização do termo “liquidação” tem de ser encarada com 
cautela: só existe liquidação no caso de prévia alienação dos bens da empresa, 
através de um asset deal. Nas situações comuns, é levada a cabo a venda da tota-
lidade ou pelo menos da maioria do capital social, através de um share deal, pelo 
que a participação é liquidada mas não a empresa em si. Ora, a preferência na 
liquidação – que melhor deveria ser designada “preferência nas receitas” da venda 
(Erlöspräferenz) – determina que o produto da alienação da empresa seja distri-
buído de forma não igualitária entre fundador e investidor. Os alienantes afetam 
o produto da venda a uma pool e a distribuição é feita em função de preferências: 
identifica-se, mais especificamente, um processo em duas fases de redistribuição 
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do produto da venda, tendo o mesmo cariz puramente contratual, de tal maneira 
que não afeta a posição social dos sócios ou a relação com a sociedade59. 

Sendo as participações de ambos os sócios vendidas em conjunto no con-
texto da venda da empresa, resulta das cláusulas de preferência que as receitas 
da venda são utilizadas para pagar preferencialmente o investidor de capital de 
risco, em vez de serem atribuídas a cada um na proporção da participação de 
capital detida. Assim se protege aquele de uma saída abaixo do valor do investi-
mento ou do retorno esperado. As preferências desempenham, pois, um papel 
fundamental na preservação do valor do investimento. Durante as rondas do in-
vestimento, as cláusulas antidiluição asseguram uma compensação pela diluição 
total (full ratchet) ou parcial (weighted average)60-61. O elevado retorno em caso de 
uma saída bem sucedida, por seu lado, compensa o risco elevado. Ora, as cláusu-
las de preferência asseguram que o investidor se satisfaz com o produto da ven-
da antes de este ser distribuído pelos restantes sócios, assegurando um retorno 
mínimo, o que é especialmente relevante quando, como não raramente sucede, 
faz uma contribuição desproporcional na fase da expansão por con fronto com a 
sua participação minoritária62.

Repare-se que, na hipótese de venda da empresa, a preferência acordada 
não tem qualquer impacto no plano das relações societárias em sentido estrito. 
O acordo não tem efeito societário e a sociedade não é dele parte: as normas 
jurídico-societárias são inaplicáveis63. Existe, diferentemente, um acordo com 
eficácia meramente interna, pelo que pode – e deve – ser estabelecido à mar-
gem do contrato de sociedade. Trata-se, de resto, da hipótese mais vulgar. Dife-
rentemente sucede quando se trate de verdadeira preferência na liquidação da 
empresa ou quando se reporte à distribuição de bens sociais, na sequência da 

59 Kuntz, Gestaltung von Kapitalgesellschaften cit., 539.
60 A cláusula de full ratchet visa colocar o primeiro investidor na posição em que estaria se tivesse 
feito todo o investimento nos termos concedidos ao segundo investidor. Assume o máximo de ações 
da empresa pelo valor nominal até que o valor médio de todas as ações adquiridas corresponda ao 
do novo investidor. A cláusula de weighted average visa colocar o primeiro investidor na situação em 
que estaria se tivesse feito todo o investimento a um preço médio de compra ponderado do preço 
original do primeiro investidor e do preço do novo investidor, incluindo o número de ações emitidas. 
Cf. Weinheimer/Renner, Kapital 14. Private equity cit., 14.59. 
61 Cf. Kuntz, Gestaltung von Kapitalgesellschaften cit., 687 ss. defende a contrariedade aos bons 
costumes do full ratchet right, que leva a uma exagerada diluição da participação dos fundadores.  
O autor enfatiza ainda o paralelo com as cláusulas de exclusão e aponta a necessidade de uma 
especial justificação. 
62 Cf. Nikolas Zirngibl/Andreas Kupsch, Erlöspräferenzen für Venture Capital-lnvestoren ein neuer 
Gestaltungsvorschlag für Gesellschaftervereinbarungen, BB 10/2011, 579-587 (579).
63 Winkler, Rechtsfragen cit., 229 e 230.
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alienação64, mesmo fora do contexto de liquidação: quando ocorra um asset deal, 
o produto da venda configura rendimento distribuível e reclama o respeito pe-
las regras gerais, sendo possível prever uma distribuição a um dos sócios a título 
de dividendo preferencial. Neste caso, a regulação estatutária é, naturalmente, 
imprescindível. Está em causa a atribuição de um direito especial aos sócios, 
nos termos do artigo 24º do CSC. Nas sociedades anónimas, as ações configu-
rarão uma categoria própria de ações preferenciais (com voto, nos termos hoje 
expressamente permitidos no artigo 344º do CSC) que conferem um direito 
especial ao pagamento prioritário ou preferencial na liquidação65. Quando a 
preferência se reporte à distribuição de bens em resultado da venda mas sem 
liquidação da empresa, ainda que possa ser acordada nos estatutos, haverá que 
observar as regras gerais correspondentes, previstas nos artigos 31º ss. do CSC.

Distingue-se dois tipos de preferências:
(i) as preferências “não participantes” (non participating liquidation preferen-

ces) ou “simples”66, que visam proteger o investidor das consequências 
negativas de uma saída abaixo do valor estabelecido (valor simples do 
investimento ou valor superior que reflita a expetativa de retorno do 
investimento em caso de exit). Neste caso, o investidor não participa 
no produto da venda além do valor da preferência, a não ser que este 
seja superior. Ou seja, recebe o mais alto dos dois valores (o montante 
preferencial ou o valor pro rata das receitas da venda), o que significa 
que quando a trade sale seja feita a um valor mais elevado, a preferência é 
irrelevante para o resultado final, pois ele sempre receberia o mon tante 
em causa; o interesse da cláusula identifica-se, pois, quando conduz 
a receber um valor superior ao que receberia no caso de distribuição  
pro rata. 

(ii) as preferências “participantes” (participating liquidation preferences) não 
significam meramente a proteção do investidor num cenário negativo 
de venda a valor inferior ao retorno esperado do investimento. Pelo 
contrário, são concebidas de forma a assegurar ao investidor um prémio 
pelo seu investimento, uma vez que ao valor preferencial acresce ainda 

64 No asset deal, os sócios não estão envolvidos diretamente na saída, pelo que quando o preço, rece-
bido pela sociedade, lhes seja transferido, tal corresponde a uma distribuição de bens sociais, sujeita 
às regras societárias gerais, sem prejuízo da atribuição de direitos especiais nos estatutos, ao abrigo 
do artigo 24º. Por isso, normalmente para a distribuição ser feita sem que se apliquem as restrições à 
transmissão, é necessária a prévia dissolução. Cf. Kuntz, Gestaltung von Kapitalgesellschaften cit., 540. 
65 Também é possível a preferência reportar-se igualmente ao pagamento de dividendos.
66 Cf., v.g., Dirk Honolulu/Patrick Hümmer/Toni Oed, Ökonomische Analyse von VC-typischen 
Klauseln, em Drygala/Wächter, Venture capital, Beteiligungsverträge und Unterkomplexitätsprobleme, 
München, 2018, 143-171 (146). 
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o valor pro rata, o que conduz a um fenómeno designado na gíria como 
double dipping. Pelo impacto que têm, em princípio estas preferências 
apenas serão aceites pelos fundadores em empresas cujo perfil de risco 
seja muito elevado, que carecem de atribuir incentivos superiores para 
obter financiamento. Na verdade, assim configuradas, as cláusulas per-
mitem que os investidores participem nas receitas de forma despropor-
cional. Porém, só devem ser consideradas abusivas quando não sejam 
resposta a um efetivo incremento do risco. Neste caso, o valor não se 
desvia, afinal, daquele que pode ser considerado usual à luz dos padrões 
do mercado tendo em conta a situação da empresa e a dificuldade de fi-
nanciamento, pelo que não haverá invalidade mesmo à luz da conceção 
que sustenta a necessidade de avaliação da cláusula em função deste 
critério do valor do mercado.

(iii) São possíveis diversas situações intermédias, para enquadrar, por exem-
plo, um efeito catch-up, em que o fundador e eventualmente os business 
angels recebem determinado montante (v.g., correspondente àquele 
que receberiam de acordo com uma repartição pro rata) após o paga-
mento da preferência mas antes da repartição proporcional67; também 
é concebível estabelecer que determinada percentagem do produto da 
venda seja afeta à distribuição v.g. a administradores ou trabalhadores 
(carve out).

Além das eventuais dificuldades da sua configuração concreta, bem se vê 
que as preferências na liquidação – mesmo não participantes – podem ter um 
impacto problemático sobre a posição do fundador, sobretudo quando sejam 
conjugadas com cláusulas de drag along: neste caso, o direito de forçar o sócio a 
vender as suas participações pode conduzir afinal a uma saída da sociedade, no 
limite, sem compensação. Vigora sempre o limite do abuso do direito (artigo 
334º do CC). 

6. Cláusulas de roleta russa (buy or sell) e Texas shoot-out (shot gun)
Sem prejuízo das dúvidas que as cláusulas de opção simples suscitam, pode ser 
especialmente problemática a admissibilidade das cláusulas de roleta russa e 
suas derivadas, que definem procedimentos obrigatórios para a transferência de 
ações entre sócios. Estas cláusulas consubstanciam uma “abordagem radical” cujo 
objetivo é evitar longas negociações entre os parceiros quando as relações são 
já pouco propícias e restaurar a capacidade da empresa de tomar decisões e agir 

67 Cf., v.g., Weitnauer, Handbuch Venture Capital cit., Teil F, Rn. 213.
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o mais rápido possível68. Apesar das dúvidas que suscitam, é raro estas cláusulas 
serem objeto de tratamento jurisprudencial, pois funcionam em termos bilaterais 
e dispensando o recurso a tribunais (judiciais ou arbitrais), o que representa uma 
das suas evidentes valias69.

A cláusula de roleta russa (ou buy-sell) é usada sobretudo no caso de joint 
ventures paritárias (50%-50%)70 para resolver as situações de impasse, que são 
o seu “calcanhar de Aquiles”71: na sua versão básica, autoriza o sócio a fazer 
uma oferta dirigida a outro sócio com vista à aquisição da sua participação a um  
preço determinado. Este pode, por seu lado, aceitar a oferta num determinado 
prazo ou pode, em alternativa, vender ele próprio a sua participação ao sócio 
que iniciou o processo pelo preço inicialmente definido. Independentemente 
da regulação contratual, a própria proposta muitas vezes dirige-se em alterna-
tiva a (i) adquirir a totalidade das ações do destinatário ou (i) vender-lhe todas 
as suas ações, prevendo-se que, caso a opção não seja feita num determinado 
período de tempo, se considera como a aceite a proposta (i) ou a proposta (ii). 
Pode inclusivamente prever-se que o preço na falta de escolha seja mais des-
favorável do que o inicialmente proposto. Desde que o valor declarativo do si-
lêncio tenha sido previamente acordado (artigo 218º do Código Civil), não há 
que obstar a esta prática. Em qualquer dos casos, o sócio que venha a adquirir 
a participação do outro torna-se acionista único, surgindo assim um mecanis-
mo eficaz de resolução de conflitos inconciliáveis na sociedade. Trata-se, pois, 
de mecanismo que pode ser usado não só perante circunstâncias pré-definidas 
mas também, de forma livre, para dissolver a joint venture72. Compreende-se que 
a sua utilização ocorra sobretudo em sociedades com dois sócios, uma vez que 
o objetivo é fomentar a aquisição por um dos sócios das participações do outro 
e assim excluí-lo da sociedade (numa lógica de “tiroteio”), desde que o capital 
esteja igualitariamente distribuído por ambos73. Porém, também não está ex-
cluída a aplicação destas cláusulas para resolver litígios entre mais do que dois 

68 Assim, Nicole Willms/Eike Bicker, Shoot-Out – der wirksame Ausstieg aus einem paritätischen 
Joint Venture (Anmerkung zu OLG Nürnberg, 20.12.2013 – 12 U 49/13, BB 2014, 467, BB 2014,  
1347-1352 (1347).
69 Hans-Patrick Schroeder, High Noon in Nürnberg. Neues zum Texan Shoot-out, zum Russian Roulette 
und zu anderen Klauseln der alternativen Streitbeilegung im Gesellschaftsrecht, NZG 2014, 609-616 (610).
70 Estão em causa joint ventures societárias (equity joint ventures) e não joint ventures contratuais. Sobre 
estas, cf. v.g. Torsten Fett/Christoph Spiering, Handbuch Joint Venture, 2ª ed., Heidelberg, 2015, 
8 ss.
71 Holger Fleischer, Zulässigkeit und Grenzen von Shoot-Out Klauseln in Personengesellschafts- und 
GmbH Recht, DB 49 (2010), 2713-2719 (2713).
72 Cf. Schmolke, Grenzen der Selbstbindung cit., 556.
73 Cf. Winner Schulte, “Russian Roulette” and “Texan Shoot Out” – For the design of radical exit clauses 
in company contracts of joint venture companies (GmbH and GmbH & Co. KG), NZG 2005, 24.
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sócios, quando for possível formar dois grupos e for garantido um processo de 
tomada de decisão uniforme dentro de cada grupo. Ou seja, nestas multiparty 
transactions o funcionamento do mecanismo é muito mais complexo, mas ainda 
assim possível.

A cláusula de Texas shoot out (ou shotgun) é, por seu lado, uma derivação da 
roleta russa, de cariz porventura mais draconiano, uma vez que a oferta numa 
rodada deve exceder a anterior numa determinada percentagem: cada sócio 
tem direito de fazer uma oferta ao outro para compra da sua participação por 
um determinado preço. Este pode aceitar a oferta ou oferecer um valor mais 
elevado tendo em vista a aquisição da participação do originário oferente.  
Este, por seu turno, pode fazer nova proposta, sempre por um valor mais ele-
vado, e assim sucessivamente, num processo de leilão, que termina com a oferta 
mais alta. Outras variantes são possíveis, como propostas secretas simultâneas, 
prevalecendo a mais elevada (Mexican shoot-out ou Dutch auction ou “abertura 
siciliana”), entre outras74.

As vantagens das cláusulas de desempate são manifestas, por propiciarem, 
em princípio, uma definição justa do preço, uma vez que o proponente não con-
trola de antemão se esse o valor será aquele por que comprará a participação do 
outro ou venderá a sua. Assim, funcionaria – no paralelo do OLG Wien75 – como 
um sistema de checks and balance ou de “de freios e contrapesos”. A lógica é a da 
cake cutting rule: “I cut you choose”. O mesmo nível de justiça é conseguido quando 
é um terceiro a definir o valor da compra. Além disso, fomenta-se uma saída 
rápida e segura, o que aumenta a pressão para se chegar a um acordo amigável76. 
Porém, as desvantagens são também patentes: a imprevisibilidade do resultado77, 
o risco de travar a saída de um sócio que efetivamente pretende abandonar a 
sociedade, a possibilidade de conduzir à saída de um sócio indispensável para 
as operações empresariais em virtude do seu know how ou goodwill, em termos 

74 Mais drástica, com menor hipótese de praticabilidade real e com características estruturais dife-
rentes, é a cláusula de desempate habitualmente designada como “julgamento de Salomão”, em 
que a sociedade é dissolvida ou cindida em duas partes iguais. Lembre-se também, por exemplo, 
a chamada “abordagem dissuasora” (deterrent approach), cujo foco é incentivar soluções amigáveis, 
prevendo-se que o processo se inicie com a determinação do valor real das participações. A partir 
daí, a proposta implica um preço de compra superior ao valor real (v.g. mais 25%) ou um preço de 
venda inferior a ele (v.g. menos 25%).
75 OLG Wien 20-abr.-2009, 28 R53/09h, GesRZ 2009, 236.
76 Cf. Fleischer, Zülassigkeit cit., 714.
77 Não só quanto a quem fica e quem sai da sociedade mas também, muitas vezes, quanto ao preço. 
Porém, já se disse que não pode ser considerada uma desvantagem mas um elemento caracterizador 
da própria cláusula (“it’s not a bug, it’s a feature”). Cf. Schmolke, ,,Shoot out”-Klauseln und Verpflichtung 
des Vorstands zur Amtsniederlegung, ZIP 19/2014, 897-905.
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eventualmente fatais para a outra parte, além do inevitável risco incrementado 
de abuso, decorrente da eventual diferença de poder financeiro dos sócios78.

Na Europa, a doutrina tem aceite a sua validade, sem prejuízo de, com ra-
zão, também chamar a atenção para a circunstância de as cláusulas poderem 
funcionar como cláusulas de livre exclusão se a força financeira dos sócios for 
marcadamente diferenciada. Nestes casos, entende-se que a invalidade à luz da 
cláusula geral dos bons costumes não está excluída. Na literatura anglo-saxó-
nica, fala-se do problema do “acesso ao dinheiro” (access to cash), que pode ser 
mitigado por um possível financiamento externo, mas não pode ser eliminado, 
aludindi-se ao “potencial predatório” dos “tiroteios texanos”79. Na Alemanha 
foi detalhadamente analisada a validade das cláusulas de desempate pela sen-
tença do OLG Nürnberg80. Estava em causa uma cláusula de roleta russa na sua 
modalidade básica. O Tribunal considerou que a mesma é válida quando cons-
titua um mecanismo de saída factualmente justificado, valendo a argumentação 
para as demais modalidades de cláusulas de desempate.

Na Áustria, também o OLG Wien (20-abr.-2009) aceitou a inclusão da cláu-
sula nos estatutos e o seu registo, sobretudo em virtude de o mecanismo de fixa-
ção do preço e o controlo naturalmente resultante de o preço fixado pelo sócio 
que deu início ao processo ser também aquele que pode ser obrigado a vender. 
A doutrina também se tem pronunciado no sentido da sua admissibilidade,  
desde que sejam formuladas com cautelas associadas, em especial, a exigência 
de que o processo só possa ser desencadeado por razões previamente determi-
nadas, retirando-lhes assim o caráter arbitrário. 

Esta medida pode, todavia, ser insuficiente, exigindo-se cuidados adicionais, 
entre os quais a exigência de que as ofertas correspondam a uma “estimativa de 
boa fé” do valor de mercado, a previsão de um prazo para que a parte financei-
ramente mais fraca consiga financiamento (v.g. 30 a 60 dias), a aceitação de um 
pagamento a prestações, pelo menos, ou mesmo a possibilidade da indicação de 
um terceiro para adquirir as ações81. Quando existam restrições à compensação 
– que são abstratamente admissíveis – a fixação de um valor inferior ao valor 
real não deve restringir exageradamente o direito de saída. Por vezes prevê-se 
também que o processo não possa ser iniciado dentro de um determinado pe-
ríodo após a constituição da sociedade para permitir o desenvolvimento inicial 
do projeto empresarial. 

Em suma, apenas perante o caso concreto pode avaliar-se a legitimidade da 
cláusula e do exercício do direito de saída nela compreendido. Porém, é possível 

78 Cf., v.g., por todos, Fleischer, Zülassigkeit cit., 2714; Willms/Bicker, Shoot-out cit., 1348.
79 Cf. sobre este ponto, em especial, Fleischer, Zulässigkeit cit., 2717.
80 20-dez.-2013, 12 U 49/13, NJW-RR 2014, 418, ZIP 2014, 171, 173.
81 Cf. Fleischer, Zulässigkeit cit., 2718, com mais referências.
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desenhar o contrato de maneira a prevenir futuros abusos, no mínimo dei xando 
expressa a sua finalidade de resolver situações de impasse e os eventos que  
desencadeiam o seu funcionamento (v.g., um determinado número de delibe-
rações não adotadas)82, e possivelmente cláusulas garantísticas adicionais.

Aqui chegados, julgamos, como síntese, que: 
(i) A previsão das cláusulas de desempate em acordo parassocial não 

levanta obstáculos: a cláusula modela um processo de leilão entre as 
partes como forma de resolução de conflitos, não interferindo nas regras 
societárias. O seu incumprimento gera meramente responsabilidade civil 
e a regulamentação societária permanece intacta. Não existe qualquer 
problema de validade, sem prejuízo de situações pontuais de abuso, a 
serem verificadas caso a caso. Normalmente, pela própria configuração 
da cláusula e pela dinâmica do procedimento que pretende implementar, 
estará excluída a configuração de uma promessa de compra ou de venda 
passível a execução específica. 

(ii) A consagração estatutária de cláusulas de desempate não é, em geral, 
inválida mas pode funcionar como forma de exclusão do sócio: aplicam-
-se as considerações que atrás delineámos a respeito das cláusulas de 
drag along, de tal maneira que não haverá obstáculo de princípio à sua 
previsão, desde que corretamente desenhadas. Adicionalmente, há que 
lembrar que, nas sociedades por quotas, o mecanismo se sobrepõe ao 
direito de exoneração, o que por si não configura qualquer situação de 
invalidade, contanto que as causas legais continuem a permitir a saída 
do sócio sem recurso ao procedimento típico das cláusulas de desem-
pate. Poderia considerar-se que estas cláusulas não têm natureza estatu-
tária apesar de traduzirem um processo de resolução de litígios: está em 
causa a transmissão de participações entre sócios83, sem qualquer inter-
ferência de uma decisão coletiva. Trata-se, porém, teleologicamente, de 
uma cláusula de resolução de litígios societários, que tem em vista o ade-
quado desenvolvimento da sociedade, justificando-se, por esse mo tivo, a 
previsão nos estatutos, com a consequente aplicabilidade aos sócios que 
venham a adquirir a participação aos sócios iniciais. 

7. Cláusulas de exoneração, cláusulas de amortização e cláusulas de buyback 
pela sociedade e pelos fundadores

No caso de o horizonte de investimento ter sido alcançado e nenhuma das opções 
de saída se apresentar possível, o investidor tem de encontrar um caminho 

82 Schroeder, High Noon cit., 616.
83 Cf., embora num contexto ligeiramente diferente, Schmolke, ,,Shoot out” cit., 903.
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alternativo. As cláusulas de “retransmissão” atribuem aos investidores uma 
espécie de “saída de emergência”84. Nestes casos, o interesse do investidor é a 
saída do investimento, sendo a compensação simbólica. Podem ser consideradas 
várias hipóteses.

Em primeiro lugar, podem, nas sociedades por quotas, estar previstas 
cláusulas de exoneração. Entre nós, estas estão expressamente previstas no 
artigo 240º do CSC e não levantam dificuldades. Já nas sociedades anónimas, as 
cláusulas de exoneração estão afastadas. 

No entanto, quer nas sociedades por quotas quer anónimas, é possível a 
previsão estatutária do direito de amortização das participações dos sócios me-
diante solicitação destes. Nas sociedades por quotas, o artigo 232º/4 dispõe que 
“se o contrato de sociedade atribuir ao sócio o direito à amortização da quota, 
aplica-se o disposto sobre exoneração de sócios”, não se suscitando dúvidas so-
bre a validade das cláusulas. Por seu turno, nas sociedades anónimas, a amor-
tização por iniciativa do titular não parece compatível com o artigo 347º pois 
a norma fá-la depender de a assembleia geral deliberar a amortização e fixar 
as condições necessárias para que a operação seja efectuada na parte que não 
constar do contrato. Trata-se, pois, de via com limitado interesse para a prote-
ção do investidor.

Para assegurar a saída da sociedade, também é possível o buyback seja pela 
sociedade seja pelo fundador85. No primeiro caso, valem as regras relativas à 
aquisição de participações próprias. Os perigos inerentes à titularidade, pela 
sociedade, das suas próprias participações são conhecidos, justificando as limi-
tações legais aplicáveis (cf. artigos 220º, nas sociedades por quotas, e 316º, nas 
sociedades anónimas) No segundo caso, nas cláusulas de buyback o fundador 
obriga-se, em determinadas condições, a readquirir as ações do investidor 
(contrato-promessa, put option, inter alia). Já se colocou, na jurisprudência, o 
problema da validade das cláusulas de acordo parassocial pelas quais os fun-
dadores asseguram ao investidor em capital de risco um retorno mínimo pelo 
seu investimento. Em acórdão de 21 de março de 201786, o STJ foi confrontado 
com um aditamento a um acordo parassocial que garantia a um investidor a 
recompra das ações ao valor da venda: na prática, no momento do desinvesti-
mento, o investidor de capital de risco teria direito ao reembolso total do valor 

84 Cf. Thilo Kuntz, Interessenkonflikte in VC-Finanzierungen und US-Vertragsmuster aos Lösungsmodell, 
em Dygala/Wächter, Venture Capital Beteiligungsverträge und Unterkomplexitätsprobleme, München, 
2018, 25-61 (43). 
85 Para além da descrita no texto, a compra de ações próprias tem naturalmente outras finalidades, 
com ênfase na distribuição de bens aos acionistas. O acionista recebe valores em troca da transfe-
rência para a sociedade de ações por si detidas. 
86 STJ 21-mar.-2017 (Fonseca Ramos), Proc. 427/13.8TVLSB.L1.S1.
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investido (e não a um retorno em função da valorização da sociedade). Perante 
a invocação de que a eliminação do risco empresarial desvirtua a natureza da 
operação de investimento que é própria do objeto social da recorrida e inerente 
à participação acionista no capital da sociedade investida, o STJ considerou que 
a garantia de retorno não contraria a natureza do investimento: a sua natureza  
de maior risco “não significa que esse investimento em capital de risco não deva 
ser recuperado (...), o Fundo investidor, como é da lógica negocial, acautela 
a rentabilidade do seu investimento de risco. Não considerar assim seria ad-
mitir que a sociedade investida pudesse beneficiar do investimento accionista 
do FCR sem que esta se pudesse munir, negocialmente, de contrapartidas que  
assegurassem a rentabilidade do investimento, que, repete-se, é obrigatoria-
mente temporário, não podendo sequer a sociedade de risco ficar detentora do 
capital da investida, quando ‘desinvestir’, findo o prazo contratual acertado”. 

É, pois, muito ampla a liberdade negocial reconhecida às partes pelo STJ. 
Na verdade, um contrato-promessa entre o alienante das ações e o adquirente 
pelo qual este obtém o direito de (re)vender a sua participação ao primeiro pelo 
valor pela qual a adquiriu não desvirtua o investimento de capital de risco nem 
elimina a ideia de investimento participativo. Na medida em que o investidor 
só lucra com uma saída bem sucedida – e não com a mera recuperação do valor 
investido – o risco, embora mitigado, permanece e, dessa maneira, mantém-se 
também o empenhamento daquele na valorização da sociedade. É esse afinal o 
objetivo da restrição legal do objeto: assegurar uma comunhão entre fundador e 
financiador que implique que ambos partilham o fim de valorização da empresa, 
de forma alguma pressupondo isso que o investidor tem de correr o risco da 
perda absoluta. Nada permite concluir que o regime jurídico do capital de risco 
se opõe a este tipo de cláusula, que pode ser, aliás, indispensável para assegurar 
o interesse do investidor na sociedade. Desde que não se desvirtue a natureza 
e papel do investidor de capital de risco – e isso não sucede na medida em que 
permaneça o interesse na valorização da sociedade –, deve permitir-se o funcio-
namento da autonomia privada.

8. Leaver clauses e cláusulas de vesting: controlo sobre a saída e limitação da 
saída do fundador

As comummente designadas cláusulas leaver e as cláusulas de vesting, embora não 
configurem direitos ou obrigações diretamente reportados à saída da sociedade, 
são instrumentais desta e têm importância equiparável: na medida em que evitam 
que o fundador abandone o investimento prematuramente, prejudicando o inves-
tidor de capital de risco e a sua própria estratégia de saída. Tão relevantes são, 
na verdade, as cláusulas que incidem diretamente sobre a saída e os seus termos 
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como aquelas que a viabilizam. Como bem aponta Kuntz87, um dos problemas 
centrais do financiamento da inovação resulta do facto de o valor da empresa 
depender da ideia e do know how dos investidores, de tal maneira que a saída 
destes do projeto poder conduzir ao colapso da empresa, o que, além do risco 
em si, confere um poder negociar desproporcional: “os fundadores in persona 
são o ativo-chave de toda a startup”88, fazendo nascer um interesse relevante em 
garantira-se estes continuam a trabalhar na empresa comum.

As chamadas leaver clauses e as cláusulas de vesting são frequentemente utili-
zadas nas transações de capital de risco como forma de o investidor financeiro 
garantir a permanência na empresa dos sócios fundadores, devido ao know how 
que trazem associado, assim como determinados trabalhadores-chave (a quem 
é atribuída uma participação social, cujo propósito desaparece com a cessação 
da relação laboral, conforme vimos já). 

Nas leaver clauses prevê-se que o fundador que abone a sua atividade (v.g. 
como administrador) num determinado prazo perca a totalidade ou parte da 
sua participação, tipicamente através de uma obrigação de venda. Distingue-se 
muitas vezes em função da causa da cessação das funções: nas cláusulas good 
leaver, o sócio não é responsável pelo facto que originou a saída da administra-
ção (v.g., incapacidade), ao contrário do que sucede nas cláusulas bad leaver.  
A distinção repercute-se v.g. na extensão da perda da participação e nos crité-
rios de avaliação (valor nominal, valor de mercado). Com razão, mais recen-
temente, tem-se chamado a atenção para as fragilidade de uma categorização 
rígida do fundador como good leaver ou good leaver, surgindo hipóteses de grey 
leaver, correspondentes, v.g., a casos que não configuram “razões importantes” 
para a saída mas em que existem razões pessoais ou familiares. 

As cláusulas leaver surgem também, nas transações de private equity, aplica-
das à cessação das funções de administração por aquele a quem foi atribuída 
uma participação social como forma de alinhamento de interesses com o inves-
tidor financeiro89: nestas transações é comum, além do investidor financeiro, a 
admi nistração da empresa target participar na aquisição, garantindo esse alinha-
mento de interesses, que é especialmente importante considerando que a saída 
economicamente bem sucedida depende, em boa medida, das decisões da ad-
ministração. A participação normalmente não é detida diretamente na empresa  
target mas sim na empresa veículo (newco) criada pelo investidor finan ceiro.  
No caso de cessação de funções de administração, é naturalmente interesse do 

87 Interessenkonflikte cit., 45.
88 Gabrysch, People cit., 61.
89 Cf. Florian Kästle/Katja Heuterkes, Leaver-Klauseln in Verträgen über Management-Beteiligungen 
im Lichte der neuesten OLG-Rechtsprechung, NZG 2005, 289-294 (289). 
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investidor financeiro ficar com a participação dos administradores, pelo que  
assumem relevo as leaver clauses.

Uma vez que estas cláusulas implicam uma transferência compulsiva da 
participação, convocam problemas semelhantes aos das cláusulas de exclusão 
e de drag along, nomeadamente em termos de valor. Mas mesmo a validade das 
cláusulas em si já foi posta em causa. O OLG Frankfurt, em sentença de 23-jun.-
200490, considerou nula a cláusula que confere ao sócio de uma GmbH o direito 
de readquirir as quotas de outro sócio no termo da sua posição de administra-
dor, aceitando uma procuração irrevogável para a venda91. Em sentido diver-
gente pronunciou-se em 16-jan.-2014 o OLG Düsseldorf92, aceitando a validade 
da leaver clause: apesar do ponto de partida deste tribunal ser também a jurispru-
dência do BGH sobre as Hinauskündingunsklauseln, considerou existir a necessá-
ria justificação factual para a cláusula, tendo em conta o fundamento económico 
do modelo. Da nossa perspetiva, o ponto de partida é o inverso: o princípio geral 
é o da validade das cláusulas, sujeitas ao controlo do abuso.

As preocupações sobre a validade das cláusulas à luz dos limites gerais do 
ordenamento jurídico devem ser associadas sobretudo às cláusulas bad leaver, 
quando conduzam a uma saída da sociedade a um valor considerado desade-
quado, eventualmente contrário ao princípio da boa fé (ou, no direito alemão, 
aos bons costumes: § 138 BGB). Quando, por exemplo, se preveja que o sócio 
qualificado como bad leaver deve receber, v.g., meramente o valor nominal da 
sua participação, evitando que participe em incrementos de valor que as ações 
tenham tido desde a fundação da empresa, o que parece razoável da perspetiva  
dos outros fundadores e dos investidores, mas esquece que o fundador con-
tribuiu para uma parte não insignificante do crescimento da startup até ter ocor-
rido o evento bad leaver93. 

A matéria não tem escapado à atenção doutrinária e jurisprudencial na 
Alemanha94, pronunciando-se o BGH, embora em termos mais amplos, sobre 
a invalidade da cláusula que prevê uma compensação excessivamente baixa95. 
Impõe-se, pois, uma avaliação caso a caso. 

90 13 U89/03, NZG 2004, 914.
91 Em sentido formente crítico desta sentença, cf. Kästle/Heuterkes, Leaver-Klauseln cit., 292, 
sublinhando que, além do mais, o tribunal deturpa o funcionamento economico do investimento 
da administração. As leaver clauses têm em princípio uma justificação objetiva.
92 I-17 U50/03, BeckRS 2004, 12140.
93 Cf. Nicolas Gabrysch, People, people, people...– Contract drafting und vesting, em Dygala/Wächter, 
Venture capital cit., 61-75 (71). 
94 Cf. Weitnauer, Handbuch Venture Capital cit., Rn. 226, sublinhando os riscos envolvidos nesta 
cláusula, que justificam cuidados especiais na sua configuração.
95 Cf. BGH 22-jan.-2013, II ZR 80/10, BeckRS 2013, 02105, ZIP 2013, 263: um contrato entre a 
sociedade e o acionista pelo qual este deve transferir-lhe as suas ações sem compensação se o contrato 
em causa terminar é nulo por contrariedade aos bons costumes.
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As cláusulas de vesting contemplam um progressivo crescimento, percen-
tualmente acordado, da participação dos fundadores, dos administradores ou 
trabalhadores, ao longo do tempo, para incentivar a sua permanência na socie-
dade ou no cargo. Ou seja, as participações sociais vão sendo distribuídas aos 
fundadores em etapas. Uma vez que o vesting pode não abranger imediata mente 
todas as ações, pode prever-se o accelerated vesting para o caso de aquisição da 
empresa, com vista a torná-la mais atrativa para os potenciais adquirentes: neste  
caso, mesmo quando as ações ainda não tenham sido objeto de vesting, ele 
ocorre antecipadamente, para incentivar a permanência do vínculo à socieda-
de. Especial interesse têm, da perspetiva em que nos situamos, as cláusulas de  
vesting negativo, configuradas como cláusulas de amortização compulsiva ou 
como call options, mais comuns na Europa do que as cláusulas de vesting positivo. 
Pode haver ainda associado uma procuração irrevogável. Estas surgem nos Esta-
dos Unidos, sendo que, entre nós, a necessidade de um processo formal de au-
mento de capital para a emissão de novas ações, com inerentes custos, justifica 
que se siga o caminho inverso: se a atividade operacional do fundador termina, 
este perde as participações que detêm, que, em princípio, regressam à socie-
dade96. Normalmente, assegura-se também a possibilidade de a sociedade exigir 
a transmissão para um terceiro (v.g., sucessor na administração). Do ponto de 
vista do investidor de capital de risco, a vantagem do modelo baseado na amor-
tização está na distribuição do ónus da prova: ao invés de este ter de provar os 
factos de que depende o exercício da call option para conseguir a sua execução, 
na amortização o processo decorre e é o sócio afetado que tem de requerer a 
invalidação da amortização, demonstrando a não verificação dos pressupostos 
de que depende. De qualquer forma, é possível quer a previsão estatutária da 
amortização, quer a previsão em acordo lateral da obrigação de transferir a um 
terceiro, normalmente associada a uma call option97. 

9. Direitos relativamente à cotação em bolsa (IPO registration rights; 
Börseneinführungsrechte)?

A forma teoricamente ideal de saída da sociedade é através da cotação da empresa 
em bolsa (going public), que normalmente anda associada à oferta pública das 
ações (correspondente, nos direitos anglo-saxónicos, à IPO: Initial Public Offer)98. 

96 Cf. Gabrysch, People cit., 63.
97 Cf., v.g., Wolfgang Weitnauer/Verena Grob, Bindung von geschäftsführenden Gesellschaftern 
durch Leaver- bzw. Vesting-Regelungen, GWR 2015, 353-356 (353).
98 A oferta à subscrição pública não está necessariamente dependente da admissão das ações à 
negociação em mercado organizado, mas é normal tal acontecer, em virtude do óbvio acréscimo de 
liquidez das ações que por esta via é propiciado.
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Black/Gilson99, a propósito de diferentes experiências nos vários ordenamentos 
jurídicos, defenderam a respeito do capital de risco que o sucesso dependia da 
existência de um mercado bolsista ativo. Duas características centrais do mer-
cado norte-americano explicariam o triunfo do capital de risco: uma estratégia 
de saída dos investimentos relativamente rápida e a prática de saída através de 
IPO100. O IPO é uma opção de saída especialmente adequada se, além de o inves-
tidor vender a sua participação, a empresa necessitar de fundos, ocorrendo um 
concomitante aumento de capital, ou ainda se o investidor não pretender alienar 
imediatamente as suas ações mas esperar por uma performance positiva. Saber se o 
investidor consegue as condições mais favoráveis de preço no contexto de IPO ou 
de mecanismos alternativos (maxime, secondary buyout ou trade sale) depende das 
condições do mercado101. Entre os diversos desafios que a preparação e execução 
do IPO suscita, já se afirmou que porventura o maior é o facto de os complexos 
mecanismos regulatórios habitualmente concebidos para as várias rondas de 
financiamento terem de ser abolidos102. Porém, esse é o destino normal após  
a saída. 

Assim, a saída do investimento por via de um IPO pode representar, é certo, 
uma forma interessante de exit, que representa um possível e interessante final 
bem-sucedido do ciclo de financiamento das empresas103. Em Portugal, é limi-
tada a viabilidade da saída. Nos Estados Unidos, sobretudo, onde é mais plau-
sível esta via de saída, assumem relevo os registration rights dos investidores de 
capital de risco, que podem assumir a forma de demand rights ou de piggyback 
rights. Os primeiros correspondem ao direito de o financiador exigir que a em-
presa seja apresentada à negociação em mercado regulamentado após determi-
nado período de tempo; os segundos obrigam a sociedade, em caso de admissão 
à negociação, a colocar em primeiro lugar no mercado as ações dos investidores 
de capital de risco. 

99 Does venture capital require an active stock market? (mai.-1999), Journal of Applied Corporate Finance, 
36-48, disponível em SSRN: http://ssrn.com/abstract=219174.
100 Black/Gilson, Venture capital and the structure of capital markets. Bank versus stock markets,  
(nov.-1997). Journal of Financial Economics, Vol. 47, pp. 243-277, 1998, disponível em SSRN: http://
ssrn.com/abstract=46909.
101 Assim, Michael Schlitt, Exit von Private Equity Investment über die Börse – IPO als Alternative ZR 
Trade Sale und Secondary Buyout, CFL 1/2010, 68-78 (68).
102 Cf. Christian Tönies, Contract drafting und Exit-Möglichkeiten bei VC, em Drygala/Wächter, 
Venture capital cit., 95-101 (97).
103 Cf., v.g., Stephen A. Ross/Randolph W. Westerfield/Jeffrey Jaffe/Bradford D. Jordan, 
Corporate finance, 11ª ed., New York, 2016, 619 ss., sobre os estádios de financiamento. 
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10. “Saída parcial” e recapitalizações alavancadas (leveraged dividend 
recapitalization)

Fala-se em “saída parcial” para designar estratégias alternativas às saídas tradi-
cionais do capital de risco, que traduzem uma forma de obter liquidez em função 
do investimento, em termos que deixam flexibilidade para uma posterior saída em 
condições mais favoráveis do que aquelas que podem ser alcançadas no momento 
considerado. Permite-se, por esta via, ao investidor receber liquidez sem vender 
a sua participação, através da distribuição de um dividendo especial, não rara-
mente financiado através de dívida, contraída em termos que alteram a estru-
tura de capitais da empresa (daí a designação leveraged dividend recapitalization).  
Por regra trata-se de um primeiro passo para uma efetiva posterior saída da socie-
dade. Normalmente, considera fazer-se distribuições alavancadas 2 a 3 anos após a 
aquisição da empresa, para permitir o aumento do valor da empresa e do cash flow 
operacional, a obtenção de condições de financiamento mais favoráveis e reforçar 
a confiança no business plan104. Existe, portanto, um recebimento antecipado do 
valor que o investidor pode receber com a saída da sociedade. Naturalmente 
apenas em sentido económico existe uma saída: a saída total permite realizar 
o valor total do investimento; uma distribuição financiada por dívida permite 
receber adiantamento pelo menos parte desse valor105.

104 Stephan Eilers/Nils Matthias Koffke/Marcus Mackensen/Markus Paul, Private Equity, 
3ª ed., München, 2018, Teil 6., Rn. 9.
105 No conceito de recapitalização (recap) incluem-se todas as alterações na estrutura financeira da 
empresa, como a inclusão de capitais próprios adicionais, dívida acrescida, alteração de prazos de 
pagamento, inter alia. As recapitalizações são relevantes, designadamente, nas distribuições financia-
das com dívida, permitindo ao investidor recuperar (parcialmente) o capital investido ao longo do 
curso do investimento, i.e., antes da venda da empresa. Em teoria, é possível ainda ser distribuído um 
valor em excesso relativamente ao investimento originalmente efetuado. Permanecendo o investidor 
na sociedade, continua também a poder beneficiar de uma saída, combinando uma distribuição 
alavancada com uma venda ou IPO, como parte de um processo de triple-track.
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Os desafios para promover a participação 
dos investidores e reforçar a sua proteção

106Vinay Pranjivan*

Introdução
O financiamento das atividades económicas e do investimento é um dos pilares 
das denominadas economias de mercado. O acesso ao capital alheio para o desen-
volvimento de um projeto pode ser feito de formas distintas. O financiamento 
bancário e o financiamento através dos mercados estão entre os mais comuns. 
No entanto, regista-se um afastamento dos investidores particulares do investi-
mento através dos mercados de capitais. Que razões que podem justificar este 
afastamento? Que desafios devem ser ultrapassados para aproximar os investi-
dores particulares, enquanto se garante e se reforça a sua proteção? Este artigo 
apresenta alguns dos principais fatores e medidas que poderão contribuir para 
uma reflexão no sentido de encontrar as respostas a estas questões.

Enquadramento 
De uma forma muito simples, pode dizer-se que o recurso ao mercado pelas 
entidades em busca de financiamento é estimulado pela garantia de regras fir-
mes de escrutínio no acesso, na atuação e no desenvolvimento dos projetos.  
É essencial que haja motivação por parte dos potenciais investidores em par-
ticipar nesse mercado, levando o capital para os projetos. Existem diferen-
tes potenciais investidores, tipicamente os institucionais e os particulares.  

* As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor.
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Estes últimos distinguem-se pela sua experiência e capacidade financeira, 
seguindo a definição plasmada na legislação do setor.

A nível europeu, é notório o esforço na promoção dos mercados. Um dos 
objetivos principais do projeto europeu do Mercado Único de Capitais (CMU 
– Capital Markets Union) é fomentar a participação dos investidores1, com enfo-
que nos particulares, nos mercados, através da criação de mais oportunidades 
para que os aforradores participem no financiamento da economia real por via 
do mercado de capitais. Steven Majoor, Presidente da Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados (European Securities and Markets Authority – 
ESMA), referia, no seu discurso de 20142, que a “CMU não será bem-sucedida se 
se focar apenas nos interesses das instituições financeiras. Terá de adicionar valor tam-
bém para os investidores. A diversificação das fontes de financiamento da nossa economia 
só será atingida se os investidores tiverem um incentivo a participar nesta iniciativa.”  
Adicionalmente, referiu que “Não tem sentido criar um mercado completamente inte-
grado para investidores profissionais e manter separadamente um mercado menos eficiente 
e menos integrado para investidores de retalho.” Por fim, afirmou que “A proteção dos 
investidores deve ter um papel preponderante na construção da CMU.” 

O CMU pretende ativar o envolvimento dos diferentes tipos de investidores 
para uma maior capacidade de financiamento das atividades económicas atra-
vés dos instrumentos de investimento disponíveis nos mercados. Este objetivo é 
crucial mas enfrenta um conjunto de barreiras que têm afastado os investidores, 
em especial os particulares, dos mercados. Os relatórios da ESMA acerca das 
tendências, riscos e vulnerabilidades mostram uma diminuição da alocação dos 
recursos das famílias em veículos de investimento em detrimento de depósitos 
bancários e numerário3. O impacto da pandemia da Covid-19 trouxe uma redu-
ção significativa nos investidores, com os níveis de confiança e as performan-
ces dos instrumentos mais tipicamente procurados pelas famílias a decaírem.  
Com efeito, mesmo com um aumento dos níveis de poupança, exacerbados no 
contexto de pandemia, os níveis de aplicações em veículos de investimento têm 
vindo a decair. A alocação preferencial dos montantes poupados tem recaído 
sobre numerário, depósitos bancários e títulos de dívida4.

1 Ver https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-
union/what-capital-markets-union_pt#overview
2 Ver https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2014-1474_steven_
maijoor_-_investor_protection_and_an_integrated_eu-capital_market_-_dsw-better_finance_
conference_wiesbaden_9_december_2014_0.pdf
3 Ver https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma_50-165-1287_report_on_
trends_risks_and_vulnerabilities_no.2_2020.pdf e https://www.esma.europa.eu/sites/default/
files/library/esma_50-165-1274_trv_2-20_annex.pdf
4 Ver Figura A.154 do TRV Statistical Annex, ESMA Report on Trends, Risks and Vulnerabilities, Nº 2, 
2020.
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Em Portugal, os dados estatísticos publicados em setembro de 2020 pela 
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), com o título “Indi-
cadores mensais do mercado de capitais português”, mostram que “O valor 
das transações efetuadas no mercado secundário a contado totalizou 1655,2 milhões de 
euros, mais 249,3 milhões (17,7%) do que em agosto e menos 464,5 milhões (21,9%) 
do que em setembro de 2019. Na Euronext Lisbon, o volume de transações situou-se em  
1655,1 milhões de euros, o que representa uma subida mensal de 17,7% e uma queda homó-
loga de 17,2%.” As quedas homólogas registadas poderão ser mais um indicador 
do afastamento dos investidores.

O contexto atual é marcado pelo impacto da pandemia da Covid-19. Para os 
agregados familiares, os impactos económicos foram variados, distinguindo-
-se, desde logo, aqueles que viram uma quebra nos seus rendimentos dos que 
não a tiveram. A redução dos rendimentos, seja pela via do desemprego, redu-
ção de atividade ou limitação temporária (por exemplo, com o lay-off), levou 
a uma grande dificuldade de gestão orçamental das famílias. A possibilidade 
de incum primento das responsabilidades, especialmente quanto à habita-
ção (pagamento de rendas ou das prestações de crédito), passou a pesar nas  
decisões familiares. Nestes casos, a poupança e o investimento deixaram de 
ser possíveis, pelo menos nos mesmos moldes. O indicador de “Perspetivas de 
poupança”, publicado pelo INE5, reporta uma perspetiva negativa de maio a 
setembro de 2020. Do outro lado do espetro, verifica-se um aumento da pou-
pança pelos agregados que não tiveram uma quebra dos rendimentos. Assim, a 
taxa de poupança registada pelo INE indicava 10,6% para o segundo trimestre 
de 2020, uma subida de 3,1 pontos percentuais face ao primeiro trimestre6.  
Em termos globais, a pandemia agravou os indicadores de confiança dos con-
sumidores quanto à situação de desemprego, situação financeira do agregado e 
da situação económica do país7.

Para a aplicação das poupanças, os portugueses privilegiam os depósitos nos 
bancos, mesmo quando as taxas de remuneração se situam em níveis cada vez 
mais próximos do zero. É, por isso, ainda mais relevante perceber como se pode 
incentivar o investimento via mercado de capitais. A tradicional aversão ao risco  
pelos portugueses é um fator comportamental estudado e para o qual terão 
de ser desenhadas medidas de médio e longo prazo. Porém, a possibilidade de 

5 Ver https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=000
1176&contexto=bd&selTab=tab2
6 Conforme publicado em https://eco.sapo.pt/2020/09/23/poupanca-das-familias-atinge-maximo-
-de-sete-anos-durante-a-pandemia-taxa-foi-de-106/
7 Ver https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&userLoadSave=Loa
d&userTableOrder=4&tipoSeleccao=1&contexto=pq&selTab=tab1&submitLoad=true
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obter rendimentos superiores à inflação e, mesmo expurgando o efeito fiscal8, 
traduzir-se num rendimento real positivo, é um fator de decisão que tem de  
ser avaliado. 

Do ponto de vista dos investidores não-profissionais, deixando de fora desta 
análise o contexto socioeconómico das famílias e do país, a sua participação po-
derá ser mais apelativa num contexto que lhes transmita confiança no mercado 
de capitais. Essa confiança pode ser assegurada, entre outros, pela introdução 
de regras que garantam uma maior segurança do investidor, por uma atuação 
mais transparente e correta por parte das instituições e empresas participan-
tes (sejam elas as que buscam o financiamento ou as que prestam o serviço de  
investimento e auxiliares), por uma melhor performance das empresas que ge-
rem os ativos, pela diversidade de produtos de investimento que permita o seu 
entendimento e acompanhamento pelos investidores, seja qual for o seu nível 
de conhecimento ou literacia financeira. No seu discurso, no âmbito da confe-
rência da CMVM em 2017, Steven Majoor, presidente da ESMA, refletia essa 
necessidade ao dizer que “haverá várias razões [para a reduzida confiança dos inves-
tidores em grandes empresas, especialmente as financeiras] mas uma delas é, de certeza, 
porque os investidores e consumidores de produtos financeiros receberam demasiadas vezes 
um serviço pobre, resultado de uma falta de transparência, promessas de retorno financeiro 
irrealistas, e custos e despesas desconhecidos. Em alguns casos, aconteceram mesmo escân-
dalos para os consumidores de serviços financeiros levando ao pagamento de indemnizações 
aos investidores. A reputação do setor foi também afetada negativamente pelo fraco desem-
penho por parte de alguns executivos e traders do setor financeiro.” 

Em seguida, apresentam-se alguns dos fatores e desafios para reduzir o afas-
tamento dos investidores dos mercados de capitais. Para o efeito, este artigo 
recorre a contributos de entidades europeias que representam os interesses dos 
consumidores enquanto investidores e utilizadores de serviços financeiros. 

Um estudo da Better Finance9, a Federação Europeia de Investidores e Utili-
zadores de Serviços Financeiros, e da CFA Institute10, intitulado “Sustainable 
Value for Money”11 e publicado em novembro de 2019, permite apurar algumas 
das barreiras e as aspirações de investidores e profissionais dos mercados de 
capitais. Para o efeito, são analisados os resultados de um inquérito para saber 
o que esses participantes entendem como valor sustentável para o seu dinhei-
ro e como esse valor pode ser atingido. Das questões do inquérito, destaca-se  

8 Ao nível de medidas macroeconómicas e de decisão política nacional, o quadro da fiscalidade 
merece uma reflexão à parte e que não é considerada neste artigo.
9 https://betterfinance.eu/organisation/about-us/mission/
10 https://www.cfainstitute.org/
11 https://betterfinance.eu/wp-content/uploads/BETTER-FINANCE-CFA-Institute-Report-on-
SUSTAINABLE-VALUE-FOR-MONEY-201119.pdf
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a nº 6 que pediu aos investidores para identificarem, em escolha múltipla,  
“Que barreiras ou desafios existem atualmente que afastam ou impedem uma 
maior participação de investidores particulares nos mercados de capitais?”.  
As respostas revelam o estado de arte: 

Falta de conhecimento/educação financeira 82%

Falta de confiança no setor financeiro 76%

Complexidade dos produtos 76%

Incomparabilidade dos produtos 59%

Falta de informação estandardizada ou inteligível nos documentos informativos 53%

Excesso de informação 47%

Falta de mecanismos próprios de aplicação (das regras) 12%

Falta de salvaguardas (p.e. sistemas de garantias/compensação) 12%

Estes dados permitem-nos desenvolver os temas seguintes para a discussão 
quanto aos desafios para uma maior participação e segurança dos investidores 
nos mercados de capitais.

Reputação, conflitos de interesses e desempenho
Os tempos recentes ficaram marcados por casos graves de más práticas por parte 
de entidades participantes nos mercados português e internacional. Foram 
determinantes os casos das empresas do setor financeiro que tiveram um tre-
mendo impacto na perceção de reputação pelos investidores, especialmente 
os não. O relatório da Edelman, que analisa os níveis de confiança no setor de 
serviços financeiros,12 revela que este é o setor que regista os mais baixos níveis 
de confiança quando comparada com os setores de tecnologia, automóvel, 
entretenimento, alimentação, telecomunicações, bens de consumo e energia.  
Num inquérito em 27 países, entre os quais sete da União Europeia (UE) – Ale-
manha, Espanha, França, Holanda, Irlanda, Itália e Reino Unido13, verifica-se que, 
à exceção do Reino Unido, o sentimento é de alguma desconfiança (abaixo de 
50%). Numa análise mais subsetorial, o relatório mostra que a confiança nos ser-
viços de gestão de ativos situa-se abaixo dos bancos, cartões de crédito e seguros. 
Novamente, analisando os resultados sobre a confiança nos serviços de aconse-
lhamento financeiro/gestão de carteira país a país verifica-se que nos países da 
UE este sentimento fica abaixo de 50%, traduzindo alguma desconfiança.

12 Ver 2019 Edelman Trust Barometer Financial Services 
https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2019-04/2019_Edelman_Trust_Barometer_
Financial_Services_Report_1.pdf
13 Considerando ainda o Reino Unido como Estado-membro à data do estudo.
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A falta de confiança no setor financeiro foi mencionada por 76% dos res-
pondentes ao inquérito da Better Finance/CFA.

Nos grandes escândalos que afetaram o setor financeiro, em causa estiveram, 
entre outras questões, situações de vendas enganosas (habitualmente denomi-
nadas de “mis-selling” em inglês) e de colocação de produtos de financiamento 
próprio (“self-placement”), como foi o caso do Banco Espírito Santo. As Autori-
dades Europeias de Supervisão (ESAs) analisaram estes casos e o fenómeno do 
mis-selling mereceu uma atenção especial. A ESMA emitiu linhas de orientação14 
que visavam eliminar conflitos de interesse originados pelas políticas de remu-
neração do pessoal identificado. 

No entanto, verificou-se que ainda há a necessidade de limitar a propensão 
para a venda de produtos/serviços em que o fator de escolha pelo colaborador da 
instituição é a sua potencial remuneração e não o melhor interesse do investidor. 
Essa remuneração variável é também denominada de incentivo (“inducement”) 
e tem sido analisada por diferentes entidades. A Associação Europeia de 
Organizações para a Defesa dos Consumidores, BEUC (The European Consumer 
Organisation)15, acompanhou este tema ao longo dos últimos anos e publicou um 
documento, em 201916, em que analisou os efeitos de mais de quarenta casos de 
mis-selling na Europa. Este documento integrou uma campanha com o nome 
de “The price of bad advice”17. O estudo expôs os diversos casos de más práticas 
que resultaram em prejuízos para os consumidores de serviços financeiros, 
em que estes recebem um mau serviço de aconselhamento financeiro, quase 
sempre sem ter em consideração os seus melhores interesses, sem a informação 
adequada ou com a venda de produtos mais caros e sem o retorno prometido. 
Conclui-se que as estruturas remuneratórias, em que há uma dependência da 
venda de determinados produtos, levam a um aconselhamento enviesado fruto 
do conflito de interesses que resulta desse tipo de remuneração. 

Como destaca o BEUC, dois Estados-membros, a Holanda e o Reino Unido 
avançaram com a proibição de remuneração variável de resultados de vendas de 
determinados produtos de investimento. O resultado foi uma maior preocupa-
ção quanto aos interesses dos investidores e, por conseguinte, a apresentação 
de opções de investimento mais simples e menos arriscadas e com uma rela-
ção custo-benefício mais eficiente. Nesses produtos, destacam-se os Exchange-
-Traded Fund (ETFs), demonstrando-se que, com a proibição da remuneração 
variável acima mencionada, passaram a ser mais amplamente aconselhados aos 

14 Ver https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma_2013_00060000_
pt_tra.pdf
15 https://www.beuc.eu/about-beuc/who-we-are
16 https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-046_the_case_for_banning_commissions.pdf
17 https://www.thepriceofbadadvice.eu/
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consumidores, indo ao encontro dos seus perfis de risco e investimento. O estudo 
demonstra que os ETFs são apreciados pelos consumidores, pelas suas carac-
terísticas de investimento passivo, no entanto, são poucas vezes recomendados 
pelos serviços de aconselhamento financeiro.

Também é feita uma análise de desempenho dos produtos aconselhados 
e o cruzamento com os custos associados. Refere-se que um estudo de 2018 
da Financial Conduct Authority (FCA), o supervisor financeiro do Reino Unido, 
revelou que “não há uma relação diretamente proporcional entre o preço e a 
performance – os fundos mais caros não aparentam ter uma performance me-
lhor nem antes nem depois das comissões/encargos”.18 Pelo contrário, a FCA 
encontrou “alguns indícios de uma relação inversa entre resultados líquidos e 
os encargos”.19 Outro estudo mencionado é o da ESMA, de janeiro de 2019, que 
identifica que os encargos têm um impacto negativo tremendo na performance 
dos produtos de investimento.20 

A ESMA publicou um conjunto de linhas de orientação sobre os encar-
gos aplicáveis a organismos de investimento coletivo em valores mobiliários  
(OICVM) e alguns Fundos de Investimento Alternativos (FIA), que poderão 
trazer mais disciplina e melhor relação de custo-performance.

Neste contexto, foi também com agrado que se recebeu o novo plano de 
ação da Comissão Europeia (CE) para o CMU21, publicado em 24 de setembro 
de 2020. Nele, é reconhecida a necessidade de fomentar a CMU para o plano 
de recuperação da UE, mobilizar os investimentos privados nas empresas e as-
segurar a resiliência contra futuros choques assimétricos. O plano reconhece 
que “o grau de participação dos pequenos investidores nos mercados de capi-
tais continua a ser muito diminuto em comparação com outras economias”.  
Assim, no âmbito das medidas de ação propostas com o objetivo de “tornar a UE 
um espaço ainda mais seguro para o aforro e o investimento a longo prazo dos 
particulares”, a CE admite que “alguns receiam que os incentivos pagos pelos 
emitentes de produtos de investimento aos distribuidores possam criar confli-
tos de interesses que afetem negativamente a qualidade e a objetividade dos 
consultores financeiros, não obstante as salvaguardas existentes” e, por conse-
guinte, propõe a ação nº 8: “A Comissão avaliará as normas aplicáveis no domí-
nio dos incentivos e da divulgação de informações e, caso necessário, proporá 

18 FCA, ‘Asset Management Market Study –Interim Report’, https://www.fca.org.uk/publication/
market-studies/ms15-2-2-interim-report.pdf, p.15.
19 FCA, ‘Asset Management Market Study – Final Report: https://www.fca.org.uk/publication/
market-studies/ms15-2-3.pdf, p. 4.
20 Ver https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-report-finds-investment-
product-performance-highly-impacted-charges
21 Ver https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:590:FIN
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a alteração do quadro normativo existente para que os pequenos investidores 
recebam um aconselhamento adequado, bem como informações claras e com-
paráveis sobre os produtos. (…)”.

O peso dos custos e comissões praticados deve ser tido em conta. Uma esco-
lha errada pode traduzir-se na redução ou perda de potenciais rentabilidades 
de um investimento. A definição do preço é de livre decisão do intermediário/
prestador de serviço, mas é importante que haja informação atualizada e aces-
sível para os investidores, permitindo-lhes, por exemplo, escolher o prestador 
que mais se adequa ao seu objetivo ou que lhes cobre o menor preço. Um exem-
plo deste tipo de informação valiosa é o do estudo publicado pela Deco Protes-
te, na edição de fevereiro de 2020 da revista Proteste Investe, no artigo com o 
título “Vai querer continuar a perder dinheiro?”22.

Educação financeira, qualidade da informação e complexidade dos produtos 
O tópico de educação financeira tem vindo a ganhar cada vez mais importância 
e está na agenda das diferentes entidades envolvidas. É o caso dos diferentes 
reguladores e supervisores, nacionais e transnacionais, governos, instituições 
financeiras e organizações de consumidores/utilizadores de serviços financeiros. 

Existem diversos estudos que comprovam a necessidade de um incre-
mento das medidas que possam elevar o grau de conhecimento dos cidadãos.  
Um desses estudos é o inquérito para medir a literacia e a inclusão financeira, da 
OCDE/INFE (OECD International Network on Financial Education), cuja versão 
mais recente foi publicada em 2016.23 O inquérito reuniu respostas de 30 paí-
ses, 14 países da UE, incluindo Portugal. Os resultados mais importantes acerca 
da literacia (com o conceito de “noção”) mostram que está é geralmente baixa 
com grandes variações entre os países. Os resultados mais altos foram obtidos 
por respondentes da China e de Hong-Kong. As questões que obtiveram os 
resul tados mais baixos referiam-se aos conceitos de juros simples e compostos 
de aplicações (média de 37% nos países da OCDE). Curiosamente, as questões 
relativas a risco e retorno obtiveram um resultado médio muito positivo (média 
de 83% nos países da OCDE). 

Reconhecidamente, como mencionado por diversas personalidades de en-
tidades envolvidas, como por Steven Maijoor24, o reforço dos níveis de conhe-
cimento dos conceitos e fundamentos financeiros é essencial para um maior 
envolvimento dos consumidores com os serviços financeiros. Não só porque se 

22 Ver https://www.deco.proteste.pt/investe/publicacoes
23 Ver http://www.oecd.org/fr/daf/fin/education-financiere/2015finlitmeasurementexercise.htm
24 Ver https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-42-597_speech_by_steven_
maijoor_on_financial_education_and_investor_protection_in_europe_-_iosco_world_investor_
week.pdf
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garante um maior entendimento dos produtos e serviços mas também porque 
aumenta a confiança no setor. Com este reforço, as atitudes, escolhas e decisões 
dos consumidores far-se-ão com maior confiança e de forma mais informada. 

É importante referir que a educação financeira deve ser um objetivo trans-
versal a todas as partes interessadas nos mercados financeiros, incluindo as ins-
tituições financeiras. Só com uma procura mais habilitada e informada se con-
seguirá desenvolver um mercado de capitais ativo e participado, garantindo o 
acesso ao financiamento da economia real. Do lado da oferta, o crescimento do 
conhecimento dos investidores permitirá eliminar as distâncias e fazer crescer 
os resultados.

Para o desenho de uma iniciativa de educação financeira nacional, diversas 
entidades apresentam metodologias e princípios. Destes, destacam-se a OCDE 
e a IOSCO (International Organization of Securities Commissions). A primeira publi-
cou, em 2012, um relatório com princípios para a avaliação de programas de 
educação financeira, denominado de “INFE High-level principlesfor the evaluation 
of financial education programmes”25. A IOSCO publicou, em 2019, um conjunto 
de princípios fundamentais para a educação financeira, denominado de “Core 
competencies framework on financial literacy for investors”26, e que têm uma parti-
cular relevância no âmbito da atuação da CMVM.

Existe já um conjunto grande de planos de educação e formação financeira 
implementados em iniciativas nacionais. É o caso português com o projeto “Todos 
Contam”27, “(…) portal de formação financeira, que disponibiliza informação e 
ferramentas úteis para a gestão das finanças pessoais e apresenta informação de 
apoio às decisões financeiras inerentes a diferentes etapas da vida.” Este portal 
faz parte do Plano Nacional de Formação Financeira, lançado em 2011 pelos três 
supervisores financeiros – Banco de Portugal, Comissão do Mercado de Valores 
Mobiliários e Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões – 
no âmbito do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros. O plano visa 
contribuir para elevar o nível de conhecimentos financeiros da população e 
promover a adoção de atitudes e comportamentos financeiros adequados. 

A educação financeira é relevante mas importa distinguir dois conjuntos 
de conceitos e que se traduzem em dois momentos para obter a formação/
informação: i) conceitos fundamentais, básicos e transversais; ii) conceitos de 
carac terísticas e definições específicas dos produtos. A transmissão destes dois 
conjuntos deve ocorrer em momentos distintos: os fundamentais devem fazer 
parte de um programa/plano de médio longo prazo – é o caso dos planos curri-

25 Ver http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/49373959.pdf
26 Ver https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD639.pdf
27 Ver https://www.todoscontam.pt/
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culares a integrar na educação escolar; as características específicas devem ser 
mais aprofundadas mais perto da altura em que os consumidores vão tomar uma 
decisão – por exemplo, quando decidem investir num produto financeiro para 
a aplicação das poupanças. Esta distinção em dois momentos assegura que os 
conceitos mais específicos não sejam perdidos com o tempo, deixando o espaço 
para os conceitos fundamentais que serão revisitados em múltiplas decisões. 

A falta de conhecimento/educação financeira foi identificada como a barreira 
mais importante para uma maior participação dos investidores nos mercados de 
capitais, conforme mostram os 82% de referências nos resultados do inquérito 
da Better Finance/CFA. 

No momento de decisão ou escolha, é fulcral a qualidade de informação 
disponibilizada ao potencial investidor. Naturalmente, tal é ainda mais impor-
tante quando se trata de investidores não-profissionais e não experientes.  
Nos anos recentes, tem sido crescente a regulamentação, europeia e nacional, 
que introduziu documentos de informação obrigatória, muitas vezes estandar-
dizada. Tendo em conta a sua relevância na tomada de decisão, muita atenção 
tem sido dada aos documentos de informação pré-contratual. Porém, o que 
come çou como uma ideia com intenções muito positivas acabou por trazer  
alguma confusão para os participantes nos mercados. De facto, diferentes  
regulamentos introduziram diferentes documentos e formatos para produtos 
que acabaram por coincidir. À disparidade de documentos juntam-se as dife-
rentes abordagens acerca da informação contida.

No inquérito para o relatório “Sustainable Value for Money”, a questão “Con-
corda que a informação simples e estandardizada sobre custos e performance 
passada (apresentada em comparação com um benchmark definido) deve ser 
disponibilizada aos investidores de retalho quando estes adquirem um produto 
financeiro?”28 foi feita a investidores e a profissionais dos mercados de capitais. 
As respostas evidenciam que este é um requisito que trará maior confiança.  
Do lado dos investidores, 94% responderam que sim, enquanto do lado dos 
profissionais do mercado, 77% também o afirmaram. Neste mesmo inquérito,  
na identificação das barreiras à participação dos investidores nos mercados 
de capitais, a falta de comparabilidade dos produtos foi mencionada por 59% 
de respondentes e a falta de informação estandardizada ou inteligível nos  
do cumentos informativos por 53%. 

O exemplo mais comentado refere-se aos documentos relativos aos paco-
tes de produtos de investimento de retalho e de produtos de investimento 
com base em seguros (PRIIPs – do inglês Packaged Retail and Insurance-based  
Investment Products), apresentado no Regulamento (UE) nº 1286/2014, do  

28 Ver página. 18 do relatório “Sustainable Value for Money”.
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Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de novembro29, usualmente referido 
como o “Regulamento PRIIPs” e a forma de apresentar a metodologia de custos 
e de performance. A Better Finance tem sido muito crítica em relação a estes 
pontos e apresentou um conjunto de recomendações para eliminar estas diver-
gências, o que permitiria reduzir/eliminar o potencial prejuízo na divulgação 
de informação aos consumidores. O contributo mais recente foi em resposta 
à consulta pública das ESAs sobre as alterações ao documento de informação 
fundamental dos PRIIPs30.

Este exemplo reforça que a estandardização de informação tem de ser trans-
versal e incluir características semelhantes para produtos semelhantes. Só as-
sim se consegue atingir o objetivo de facilitar o entendimento dos produtos, 
das suas características, riscos e potenciais benefícios, contribuindo para uma 
decisão mais bem informada. No caso dos produtos de investimento, os indi-
cadores de risco, de performance passada, de custos e objetivos devem ser o 
mais estandardizado possível, assim eliminando as dúvidas e incertezas dos in-
vestidores, prevenindo-se decisões erróneas e desajustadas dos seus objetivos. 
Uma solução a considerar, aplicável aos diferentes setores de produtos finan-
ceiros, é a definição de quadros sintéticos de indicadores e dados específicos, 
comuns a determinadas categorias de produtos financeiros, a apresentar numa 
só página, que serviria de capa ao conjunto mais completo de informações já 
definidos. Essas monopáginas permitiriam encontrar a informação dos critérios 
mais importantes de produtos semelhantes – por exemplo, a informação sobre 
as maturidades, graus de risco, taxas de retorno potencial, custos e performance 
passada. Desta forma, a informação mais essencial estaria imediatamente dispo-
nível e seria possível uma comparação mais fácil entre produtos de categorias 
semelhantes. 

Com as diferenças e algum excesso de requisitos de disponibilização de in-
formação, completa e exaustiva, os objetivos de ajudar os consumidores podem 
ser suplantados pelos efeitos negativos de excesso de informação. O conceito de 
“information overload” foi mencionado por 47% dos investidores como barreira 
de participação nos mercados de capitais.

Nos registos de pedidos de informação/reclamação da DECO – Associação 
Portuguesa para a Defesa dos Consumidores –, acerca de produtos de investi-
mento, os temas principais são a falta de informação, as alterações contratuais, 
a falta de entrega de documento informativo, o desconhecimento dos rendi-
mentos previstos, e informação sobre prazos e condições. Estes dados mostram 

29 Ver https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1286&from=PT
30 Ver https://betterfinance.eu/publication/better-finance-response-to-the-esas-jcp-16-10-2019-
on-amendments-to-the-priips-kid/
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a relevância da necessidade de maior transparência e clareza na informação 
transmitida, de alguns casos em que não é cumprido o requisito de entrega de 
informação ou é feito de forma não atempada. 

Outra vertente relevante neste contexto é a complexidade dos produtos. 
Estes são cada vez mais complexos, com terminologia e estruturas de custos e 
formas de cálculo de performance pouco transparentes. Esta evolução provoca 
uma desconfiança e afastamento por parte dos investidores menos habituados. 
É, por isso, essencial reforçar a criação e comercialização de produtos simples 
para os investidores não profissionais. Com efeito, esta medida permitirá uma 
maior participação dos investidores de retalho, trazendo aqueles que se afas-
tam por considerarem que os produtos são demasiado complexos e, por isso, 
não os conseguem entender; reforça-se, assim, a inclusão financeira. Este as-
peto foi defendido, juntamente com uma maior transparência da performance 
e custos e a criação de comparadores independentes, pela Better Finance na sua 
apreciação31 aos resultados do estudo dos sistemas de distribuição de produtos 
de investimento de retalho, da CE32. Também o FSUG – Financial Services User 
Group33, grupo de peritos criado pela CE, defende a criação de produtos sim-
ples, numa opinião publicada em 201834 reagindo ao mesmo estudo da CE. 

A complexidade dos produtos foi mencionada por 76% dos investidores 
como barreira de participação nos mercados de capitais.

Receção e tratamento de reclamações
Um mercado mais seguro e que transmite confiança aos participantes parti-
culares terá de ter, obrigatoriamente, um contexto em que haja a possibilidade 
de apresentar reclamações, em que estas sejam recebidas e tratadas de forma 
gratuita, transparente, célere, justa e imparcial, e em que o consumidor obtenha 
um resultado dessa reclamação, dando-lhe razão ou não. Para tal, é essencial que 
as entidades prestadoras de serviços tenham pontos de contacto para a receção 
de reclamações e adiram obrigatoriamente a mecanismos de resolução alternativa 
de litígios, eliminando a carga burocrática e os custos e tempos relacionados com 
a resolução nos tribunais. 

31 Ver https://betterfinance.eu/wp-content/uploads/publications/PR_-_Retail_Investments_
Distribution_-_250418.pdf
32 https://ec.europa.eu/info/publications/180425-retail-investment-products-distribution-
systems_en
33 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/regulatory-process-
financial-services/expert-groups-comitology-and-other-committees/financial-services-user-group-
fsug_en#aboutfsug 
34 Ver https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/fsug-opinions-180921-retail-distribution-study_
en.pdf
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Também as entidades de supervisão devem ter serviços de receção e trata-
mento de reclamações, proporcionar um serviço de mediação e de arbitragem. 
Estes devem ser gratuitos, céleres, transparentes, justos e imparciais.

Em paralelo, devem ser criadas as condições para que as organizações de 
defesa dos interesses dos consumidores e investidores possam intervir neste 
contexto, apoiando através da mediação e representação na resolução dos po-
tenciais litígios.

Digitalização e inovação financeira
O fenómeno da digitalização dos serviços financeiros merece uma atenção par-
ticular. Por um lado, está a necessidade de garantir a segurança e confiança dos 
investidores, por outro, impedir a exclusão e intrusão no foro privado. A digita-
lização pode surgir da aplicação da tecnologia na criação e desenvolvimento de 
produtos e serviços e/ou na prestação dos serviços. 

Da parte dos investidores são diversas as preocupações e considerações para 
que a digitalização funcione em favor de um mercado de capitais mais reforçado 
e atrativo para a sua participação. O ponto de partida junta a falta de literacia 
financeira com a iliteracia digital. Num ambiente em que, como já se referiu, há 
uma grande necessidade de aprofundar as bases de conhecimento de concei-
tos financeiros, a progressiva digitalização não é acompanhada de um esforço 
de aumento dos conhecimentos de utilização apropriada e segura dos equipa-
mentos, ligações e ambientes de prestação de serviços financeiros no espaço 
digital. Neste contexto, a propensão para o aumento de risco de falha de ciber-
-segurança, erros, fraudes por falta de conhecimento e manuseamento tornam 
o ambiente digital pouco apelativo para muitos dos investidores particulares. 

Outro aspeto é o potencial para aumentar a exclusão financeira. O recurso 
a análise de dados e perfis nos ambientes digitais poderá deixar de fora aqueles 
que não têm uma atividade digital. Mais: alguns investidores residem em áreas 
com dificuldade de acesso às redes e serviços de ligação à Internet. 

Os novos produtos são muito difíceis de entender para a maioria dos investi-
dores não-profissionais. O destaque vai para a criptomoedas cuja popularidade 
mais recente mereceu especial atenção dos reguladores e entidades de supervi-
são, bem como das organizações de consumidores35. Por exemplo, as ESAs publi-
caram estudos e relatórios 36e alertas37 para os riscos relacionados com estes ati-
vos. Mais uma vez, os investidores sentem alguma desconfiança num produto 

35 Ver https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-037_crypto_asset_position_paper.pdf
36 Ver https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/crypto-assets-need-common-eu-wide-
approach-ensure-investor-protection 
37 Ver https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-164-1284_joint_esas_
warning_on_virtual_currenciesl.pdf
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de base digital e cujas características são ainda desconhecidas e para a qual os 
reguladores lançam alertas.

Na forma de prestação de serviços, a propensão para um novo ambiente 
aberto com partilha de informação entre os diferentes prestadores de serviços 
financeiros, conhecido como “open finance”, suscita muitas dúvidas do lado dos 
interesses dos investidores. O BEUC publicou, em 2020, uma opinião sobre 
como tornar esta iniciativa e ambiente aberto mais benéfico para os interesses 
dos consumidores/investidores38. Este ambiente pressupõe a partilha de infor-
mações e de dados. Ora a questão da utilização dos grandes dados, conhecida 
como “big data”, é outra das preocupações dos consumidores. O BEUC publi-
cou, em 2017, um documento39 em que elencou as preocupações, entre os quais 
o potencial para a intrusão com o recurso a dados sem o consentimento e/ou 
conhecimento dos consumidores, e que excedem o limite do suficiente para a 
análise e prestação do serviço. 

Outra inovação é a aplicação de inteligência artificial para o aconselhamento, 
o robot advice, em que há uma reduzida ou nenhuma participação humana. Esta 
nova forma de aconselhamento tem crescido nos anos mais recentes. A Better  
Finance publicou, em 2018, um relatório40 que analisou a sua aplicação, estu-
dando 16 plataformas independentes (sem ligação direta a instituições finan-
ceiras), 11 de sete países da UE, quatro dos E.U.A. e um do Canadá. O estudo 
concluiu que este serviço tem um potencial enorme para melhorar a relação 
com os investidores, e evidenciou que as plataformas cobravam custos significa-
tivamente inferiores aos serviços tradicionais, oferecendo um serviço de maior 
valor aos investidores. Uma das razões apontadas é o facto de as plataformas fun-
cionarem numa base de comissões e aconselharem maioritariamente ETFs, algo 
que não acontece com os tradicionais. Em Portugal, a Proteste Investe publi cou, 
em 2019, uma análise a uma solução existente para os clientes portugueses e 
concluiu que “(…) os custos são semelhantes ou até um pouco superiores aos 
dos serviços de consultores financeiros de carne e osso.” 

Algumas destas questões serão analisadas pela CE conforme mencionado no 
Plano de Estratégia em Matéria de Financiamento Digital para a UE41. 

38 Ver https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-054_making_open_finance_consumer-
friendly.pdf
39 Ver https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2017-110_big_data_in_finance.pdf
40 Ver https://betterfinance.eu/publication/robo-advice-european-individual-investors-take-a-
look-under-the-hood/
41 Ver https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0591
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Conclusões
A participação dos investidores particulares nos mercados de capitais será, sem 
dúvida, uma peça fundamental do motor para a recuperação da economia euro-
peia. É um objetivo comummente identificado para que as empresas possam ter 
recurso aos capitais daqueles investidores e que estes possam participar e bene-
ficiar dos potenciais retornos do investimento através dos mercados de capitais. 

Porém, para que haja uma maior participação dos investidores particulares, 
especialmente dos não experientes, há um conjunto de barreiras e desafios que 
têm de ser ultrapassados. 

Para começar, o reforço da confiança no mercado e nas empresas financeiras 
é crucial. Também é muito importante eliminar práticas que levam a atuações 
potencialmente lesivas aos interesses dos investidores, como é o caso das polí-
ticas de remuneração variável e dependente da venda de determinados produ-
tos, independentemente destes corresponderem ou não ao melhor interesse do 
cliente. A atuação dos gestores de carteiras deve ser mais transparente e mais 
condizente com a definição dos preços d sua atividade. O custo dessa atividade 
deve ser proporcional aos resultados obtidos para o investidor. 

Em qualquer mercado, é necessário reduzir a informação assimétrica. Do lado 
dos investidores, para que tal aconteça, é importante distinguir dois momentos 
cruciais para os quais devem ser consideradas medidas de educação e litera-
cia financeira. Num espetro de longo prazo, devem ser introduzidos planos de 
educação financeira para transmitir os conceitos fundamentais e transversais, 
seguindo algumas das recomendações dos quadros de referência de entidades 
reconhecidas. 

Em complemento, do lado da oferta, deve ser melhorada a qualidade da  
informação específica dos produtos bem como do aconselhamento no momento  
da tomada de decisão. A introdução de quadros sintéticos de informação apli-
cável a produtos de categorias semelhantes seria uma medida a considerar.  
Os produtos complexos devem ser limitados e deve aumentar-se a oferta de 
produtos mais simples, tornando o mercado mais apelativo para os investidores 
menos experientes.

Devem existir meios de apresentação de reclamações junto das entidades 
prestadoras de serviços de investimento e estes devem aderir obrigatoria-
mente a mecanismos de resolução alternativa de litígios. As empresas e as enti-
dades de supervisão devem ter departamentos para a receção e tratamento de 
reclamações, garantindo que sejam gratuitos, céleres, transparentes, justos e 
imparciais. As organizações de consumidores devem poder apoiar de forma 
efetiva os consumidores através da mediação e representação na resolução dos 
potenciais litígios.
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A inovação na prestação e no desenho de produtos financeiros tem de ser 
acompanhada de medidas que previnam potenciais prejuízos para os investi-
dores. É essencial que, desde o seu início, a digitalização não afaste ainda mais 
alguns dos potenciais investidores por via da exclusão que daí pode resultar.  
Depois, os riscos associados ao mundo digital têm de ser suprimidos, evitando-
-se o potencial de fraudes e perda de informação por via de ataques ciberné-
ticos, entre outros. 

A confiança na permissão de utilização e partilha de dados pessoais e finan-
ceiros deve ser garantida. O consumidor/investidor deve ter total controlo das 
permissões e ser informado de quem e quando pode estar a aceder aos seus 
dados e apenas para os fins que foram autorizados. As novas formas de prestar 
serviços devem ser transparentes quanto ao modo de atuação e estrutura de 
custos, na expetativa de que a sua inclusão no mercado traga maior concorrên-
cia e mais qualidade nos resultados para o cliente.

Os reguladores e supervisores têm um papel central na definição e no cum-
primento destas medidas. Adicionalmente, devem ter poderes para intervir, 
atuando com alertas e proibições em casos de claro perigo para os participantes 
nos mercados, especialmente no caso dos investidores particulares e não expe-
rientes, que são o elo mais vulnerável. 

A CE anunciou estar atenta a muitos deste temas e será importante acom-
panhar como serão definidas as medidas anunciadas em setembro de 2020 no 
Plano de Ação da CMU e na Estratégia em Matéria de Financiamento Digital 
para a UE. Posteriormente, ter-se-á de acompanhar a transposição dessas even-
tuais medidas para a legislação nacional.
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Desafios dos próximos 20 anos: Uma breve reflexão

Clara Raposo1

Vinte anos depois, a publicação do Código de Valores Mobiliários merece 
reconhecimento e celebração. A existência de palavra escrita que define e 
estabelece regras de funcionamento reduz espaço para ambiguidades e aporta, 
portanto, maior transparência a qualquer mercado e, em particular, a um mercado 
de ativos intangíveis.

Vivemos, porém, tempos conturbados, em que novos desenvolvimentos 
tecnológicos facilitam a eventualidade de qualquer par de agentes estabelecer 
entre si transações através de plataformas digitais, sendo evidente a possibilidade 
de estas relações se estabelecerem à margem do sistema “tradicional”, fortemente 
regulado e supervisionado. A par do potencial de mudança associado à revolução 
digital, a generalidade dos agentes económicos tem ainda bem presente a mais 
recente crise financeira, de escala global, que deixou uma marca reputacional 
menos positiva em tudo o que é “sistema financeiro”. 

Vimo-nos, então, chegados a uma situação algo paradoxal nos últimos tem-
pos: Por um lado, a desconfiança em relação ao sistema financeiro “tradicional”, 
levou a um maior controlo de regras por parte de reguladores e supervisores, 
tentando mitigar risco; e, por outro lado, há agentes económicos investidores 
que se afastam desse sistema, escolhendo novas formas de transacionar e in-
vestir, com uma aparente confiança em relações mais informais, digamos assim,  
que envolvem novos intermediários. Temos assistido a uma atração pela novi-
dade, pela rapidez, pela simplicidade de procedimentos, pelo menor custo 
do serviço – em muitos casos, reforçada por um desejo de evitar o “sistema”.  

1 ISEG Lisbon School of Economics & Management, Universidade de Lisboa.
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Claro que este mundo novo também tem riscos. Não estou segura, porém, de 
que todos os participantes nestas novas formas de transação estejam disso ple-
namente conscientes. 

A breve reflexão que se segue centra-se, portanto, nos desafios trazidos pela 
Digitalização. Naturalmente, reconheço a igual relevância do impacto que a 
pandemia de 2020 tem em todas as atividades económicas e no setor financeiro 
em particular – no curto e no longo prazo. Assim como a necessidade de trans-
formação dos negócios e do seu correspondente financeiro para dar resposta 
aos riscos e oportunidades associados à emergência climática. Ficará a partilha 
da minha reflexão sobre esses dois temas para uma futura ocasião. 

Sem dúvida que, nos últimos anos, Digitalização foi a palavra da moda, a 
buzz word do momento. Mas, mais do que isso, tem sido a marca principal da 
mu dança profunda de hábitos que estamos a viver nos primeiros 20 anos do 
primeiro século do 3º milénio. 

Vivemos este processo de digitalização de forma muito profunda – na pri-
meira pessoa, do singular e do plural (o eu que é cada um de nós, e o nós que 
somos todos). Processamos informação de todos os tipos apenas com o nosso  
olhar e com os nossos dedos, os mesmos dedos que também encerram em si 
aquilo que cada um tem de único, a sua impressão digital. E comunicamos uns 
com os outros essencialmente também por via digital. A recente pandemia  
covid 19, se alguma coisa alterou nesta matéria, foi no sentido de acentuar o 
aprofundamento da nossa imersão digital. 

Claro que, para além do olhar no ecrã e das mãos no teclado (e no ecrã tam-
bém), os nossos cérebros também intervêm, na interseção entre aquilo que é 
a inteligência natural, que trazemos instalada de origem, e algumas formas de 
inteligência artificial. Valha-nos o cérebro – a digitalização (ainda) não o subs-
tituiu totalmente.

Também a forma de investirmos e aquilo em que investimos têm sofrido 
mudanças apreciáveis, pelo que é absolutamente essencial compreender-se a 
relação entre a digitalização e os investidores. Sou cautelosa na análise desta 
relação – como será desejável e seria expectável, sendo eu uma académica expe-
rimentada. Se é verdade que podemos ter a Digitalização ao serviço do Investi-
dor, o contrário também é possível, termos os investidores algo reféns da digi-
talização. Porque ela é inevitável, está aí, evolui rapidamente, não pede licença  
para experimentar.

É frequente que até reguladores e supervisores do setor financeiro sejam 
surpreendidos com este ritmo de criação de novidade. Assim tem sido com o 
aparecimento de moedas virtuais e de diferentes formatos de fintechs, para men-
cionar apenas os casos mais óbvios.
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Creio que todos conseguimos facilmente ver as vantagens da digitalização 
para o Investidor – essencialmente nos aspetos práticos: com maior rapidez e 
menores custos para execução de operações e com maior comodidade para ace-
der a informação. Para além destes aspetos, a digitalização também é acompa-
nhada pelo crescimento de um sector novo, que pode significar, ele próprio, 
novas oportunidades de investimento – é novo, é diferente do que existia antes. 
Mais ainda, para além da existência de novas empresas, produtos e serviços di-
gitais, estes concorrem, em certa medida, com organizações mais “tradicionais” 
e implicam que todo o setor financeiro se mexa, face a uma concorrência dis-
ruptiva. Neste sentido, se o setor apresentar maior eficiência, os investidores 
poderão beneficiar.

Há, porém, aspetos menos simples ou óbvios associados a esta época de 
transformação digital. Por um lado, da mesma forma que muito mais infor-
mação está disponível online – big data, big “tudo” – também a seleção da in-
formação e o seu processamento se torna mais difícil. Como selecionar? A que 
fontes recorrer? Que escrutínio existe? Não há Inteligência Artificial que nos 
convença totalmente.

E, num possível paradoxo, esta aparente democratização do acesso a infor-
mação por parte de qualquer um – e de qualquer investidor – é acompanhada 
de fenómenos de desinvestimento em análise de informação. Por exemplo, é 
cada vez mais reduzido o número de equipas de equity research que analise e ava-
lie um conjunto significativo de empresas no contexto nacional. 

Vivemos, pois, um momento que me recorda o famoso velho artigo, que 
tanto aprecio, de Sandford Grossman e Joseph Stiglitz (Grossman and Stiglitz, 
1980) na American Economic Review, “On the impossibility of informationally 
efficient markets”. Questionava, em 1980, se seria possível termos equilíbrio 
numa economia concorrencial se os preços fossem eficientes, ou seja, elimi-
nando quaisquer lucros de arbitragem. Claro que não, concluíram os autores: 
onde estariam os arbitrageurs se não obtivessem qualquer retorno (privado) 
da sua atividade que envolve custos (privados)? O equilíbrio que o modelo de 
Grossman e Stiglitz sustenta implica algum grau de ineficiência dos mercados: 
os preços refletem a informação dos mais informados (arbitrageurs), mas ape-
nas parcialmente, sendo que o número de agentes informados é ele próprio 
endógeno ao modelo. Em suma, a existência e partilha de informação não é 
uma questão simples. E não se resolve só com inteligência artificial – valha-nos  
o cérebro!

Esta reflexão leva-me de volta à relação do Investidor com a Digitalização.  
Se os benefícios de comodidade, rapidez e custo são facilmente apreendidos, 
também os riscos, inclusive em termos de privacidade, partilha de dados e sujei-
ção a manipulação, estão hoje na ordem do dia.
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Daí a necessidade de termos um sistema no qual os investidores possam con-
fiar e em que as regras de atuação e a sua implementação (enforcement) – bem 
como as penalizações em caso de abuso – sejam claras e guiem os investidores. 
Inovação, claro, mas com o devido enquadramento.

Um aspeto colateral que me parece relevante, nos dias de hoje, para decisões 
nos próximos tempos, é a possibilidade de se atender à diversidade de perfis 
de investidores, cujas necessidades e objetivos são muito diferentes. Exigir o 
mesmo a agentes/intermediários financeiros cuja atividade se dirige a investi-
dores muito diferentes poderá não fazer sentido. Ou seja, o one-size-fits-all na 
regulação e supervisão do setor financeiro pode dificultar uma segmentação de 
mercado “natural” para diferentes perfis de investidores.

Estes diferentes perfis de investidores têm a ver com educação e escolari-
dade, com grau de familiaridade com o digital, com dimensão de capital a inves-
tir, com perfil de risco, com natureza individual ou coletiva, com proveniência 
geográfica e até com as novas tendências – que também vieram para ficar – de in-
vestimento de acordo com critérios ESG (Environmental, Social, Governance).

Cada vez mais, é importante atender à adequação do matching entre os pro-
dutos, as organizações e os seus investidores. É fundamental que os investidores 
“saibam ao que vão” quando investem na empresa X, no produto Y, no serviço 
Z. Tanto quanto a existência de códigos e regras e bons princípios, interessa que 
os riscos e potenciais benefícios dos diferentes investimentos sejam bem comu-
nicados, de forma transparente.

Numa nota final, seria um contrassenso imaginarmos que a atividade finan-
ceira pode (ou mesmo deve) existir com risco zero. Interessa, pois, documentar 
bem e que o investidor saiba, garantidamente, “ao que vai” quando escolhe.

Para que este elevado grau de transparência e de entendimento exista 
num mercado que seja um catalisador de desenvolvimento, alocação eficien-
te e redistribuição justa de recursos, necessitamos de regulação e supervisão, 
com instituições – como a CMVM – que assegurem a transparência da infor-
mação, de forma pedagógica. Temos pela frente o desafio de formar e integrar 
uma nova geração com extraordinárias competências digitais, com profundos 
conhecimentos de finanças e com um forte alinhamento com os objetivos de 
desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas. Não pode  
ser impossível.

Referência Bibliográfica – clássica:
Grossman, S. J. and Stiglitz, J. E., 1980, On the Impossibility of Informationally Efficient 

Markets, The American Economic Review, Vol. 70, No. 3, pp. 393-408.
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Sustentabilidade no Mercado de Capitais – 
Papel das Green Bonds1

Diogo Miguel Assunção de Freitas Sanches

1. Introdução
O tema da sustentabilidade tem vindo a ganhar uma premência cada vez maior 
nas últimas décadas e o sistema financeiro tem um papel fundamental a desem-
penhar na concretização desse conjunto de ambições. O conceito de sustentabili-
dade contempla a tomada de decisões que levem a uma prosperidade económica 
duradoura, mais socialmente inclusiva e menos dependente da exploração de 
recursos finitos e do ambiente natural2. É através deste desígnio que as green 
bonds surgem, com o papel fundamental de conceder aos investidores a opor-
tunidade de participar no financiamento de projetos “verdes” que ajudem a 
mitigar as alterações climáticas, tendo em vista a promoção dos objetivos de 
responsabilidade social de diferentes emitentes. O investimento sustentável já 
não é apenas um mercado de nicho. Ativos em estratégias dedicadas de inves-
timento sustentável cresceram a um ritmo acelerado nos últimos anos e esta 
procura parece não mostrar sinais de abrandamento, sendo maioritariamente 
impulsionada por mudanças demográficas e na sociedade, maior regulamentação 
e convicção de investimento3.

1 Texto elaborado no contexto da Pós-Gradução em Direito dos Valores Mobiliários – Julho de 2019
2 Comissão Europeia (2018). Plano de Ação: Financiar um Crescimento Sustentável. Bruxelas: 
Comissão Europeia.
3 Blackrock (2019). Sustainability: The future of investing Blackrock: Nova Iorque
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Através deste trabalho pretende-se não só aprofundar os conceitos gerais as-
sociados a este tema, mas também dar a conhecer aos seus leitores as diferentes 
alterações e orientações legislativas que têm vindo a ser desenvolvidas ao longo 
dos últimos anos.

2. Sustentabilidade no Mercado de Capitais

2.1 Enquadramento Histórico
Será necessário recuar aos anos 50 do século XX para entender a origem da 
preocupação com o tema da sustentabilidade no âmbito do mercado de capitais 
e sistema financeiro. Conforme sustentado por Carroll 4, foi através da divisão 
em quatro períodos que Murphy5 em 1978 classificou a origem do conceito de 
Corporate Social Responsibility (doravante “CSR”) – até aos anos 50 foi considerado 
como o período “filantrópico”, durante o qual os emitentes doavam maiorita-
riamente para a caridade. O período 1953-67 foi considerado como sendo de 
“reconhecimento”, no qual os emitentes começaram a reconhecer o seu papel 
em termos de responsabilidade corporativa e um maior envolvimento com a 
comunidade em geral. O período 1968-73 foi considerado o período do “pro-
blema”, no qual os emitentes começaram a focar-se em problemas específicos, 
tais como a decadência urbana, a discriminação racial e a poluição ambiental.  
Por último, o período 1974-78 foi apelidado como sendo o período de “resposta”, 
no qual os emitentes tomaram verdadeiras ações em termos organizacionais e 
de gestão, de forma a colmatar diferentes dificuldades que envolvessem CSR.  
Logo, a partir da década de 1990 ficou evidente que a economia global sofre-
ria grandes alterações em prol do cumprimento das metas ambientais. Neste 
contexto, os diversos emitentes foram obrigados a repensar o modelo de gestão 
tradicional, no qual a avaliação de uma empresa dependia única e exclusivamente 
da sua performance económica6. Neste contexto, é evidente a tendência recente 
de adoção de fatores de Sustentabilidade/ESG (do inglês: Environment, Social & 
Governance) (doravante “ESG”) nos mercados financeiros7. Foi com a realização 
do acordo de Paris sobre alterações climáticas8, em 2015, a criação da Agenda 

4 Carroll, Archie B. (2008). A History of Corporate Social Responsibility Concepts and Practices. 
5 Murphy, Patrick E. (1978). An Evolution: Corporate Social Responsiveness. University of Michigan 
Business Review, Nov. 
6 Akaki, A. S.; Cristófalo, R. G.; ABE, T. C.; Miraglia, S. K.; Morano, R. S. (2016). Sustentabilidade 
e o mercado financeiro: estudo do desempenho de empresas que compõem o índice de sustentabilidade empresarial 
(ISE). Revista de Gestão, v.23, n. 4, p. 286-297.
7 Comissão Europeia (2019). Report on EU Green Bond Standard. Bruxelas: Comissão Europeia.
8 Nações Unidas (2015). Paris Agreement.
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2030 e os objetivos do milénio das Nações Unidas, que o tema da Sustentabilidade 
ganhou um papel de relevo na sociedade.

2.2 Contexto Atual
Assim, até recentemente, a finalidade do investimento era quase exclusiva-
mente focada na obtenção de retorno financeiro a prazos relativamente curtos, 
estruturando-se tendencialmente sobre modelos financeiros orientados para 
esse objetivo primordial e secundarizando, ou desconsiderando, elementos de 
sustentabilidade. Contudo, a importância dos fatores ESG tem vindo a ser refor-
çada e consolidada, tendo-se tornado um tema fulcral no âmbito dos mercados 
financeiros, notando-se um acentuar de preocupações nesta matéria em todas 
as categorias de agentes do mercado (emitentes, intermediários financeiros, 
investidores institucionais e de retalho, auditores, estruturas de mercado) e na 
sociedade civil 9.

Verificamos que o reconhecimento da importância da sustentabilidade 
ambiental através da melhoria da qualidade do ambiente não só passou a ser 
uma preocupação a nível empresarial, como também ganhou relevância a nível 
governamental, conforme é possível notar desde logo pela alínea 3 do artigo 3.º 
do Tratado da União Europeia que refere:

A União estabelece um mercado interno. Empenha-se no desenvolvimento susten-
tável da Europa, assente num crescimento económico equilibrado e na estabilidade dos 
preços, numa economia social de mercado altamente competitiva que tenha como meta 
o pleno emprego e o progresso social, e num elevado nível de proteção e de melhoramento 
da qualidade do ambiente10. A União fomenta o progresso científico e tecnológico.

Reforçado pela alínea 1 do artigo 127.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia:

O objetivo primordial do Sistema Europeu de Bancos Centrais, adiante designado 
“SEBC”, é a manutenção da estabilidade dos preços. Sem prejuízo do objetivo da 
estabilidade dos preços, o SEBC apoiará as políticas económicas gerais na União tendo 
em vista contribuir para a realização dos objetivos da União tal como se encontram 
definidos no artigo 3.º do Tratado da União Europeia. […]

Foi num contexto de transição, com a realização de acordos como o Acordo de 
Paris, anteriormente mencionado, e a criação de obrigações por parte da União 
Europeia em estabelecer estratégias, de longo prazo, de baixas emissões até 

9 Comissão Europeia (2019). Report on EU Green Bond Standard. Bruxelas: Comissão Europeia.
10 Destaque do autor.
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2020 e em reduzir as suas emissões em 40% até 2030, que surgiram instrumen-
tos como as green bonds, aqui abordadas.

2.3 Green Bonds
Uma green bond é um título de dívida emitido para captação de capital com o intuito 
específico de apoiar projetos relacionados com o clima ou o meio ambiente. 
Esta utilização específica do capital angariado – para apoiar o financiamento 
de projetos específicos – distingue as green bonds de uma emissão obrigacionista 
tradicional11, embora apresentem características semelhantes a estas últimas, 
inclusivamente em termos de risco de crédito e montante colocado em oferta12. 
Desta forma, além de avaliar as características financeiras padrão (como a sua 
maturidade, cupão, preço e qualidade creditícia), os investidores também avaliam 
o propósito ambiental específico dos projetos que estas obrigações pretendem 
suportar13. As green bonds surgiram assim como um instrumento atraente para o 
setor público e privado, facilitando o acesso a fontes relativamente baratas e de 
longo prazo de financiamento de capital de dívida para investimentos ambientais 
e relacionados com o clima. Nomeadamente, no caso de projetos verdes como 
a energia eólica ou infraestrutura urbana, que exigem grandes investimentos 
iniciais e geram retornos constantes por um longo período de tempo, sendo este 
tipo de instrumentos considerado um instrumento de financiamento adequado 
e que pode ser emitido por agentes públicos ou privados de forma a angariar 
capital para financiar projetos ou para fins de refinanciamento, libertando capital 
e levando ao aumento de empréstimos14. Na verdade, a emissão de green bonds 
por parte de emitentes era praticamente inexistente antes de 2013. Neste ano, a 
emissão total de green bonds corporativos era de cerca de 3 mil milhões de dólares.  
Desde então, a emissão de green bonds corporativas mais do que duplicou em cada 
ano, atingindo em 2017, por parte do setor empresarial, uma emissão total no 
valor de 49 mil milhões de dólares15. Em Portugal foi realizada a primeira emissão 
deste tipo de instrumento por parte da EDP16, em 2018, no valor de 600 milhões 
de euros, com vista ao financiamento ou refinanciamento, no todo ou em parte, 
do portefólio de projetos verdes elegíveis do grupo EDP, e que consistiu em 
projetos renováveis da EDP Renováveis.

11 The World Bank (2015). What are Green Bonds?. Washington.
12 Reichelt, H. (2010). Green bonds: a model to mobilize private capital to fund climate change 
mitigation and adaptation projects. EuroMoney Environmental Finance Handbook. Londres: Euro-
money.
13 Banco Mundial (2015). What are Green Bonds?. Washington.
14 SEB (2018). Green Bonds – Ecosystem, Issuance Process and Case Studies.
15 Flammer, Carolinne (2018). Corporate Green Bonds. Working Paper.
16 EDP – Energias de Portugal, S.A. (2018). EDP EMITE PRIMEIRO “GREEN BOND” NO 
MONTANTE DE EUR 600 MILHÕES COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2025.
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2.4 Desafios
Ainda assim, com um novo paradigma no que à sustentabilidade diz respeito, 
surgem também novos desafios, nomeadamente em relação à proteção do inves-
tidor, à estabilidade do sistema financeiro e ao bom funcionamento dos mercados 
financeiros, por força da ainda existente dificuldade em termos de qualidade, 
divulgação e padronização da informação17 . Tratando-se de um tema recente 
a União Europeia preocupou-se em, num primeiro passo, estabelecer a base 
para um quadro legal a nível comunitário, na medida em que emitiu diversas 
propostas com vista à mitigação das dificuldades apresentadas e que carecem 
ainda de legislação específica. Desde logo, a elaboração da Proposta de Regula-
mento do Parlamento Europeu e do Conselho18 relativo ao estabelecimento de um 
enquadramento para promover o investimento sustentável, visando estabelecer 
as condições necessárias à criação gradual de um sistema de classificação unifi-
cado (taxonomia) sobre o que pode ser considerado uma atividade económica 
ambientalmente sustentável, conforme disposto no n.º 1 do artigo 1.º:

O presente regulamento define os critérios para determinar se uma atividade 
económica é sustentável do ponto de vista ambiental, com vista a estabelecer o grau de 
sustentabilidade ambiental de um investimento.

Considerando um investimento sustentável do ponto de vista ambiental, de 
acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º, como:

[…] um investimento que financia uma ou várias atividades económicas que podem 
ser consideradas, ao abrigo do presente regulamento, como sustentáveis do ponto de 
vista ambiental;

Define também um processo que envolva uma plataforma multilateral para 
estabelecer um sistema de classificação uniforme da UE com base num conjun-
to de critérios específicos, a fim de determinar que atividades económicas são 
consideradas sustentáveis.

De forma a determinar o grau de sustentabilidade ambiental de um investi-
mento, uma atividade económica será considerada sustentável do ponto de vista 
ambiental se preencher todos os requisitos constantes do artigo 3.º. São estes:

i) A atividade económica contribui substancialmente para um ou mais dos objetivos 
ambientais19 definidos no Regulamento;

17 (CMVM) Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (2019). Documento de reflexão e consulta 
sobre finanças sustentáveis. Lisboa
18 Comissão Europeia (2018). Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao 
estabelecimento de um enquadramento para promover o investimento sustentável.
19 Os seis objetivos ambientais definidos no Regulamento são os seguintes: 1) atenuação das alte-
rações climáticas; 2) adaptação às alterações climáticas; 3) utilização sustentável e a proteção dos 
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ii) A atividade económica não prejudica significativamente nenhum dos objetivos 
ambientais anteriormente mencionados;

iii) A atividade económica é exercida em conformidade com as salvaguardas mínimas 
previstas no artigo 13.º 20 

iv) A atividade económica satisfaz os critérios técnicos de avaliação, caso a Comissão 
os tenha especificado em conformidade com o artigo 6.º, n.º 2, o artigo 7.º, n.º 2, o 
artigo 8.º, n.º 2, o artigo 9.º, n.º 2, o artigo 10.º, n.º 2, e o artigo 11.º, n.º 2.

2.5 Abordagem Comunitária
Diversas questões têm surgido no que concerne este tipo de instrumentos, 
nomeadamente de que as green bonds podem ser apenas uma forma de “greenwashing”21. 
Não obstante, a possível identificação de determinadas referências em legislação 
comunitária que imponham aos intermediários financeiros, gestores de ativos 
e investidores institucionais um conjunto de deveres fiduciários, traduzidos na 
obrigação de agir de forma honesta, justa e de acordo com os interesses dos 
clientes, apelando à gestão sã e prudente dos ativos e investimentos tendo em 
conta os objetivos comunicados pelos clientes22, a falta de um mecanismo de 
execução legal que permita garantir a conformidade com o uso dos recursos 
estabelecidos no Prospeto destes23, dá aso a um, eventual, desvio da aplicação 
do capital angariado.

Adicionalmente têm surgido iniciativas internacionais, maioritariamente 
sob a forma de soft law, com o intuito de conduzir à melhoria da qualidade e 
consistência da informação disponibilizada aos investidores, embora ainda não 
exista uma Orientação que seja reconhecida universalmente e definida como 

recursos hídricos e marinhos; 4) transição para uma economia circular, prevenção e reciclagem dos 
resíduos; 5) prevenção e controlo da poluição; 6) proteção de ecossistemas saudáveis.
20 Artigo 13.º: As salvaguardas mínimas referidas no artigo 3.º, alínea c), consistem em procedimentos 
implementados pela empresa que exerce uma atividade económica com o objetivo de assegurar 
que são respeitados os princípios e os direitos estabelecidos nas oito convenções fundamentais 
identificadas na declaração da Organização Internacional do Trabalho relativa aos princípios e 
direitos fundamentais no trabalho, nomeadamente: o direito a não ser submetido a trabalho forçado, 
a liberdade de associação, o direito dos trabalhadores a organizarem-se, o direito à negociação 
coletiva, a igualdade de remuneração entre homens e mulheres para um trabalho de igual valor, a 
não discriminação ao nível das oportunidades e do tratamento no que diz respeito ao emprego e à 
atividade profissional, bem como o direito a não ser submetido a trabalho infantil.
21 A prática de fazer afirmações infundadas ou enganosas sobre o compromisso ambiental da 
empresa.
22 (CMVM) Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (2019). Documento de reflexão e consulta 
sobre finanças sustentáveis. Lisboa.
23 Flammer, Carolinne (2018). Corporate Green Bonds. Working Paper.
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padrão24. Exemplo disto é o relatório25 elaborado pela Comissão Europeia, resul-
tante do trabalho do Grupo Técnico de Peritos em Finanças Sustentáveis criado 
por esta instituição, de forma a desenvolverem as quatro áreas fundamentais do 
plano de ação26, a saber:

i) A criação de um sistema de classificação unificado para atividades eco-
nómicas sustentáveis;

ii) A criação de um “Green Bond Standard” na União Europeia;
iii) A criação de indicadores (“benchmarks”) para estratégias de investimento 

de baixo carbono; e
iv) A criação de guias orientadoras de forma a melhorar a divulgação cor-

porativa de informações relacionadas com o clima.

De igual forma, a International Capital Market Association (doravante “ICMA”) 
lançou um conjunto de princípios27 para este tipo de instrumentos. O “Green 
Bond Principles” (GBP) é um conjunto de Diretrizes voluntárias, que visam pro-
mover a transparência e a divulgação de green bonds. Este documento define 
Green Bonds como qualquer tipo de instrumento obrigacionista no qual as recei-
tas serão aplicadas exclusivamente no financiamento ou refinanciamento par-
cial ou total de novos projetos elegíveis e/ou existentes, baseando-se em quatro 
princípios fundamentais:

i) A utilização das receitas – que deve ser descrita adequadamente na docu-
mentação legal e a inclusão de categorias designadas de projetos verdes.

ii) O Processo para Avaliação e Seleção de Projetos – delineando o pro-
cesso de tomada de decisão por parte do emitente na determinação da 
elegibilidade de projetos verdes, incluindo critérios de avaliação de risco 
e padrões externos que foram aplicados, bem como na colocação desta 
informação no contexto da supervisão geral dos objetivos e estratégia de 
sustentabilidade definidos por este.

iii) Gestão de Recursos – com as receitas líquidas das green bonds a serem 
creditadas numa sub-conta, transferidas para um sub- portefólio ou, de 
outro modo, monitorizadas pelo emitente.

iv) Relatórios – sobre a utilização das receitas, os valores alocados, o inves-
timento temporário de receitas não alocadas e os impactos ambientais 
expectáveis/reais.

24 (CMVM) Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (2019). Documento de reflexão e consulta 
sobre finanças sustentáveis. Lisboa.
25 Comissão Europeia (2019). Report on EU Green Bond Standard.
26 Comissão Europeia (2018). Plano de Ação: Financiar um Crescimento Sustentável.
27 International Capital Market Association (2018). Green Bond Principles. Voluntary Process 
Guidelines for Issuing Green Bonds. Zurique.
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A ICMA recomenda também que os emitentes recorram a uma monitori-
zação externa de forma a confirmar o alinhamento das suas green bonds com as 
principais características dos princípios anteriormente referidos.

2.6 Panorama Nacional
Em Portugal, ainda que não exista legislação específica relativa a este tema ou 
a instrumentos como as green bonds, o Decreto-Lei n.º 89/2017, de 28 de julho 
sobre a divulgação de informações não financeiras e de informações sobre a 
diversidade por grandes empresas e grupos, vem dar um primeiro passo nesse 
sentido. O referido Diploma, que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva  
n.º 2014/95/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 
201428, exige que determinados emitentes29 incluam no seu relatório de gestão ou 
num relatório separado uma demonstração não financeira, que contenha infor-
mação que permita uma compreensão da evolução, do desempenho, da posição 
e do impacto das suas atividades (em termos ambientais, sociais e relativas aos 
trabalhadores, ao respeito dos direitos humanos, ao combate à corrupção e às 
tentativas de suborno)30.

A falta de regulação específica implica, inevitavelmente, um maior ceticismo, 
entre os investidores, aliado a uma desaceleração previsível na emissão de green 
bonds, assim como o potencial para possíveis desvios de fundos para projetos não 
destinados a este fim. Como resultado desta incerteza, cabe, eventualmente, aos 
reguladores a emissão de diretrizes específicas e uniformes, de forma a deses-
timular este tipo de práticas, garantido uma fiscalização rigorosa e a conformi-
dade dos regulamentos e penalizando eventuais incumprimentos.

3. Conclusão
A temática da sustentabilidade deve hoje tomar o seu merecido lugar de destaque 
como matéria central das organizações. Documentos como o Acordo de Paris ou 
o Plano de Ação da Comissão Europeia para Financiar o Crescimento Susten-
tável contribuíram inegavelmente para um despertar de consciência acerca das 
alterações climáticas.

28 DIRETIVA 2014/95/UE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, de 22 de outu-
bro de 2014, que altera a Diretiva 2013/34/UE no que se refere à divulgação de informações não 
financeiras e de informações sobre a diversidade por parte de certas grandes empresas e grupos.
29 As empresas-mãe de um grande grupo e as grandes empresas que sejam entidades de interesse 
público que, à data de encerramento do seu balanço, excedam um número médio de 500 trabalha-
dores durante o exercício anual.
30 (CMVM) Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (2019). Documento de reflexão e consulta 
sobre finanças sustentáveis. Lisboa.
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A necessidade de prossecução de um novo modelo de crescimento econó-
mico que dê, cada vez mais, um papel de relevo a elementos de sustentabilidade 
ao invés de unicamente a obtenção de retorno financeiro é hoje amplamente 
reconhecido.

Dado não existir uma definição universalmente aceite que diferencie um 
investimento “verde” de um “não verde”, é recomendável que os emitentes 
deste tipo de instrumentos adotem critérios, de forma a garantir a confiança do 
investidor e atrair financiamento. Existe cada vez mais uma maior exigência por 
parte dos investidores no que concerne a instrumentos “verdes”, requerendo 
um número cada vez maior de garantias de que o financiamento angariado é 
monitorizado e gerido adequadamente.

À medida que o mercado continue a crescer, é expectável que os emitentes 
publiquem relatórios anuais sobre o estado dos seus projetos e forneçam informa-
ções sobre os resultados ambientais dos investimentos realizados. Desta forma, 
é importante que sejam reportados os benefícios ambientais proporcionados 
pelos projetos em intervalos regulares durante a vigência do investimento, com 
uma periodicidade mínima anual31.

Urge assim a necessidade de criar legislação específica para instrumentos 
que visem a sustentabilidade ambiental. Por um lado, os emitentes enfrentam 
riscos de reputação se as green bonds não proporcionarem os benefícios ambien-
tais pretendidos, por outro, é necessária a proteção dos investidores quando 
se verifique uma violação das cláusulas acordadas com o emitente. Tais medi-
das são necessárias para que o mercado de green bonds apresente credibilidade a  
longo prazo e se torne numa verdadeira alternativa de investimento.
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O Papel do Código dos Valores Mobiliários 
no Desenvolvimento do Mercado de Capitais Português

Carlos Gomes da Silva
Abel Sequeira Ferreira1

Sumário: 1. Introdução. 2. O passado: o Código do Mercado de Valores Mobi-
liários e o Código dos Valores Mobiliários. 3. Passado e presente: a europeização 
e complexização do Código dos Valores Mobiliários. 4. O presente: para além do 
Código, a realidade do Mercado. 5. O futuro: a revisão do Código dos Valores 
Mobiliários. 6. Conclusão. 

1. Introdução
Por convite que gentilmente nos foi endereçado pela senhora Presidente do 
Conselho de Administração da CMVM, Dra. Gabriela Figueiredo Dias, e que 
desde logo aceitámos com o maior gosto, cumpre-nos abordar, de forma neces-
sariamente muito sintética, o papel do Código dos Valores Mobiliários no desen-
volvimento do mercado de capitais português, no contexto da edição especial dos 
Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários a publicar em celebração dos 20 
anos de vigência do mencionado Código, iniciativa da CMVM que consideramos 
da maior relevância e com a qual muito nos congratulamos.

1 Os Autores são, respetivamente, ex-Presidente da Direção e atual Diretor Executivo da AEM 
– Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado, e escrevem nessa quali-
dade, pelo que, sem prejuízo destas e de outras funções que desempenham, as análises, opiniões 
e conclusões apresentadas neste texto são da sua exclusiva responsabilidade e não vinculam nem 
responsabilizam quaisquer outras pessoas, entidades ou instituições. 
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Na nossa perspetiva, celebrar e surpreender o papel do Código dos Valores 
Mobiliários no desenvolvimento do mercado de capitais português, implica, em 
primeiro lugar, revisitar brevemente a sua origem e passado, no contexto eco-
nómico e financeiro que à época se vivia, mas, igualmente, apreciar o seu papel 
atual e qual pode e deve ser o seu papel futuro, em especial no que concerne a 
promoção do desenvolvimento do mercado.

2. O passado: o Código do Mercado de Valores Mobiliários e o Código dos 
Valores Mobiliários

I. No plano legislativo, o Código dos Valores Mobiliários ocupa o lugar central 
do sistema normativo dos valores mobiliários em Portugal.

Aprovado pelo Decreto-Lei nº 486/99, de 13 de novembro, o Código entrou 
em vigor no dia 1 de março de 2000, revogando o Código do Mercado de Valores 
Mobiliários que até aí vigorava.

E, constituindo o Código do Mercado de Valores Mobiliários, de 1991, o prin-
cipal marco fundador do Direito dos valores mobiliários em Portugal, a estreita 
e umbilical relação entre os dois diplomas deve ser reconhecida e enfatizada2.

II. A aprovação da Lei Sapateiro, como também se chamou ao Código 
do Mercado de Valores Mobiliários, por referência a José Luís Sapateiro que 
presidiu à equipa de Autores do Código, constituiu, ao tempo, o passo decisivo 
que estabeleceu as bases do enquadramento legal do mercado nacional de 
valores mobiliários3.

Portugal vivia então o segundo ciclo de modificação profunda da economia 
pós-revolução: depois do primeiro ciclo, de muito má memória, de naciona-
lizações e expropriações, com a intervenção do Estado em mais de 1000 em-
presas privadas, e a destruição sem paralelo do essencial do tecido empresarial 
português, foi só na segunda metade da década de oitenta do século vinte que 
verdadeiramente se iniciou uma nova época económica, de que constituíram 
paradigma maior as reprivatizações das companhias nacionais e o seu retorno à 
legítima esfera de empresários portugueses4. 

2 Sobre a elaboração do Código do Mercado de Valores Mobiliários e do Código dos Valores Mobi-
liários, ver Carlos Ferreira de Almeida, O protagonismo de Amadeu Ferreira na fundação do direito 
dos valores mobiliários em Portugal, Estudos do Instituto dos Valores Mobiliários, 2016, e Fernando 
Teixeira dos Santos, A evolução do mercado de capitais português, in Economia Pura, 2001.
Para uma panorâmica geral da evolução legislativa mobiliária em Portugal, A. Barreto Menezes 
Cordeiro, Direito dos Valores Mobiliários, volume I, 2015, Almedina, 123 e ss. 
3 Nesta equipa participaram, designadamente, José Nunes Pereira, Carlos Alberto Rosa, Veiga 
Anjos, e Álvaro Dâmaso. 
4 Das quase 140 empresas cotadas em Bolsa em 25 de Abril de 1974, menos de 40 viriam a regres-
sar aquando da reabertura dos mercados para a negociação de ações em 1977 e apenas voltaram a 
realizar-se emissões de ações em mercado primário a partir de 1981. 
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A economia portuguesa recuperava os aspetos essenciais da liberdade eco-
nómica e da iniciativa privada, a par com uma verdadeira revolução financeira, 
crismada na consagração de regimes legais adequados à criação e desenvolvi-
mento de novas instituições e instrumentos financeiros.

Relativamente a esta fase de desenvolvimento da economia nacional impor-
ta notar que para a mesma foi fundamental o ambicioso programa de reformas, 
iniciado em 1985, quando Miguel Cadilhe, Ministro das Finanças entre 1985 
e 1990, convidou um conjunto de empresas a dispersar o capital em Bolsa, no 
contexto da consagração de um programa de incentivos fiscais com benefícios 
para as empresas emitentes e os investidores, depois, a partir de 1989 acompa-
nhado de uma ambiciosa agenda de (re)privatizações, num processo que, em 
termos práticos, conduziu à criação do moderno mercado de capitais português5. 

A aprovação do novo Código do Mercado de Valores Mobiliários, em 1991, 
constituiu, assim, uma peça chave na criação das condições institucionais para 
o desenvolvimento do mercado: as Bolsas, até então detidas pelo Estado, pas-
saram a propriedade e administração privada; reforçou-se o sistema de regis-
to, controlo e depósito, e de compensação e liquidação dos valores mobiliários; 
consagrou-se o regime dos ilícitos de mercado; e foi criada a CMVM, a entidade 
administrativa com funções de regulação e supervisão do sistema financeiro e 
do mercado de valores mobiliários. 

Mas o novo Código representava bastante mais do que apenas o elemento 
central do novo sistema jurídico-mobiliário; ele assumiu-se igualmente como 
um instrumento essencial do plano estratégico que relançou o mercado de capi-
tais nacional e que contribuiu efetivamente para o financiamento das empresas, 
permitindo que um importante número de grupos portugueses assentasse o seu 
crescimento no mercado de capitais, igualmente com proveito para uma base 
muito alargada de investidores particulares e institucionais. 

O crescimento então verificado viria a culminar com a atribuição a Portugal 
do estatuto de Mercado Desenvolvido em 1997, marco principal da consolida-
ção da era moderna da Bolsa portuguesa6.

III. Em 1997, precisamente, o novo Ministro das Finanças, Sousa Franco, pe-
rante os acelerado desenvolvimento dos mercados, entendeu dever proceder-
-se à revisão, simplificação e modernização da principal lei mobiliária, para o 
efeito tendo nomeado um grupo de trabalho, presidido por Carlos Ferreira de  

5 A título ilustrativo, regista-se que, apenas em 1986 e 1987, foram cerca de 90 as novas empresas 
que dispersaram o seu capital em Bolsa. 
6 Uma análise detalhada da evolução da Bolsa portuguesa pode ser vista em Maria Eugénia Mata 
/ José Rodrigues da Costa / David Justino, The Lisbon Stock Exchange in the Twentieth Century, 
Coimbra, 2017.
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Almeida, encarregado de elaborar o projeto de um código substitutivo do Có-
digo do Mercado de Valores Mobiliários, trabalho que viria a culminar com a 
publicação, em novembro de 1999, do novo Código dos Valores Mobiliários7-8.

Em vigor a partir de 1 de março de 2000, o novo texto, ainda que utilizando 
uma linguagem mais depurada e abrindo um novo espaço ao desenvolvi mento 
regulamentar administrativo na concretização da lei, bem como admitindo 
moderada autorregulação por outras entidades atuantes no mercado, longe de 
representar uma rutura com o anterior Código do Mercado consubstanciou  
antes a sua evolução na continuidade, em boa medida assente na consolida-
ção do esforço de criação doutrinária que havia sido desenvolvido ao longo da  
década de noventa9.

3. Passado e presente: a europeização e complexização do Código dos Valo-
res Mobiliários

I. Nos termos do próprio Preâmbulo do novo Código, a sua elaboração teve 
presentes cinco ideias orientadoras essenciais: a codificação, a simplificação, a 
flexibilização, a modernização e a internacionalização. 

Ao tempo da sua publicação, o Código, e a arquitetura regulatória que nele 
encontra assento, teve um papel de inegável importância no contributo para 
um sistema financeiro português mais eficiente e transparente e para o desen-
volvimento de mercados de capitais capazes de apoiar a evolução da dinâmica  
empresarial, sendo justo afirmar que, nesse momento originário, o Código 
dos Valores Mobiliários contribuiu para um mercado de capitais nacional mais  
desenvolvido. 

7 Este grupo de trabalho foi igualmente constituído, designadamente, por Amadeu Ferreira, Paulo 
Câmara, José Miguel Almeida, Frederico da Costa Pinto, António Soares, Carlos Osório de Castro, 
Sérgio Gonçalves do Cabo, Luís Morais, Carlos Alves, Nelson Raposo Bernardo, Carlos Costa Pina 
e Jorge Brito Pereira.
8 O Código dos Valores Mobiliários não foi a única peça legislativa importante deste período. 
Entre vários outros diplomas, merecem destaque o Decreto-Lei nº 394/99, de 13 de Outubro, que 
aprovou o regime jurídico que reestruturou e reorganizou as entidades gestoras dos mercados de 
valores mobiliários e dos sistemas de liquidação e de registo de valores mobiliários, e o Decreto-
-Lei nº 473/99, de 8 de Novembro, que aprovou o Estatuto da Comissão do Mercado de Valores 
Mobiliários (CMVM). 
E, simultaneamente com a publicação do novo Código, foram sendo publicados um conjunto de 
novos Regulamentos da CMVM, com destaque para o primeiro desses conjuntos, concretizado logo 
em fevereiro de 2000.
9 Paulo Câmara, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, 3ª edição, Almedina, 2016, 69 e seguin-
tes, e José Nunes Pereira, Quinze Anos de Codificação Mobiliária em Portugal, in Direito dos Valores 
Mobiliários, vol. VIII, Coimbra Editora, 2008, pp. 265 e ss.
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II. Porém, objeto de mais de trinta alterações e retificações, fruto principal-
mente da constante necessidade de acolhimento da profusa produção de Direito  
da União Europeia, sobretudo em processos de transposição das respetivas  
Diretivas, o Código foi sendo desvirtuado das suas ideias orientadoras originais, 
em especial de simplificação e de flexibilização.

Se é certo que a sua estrutura original se manteve praticamente idêntica, a 
verdade é que sobre o Código dos Valores Mobiliários se abateu a maldição da 
incessante e imparável expansão do direito comunitário, e da obsessão política 
das instituições europeias que lhe está subjacente, de multiplicação exorbitante 
de regras e proliferação de textos, as mais das vezes inextricáveis, como putativa 
solução para problemas que, em muitos casos, apenas se agravam10. 

Além disso, querendo ser justos, devemos igualmente notar que o labirinto 
legislativo em que as empresas e os investidores, e outros atores do mercado, são 
obrigados a mover-se quotidianamente, não resulta apenas da intensa produção 
de novas e constantes imposições comunitárias.

Este labirinto kafkiano constitui muitas vezes o resultado da intervenção dos 
órgãos legislativos nacionais, e das autoridades administrativas, traduzida em 
indesejáveis fenómenos de goldplating, acrescentando injustificadas exigências 
de natureza estritamente nacional àquelas que são impostas pela legislação  
europeia, prática que ainda continua a grassar na legislação e na regulação  
portuguesas com assinaláveis prejuízos para as empresas e para a economia  
nacional sistematicamente colocadas numa posição competitiva injustificada-
mente desfavorável. 

Neste panorama, também o Código dos Valores Mobiliários, à medida que 
foi sendo desvirtuado do sentido original que os seus Autores pretenderam  
imprimir-lhe, passou a contribuir para a acentuada multiplicação legislativa e 
para a complexidade e opacidade das soluções normativas que caraterizam o 
quadro regulamentar vigente e se estendem por muitos milhares de páginas 
de legislação, regulamentação, articulados e regras, gerando o seu acompanha-
mento e dilucidação custos incomportáveis para todos os agentes do mercado.

III. Este contexto legislativo e regulamentar, pautado por constantes exces-
sos legislativos, esmaga as empresas e, conforme sucessivas análises têm verifi-
cado, constitui um dos principais obstáculos à presença das empresas no mer-
cado de capitais11.

10 Aprovado pelo Decreto-Lei nº 486/99, de 13 de novembro, o Código foi republicado pelo Decreto-
-Lei nº 357-A/2007, de 31 de outubro e, mais tarde, pela Lei nº 35/2018, e posteriormente objeto de 
alteração pela Lei nº 69/2019, de 28 de agosto, pelo Decreto-Lei nº 144/2019, de 23 de setembro, 
pela Lei nº 25/2020, de 07 de julho e pela Lei nº 50/2020, de 25 de agosto. 
11 Muito conhecedora da situação de fragilidade do mercado português, a AEM – Associação de 
Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado produziu, em 2013, o Relatório intitulado 
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Isto é assim, na nossa perspetiva, também, porque o quadro legislativo em 
vigor vai excessivamente longe na edificação de uma ideia abstrata de proteção 
dos investidores não institucionais e queda-se muito aquém daquilo que seria 
indispensável na explicitação de soluções adequadas para os problemas do quo-
tidiano das sociedades emitentes e para as necessidades de desenvolvimento do 
mercado. 

Enquanto princípio geral de atuação, a proteção do investidor é muitas vezes 
endeusada de forma acrítica e sem a devida ponderação das consequências e dos 
resultados das medidas concretizadas, excessivamente prolixas e que muitas 
vezes jogam contra, e não a favor, da própria proteção do investidor em que 
pretendem encontrar justificação. 

Esse é, aliás, um pecado original para o qual o Código também contribui 
quando, no artigo 358º, a propósito dos princípios a que deve obedecer a super-
visão desenvolvida pela CMVM, elenca a proteção dos investidores como um 
dos princípios estruturantes do sistema regulador português, não fazendo o 
mesmo quanto à promoção e desenvolvimento do mercado (ainda que se refira 
à eficiência e regularidade do funcionamento dos mercados)12. 

Em nosso entender, esta visão está errada pois os mecanismos regulatórios 
aplicáveis no quadro do mercado devem prosseguir, não apenas um, mas, dois 
tipos de objetivos: a proteção dos investidores, sim, mas, igualmente, a pro-
moção do desenvolvimento do mercado. 

4. O presente: para além do Código, a realidade do Mercado
I. Como é evidente, o problema do mercado de capitais português não é apenas, 
nem sobretudo, um problema técnico-jurídico de configuração e sistematização 
do quadro legislativo (ou, com igual urgência, de reagregação do ordenamento 

“Iniciativa AEM para o Mercado de Capitais – 24 Recomendações para a Dinamização do Mercado 
Português”. 
Fruto da colaboração de uma equipa interdisciplinar liderada pela AEM e composta por represen-
tantes da Vieira de Almeida & Associados, da PricewaterhouseCoopers Portugal, e da Companhia 
Portuguesa de Rating, o Relatório apresentou 24 Recomendações Estratégicas e propôs mais de 
100 Medidas para o desenvolvimento do mercado português, constituindo, ainda hoje, o principal 
diagnóstico sistematizado e consolidado, e proposta de soluções, sobre o tema. 
O Relatório está disponível em:
http://www.emitentes.pt/images/media/docs/219_logos_734131024_IniciativaAEMparaoMerca-
dodeCapitais _Circulado_SITE.pdf
Acabado de publicar, o Relatório da OCDE, “OECD Capital Market Review of Portugal 2020 – 
Mobilising Portuguese Capital Markets for Investment and Growth”, chega, nos pontos essenciais, 
a conclusões muito idênticas:
http://www.oecd.org/corporate/oecd-capital-market-review-portugal.htm
12 As disposições legais não acompanhadas de fontes correspondem a artigos do Código dos Valores 
Mobiliários, na versão em vigor após a publicação da Lei nº 50/2020, de 25 de agosto.
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jurídico-societário, entretanto disperso e fragmentado por um vasto conjunto 
de regras e fontes).

Mas, a verdade é que foi na vigência deste código que se foi acentuando o 
progressivo decair da Bolsa portuguesa, a qual se encontra hoje numa situação 
de particular vulnerabilidade, bem espelhada na quebra generalizada dos indi-
cadores de desempenho e eficiência do mercado, os quais se encontram atual-
mente em níveis correspondentes a cerca de metade dos que se verificavam há 
dez anos atrás13. 

De facto, a Bolsa portuguesa tem vindo, paulatinamente, a perder peso 
específico na economia nacional, assumindo um papel meramente residual 
no financiamento das empresas, em particular no que respeita às empresas 
de menor dimensão, perante a indiferença mais ou menos generalizada dos 
decisores políticos. 

Aliás, para este processo de declínio persistente, entre múltiplos fatores, 
contribui a constante e pronunciada ambivalência da atuação do poder político 
relativamente à Bolsa, ao mercado e ao capital, que em nada favorece o desenvol-
vimento do mercado de capitais. 

Esta situação agravou-se consideravelmente no passado mais recente: a 
Bolsa acolhe um número cada vez menor de empresas cotadas e não mostra 
capacidade de atração de novas empresas ou suficiente empenho na criação  
de incentivos adequados à permanência das empresas e dos investidores no 
nosso mercado.

II. A ausência de um mercado de capitais ativo e dinâmico agrava as res-
trições de financiamento das empresas, colocando limitações importantes ao 
normal desenvolvimento das sociedades com maior potencial de crescimento, 
e à concretização dos seus objetivos de investimento, afetando negativamente 

13 Referimo-nos à situação da Bolsa portuguesa previamente ao surgimento da pandemia Covid-19, 
pelo que é expectável que as fragilidades e ineficiências que têm caraterizado o mercado português 
venham a acentuar-se nos próximos anos se não for adotado, com caráter de urgência, um plano 
estratégico com medidas efetivas para a promoção do seu desenvolvimento.
O tema encontra-se extensivamente abordado em Abel Sequeira Ferreira, O Futuro da Bolsa: 
uma Agenda para o Mercado de Capitais em Portugal in O Novo Direito dos Valores Mobiliários – I 
Congresso Sobre Valores Mobiliários e Mercados Financeiros (coord. Paulo Câmara), Coimbra, 
Almedina, 2017, 457 e seguintes, onde se estudou com profundidade a evolução recente do mercado 
de valores mobiliários, os fatores que prejudicam o seu desenvolvimento, e alguma da mitologia em 
que assentam as razões que têm condicionado esse desenvolvimento; mais recentemente, atuali-
zando e desenvolvendo aquela reflexão e os dados apresentados, ver igualmente Abel Sequeira 
Ferreira, Transição e futuro do Governo das Sociedades no quadro atual do mercado de capitais português, 
in A Emergência e o Futuro do Corporate Governance em Portugal, volume II (coord. José Costa 
Pinto), Coimbra, Almedina, 2018, 13 e seguintes. 
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a sua viabilidade económica, e prejudicando o crescimento da economia, nesse 
sentido constituindo um dos principais entraves ao aumento da competitivi-
dade nacional. 

A escassa utilização do mercado suscita um grave problema de ausência de 
alternativas de financiamento na nossa economia, prejudicando as empresas, 
que dependem do acesso ao investimento para realizar o seu potencial, expan-
dir negócios, inovar na atividade, e criar mais emprego. 

Ademais, a insuficiente resposta do mercado prejudica igualmente os inves-
tidores institucionais e, em geral, todos os que vêm limitadas as suas oportuni-
dades de acesso a novas empresas com potencial de crescimento e rentabilidade. 

E, mais do que isso, a inexistência de um mercado de capitais interno efi-
ciente e dinâmico, não só impede a entrada de investidores estrangeiros como, 
em muitas ocasiões, conduz a que os investidores institucionais nacionais alo-
quem os seus recursos financeiros a outros mercados que não o português. 

Ora, a presença das empresas no mercado, é importante notá-lo, não con-
figura vantagens apenas para as próprias empresas e para os seus investidores. 

A sociedade em geral também beneficia da presença, no tecido empresarial 
nacional, de empresas melhor estruturadas, melhor organizadas e governadas, 
mais transparentes e responsáveis, e mais capazes de enfrentar os desafios do 
futuro e da internacionalização, gerando valor e mais emprego mais qualificado. 

III. A situação descrita gera dois tipos de ciclos viciosos: por um lado, o pa-
pel do mercado é residual e, por essa razão, as políticas públicas não investem 
no seu desenvolvimento já que o esforço necessário para o efeito parece sempre 
demasiado desmesurado em relação aos proveitos prováveis, e, por outro lado, 
a sistemática perda de peso do mercado de capitais no financiamento da econo-
mia tem como consequência automática que a economia perde capacidade de 
crescimento. 

Como de há muito vimos notando, e é reconhecido pelas mais relevantes 
instâncias internacionais, no caso português, a forte dependência do crédi-
to bancário e a insuficiência de capitais permanentes das empresas nacionais 
constituem, reconhecidamente, restrições ativas ao investimento e ao reforço 
da competitividade14.

Além disso, a excessiva dependência de crédito bancário suscita um risco 
mais elevado de vulnerabilidade das empresas, e da economia globalmente con-
siderada, no caso da restrição desse crédito, reduzindo a respetiva capacidade 
de absorção aos choques. 

14 Veja-se o Relatório da OCDE já citado, “OECD Capital Market Review of Portugal 2020 – Mobi-
lising Portuguese Capital Markets for Investment and Growth”.
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E, do mesmo modo, na economia portuguesa, são notórias as dificuldades 
na captação e criação de capital, e, simultaneamente, a necessidade urgente de  
(re)capitalização das empresas. 

IV. Assim, na atual situação de elevado endividamento em que a economia 
nacional ainda se encontra, e obrigada que está a enfrentar em simultâneo o 
enorme desafio da reconstrução e reconversão pós-Covid, o desafio da transição 
digital, e o desafio não menos difícil de uma transição sustentável, socialmente 
justa e inclusiva, julgamos que a facilidade de acesso e a profundidade do mer-
cado de capitais, assegurando às empresas o recurso aos meios financeiros de 
que necessitam para o desenvolvimento da sua atividade, constitui uma condi-
ção essencial da alteração do modelo tradicional de financiamento das empresas 
e de redução do respetivo nível de alavancagem o qual continua a situar-se entre 
os mais elevados da União Europeia. 

Em particular, entendemos que, em especial face aos volumes de financia-
mento e de capital que estão em causa, os mercados de capitais deverão ter um 
papel vital no financiamento da transição para uma economia mais resiliente  
e sustentável15.

Enquanto mecanismo de financiamento, apenas o mercado de capitais pode 
assegurar ao tecido empresarial nacional as soluções de financiamento, com a 
natureza de capitais permanentes, suscetíveis de promover o crescimento das 
empresas, apoiar os seus processos de inovação, expansão, internacionalização e 
exportação, e contribuir para a criação de empregos em dimensão e qualificação. 

V. Face ao exposto, importa clarificar: conforme desde há muito também 
vimos defendendo, contra as posições que sistematicamente anunciam, ou 
antecipam, ou pretendem prever, o fim dos mercados de capitais em Portugal, 
entendemos que o ciclo vicioso de perda de peso na economia portuguesa em 
que os mesmos se encontram, embora complexo, não é totalmente inextricável, 
e a permanência, desenvolvimento e revitalização do mercado português, para 
além de desejável e urgente, é eminentemente possível. 

Portugal necessita de uma Bolsa que tenha como principal objetivo assegu-
rar o acesso, o financiamento e a permanência das empresas no mercado e que 
possa constituir o instrumento privilegiado de financiamento e capitalização 
das empresas e, em particular, do financiamento do investimento produtivo de 
longo prazo. 

15 Para mais informação sobre os volumes de investimento necessários para a concretização da 
estratégia de descarbonização e transição para uma economia sustentável do Estado português, é 
importante consultar o Relatório “Linhas de Orientação para Acelerar o Financiamento Susten-
tável em Portugal – Financiar uma Prosperidade Sustentável”, 2019, em cuja elaboração também 
participámos.
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Termos em que defendemos uma articulação beneficente entre capitais pró-
prios, crédito bancário, capital de risco e mercados de capitais, assegurando um 
novo modelo de financiamento das empresas, no qual a capitalização assuma 
um papel de fundamental relevo, aspeto particularmente importante na revisão 
do Código dos Valores Mobiliários que, entre nós constitui o código dos instru-
mentos financeiros por excelência16. 

5. O futuro: a revisão do Código dos Valores Mobiliários
I. Neste quadro, desde o primeiro momento considerámos particularmente bem-
-vinda a iniciativa da CMVM de revisão e reflexão transversal e aprofundada 
sobre o Código dos Valores Mobiliários, suscetível de possibilitar mais adequado 
enquadramento e melhor sistematização do direito mobiliário e por essa via, 
também, do direito societário, conferindo maior solidez ao Código para melhor 
enfrentar os desafios da proteção dos investidores e da promoção do mercado 
que a realidade nos impõe.

E, do mesmo modo, foi com muito agrado que verificámos que essa proposta 
de revisão do Código dos Valores Mobiliários, que a CMVM em tempo oportu-
no promoveu e apresentou junto do Governo, foi orientada por princípios de 
simplificação e clarificação, a par com naturais necessidades de atualização e 
alinhamento com as melhores práticas internacionais, visando a sua atualização 
e a redução de encargos regulatórios, e a clarificação de soluções legislativas, 
e focando propósitos instrumentais de proteção dos investidores mas, igual-
mente, de promoção do desenvolvimento do mercado17. 

Conforme já acima notado, este último aspeto tem crucial importância, pois, 
tendo presente a premente e contínua necessidade de dinamização do mercado 
de capitais português, o progresso do quadro jurídico do mercado de valores 
mobiliários deve fundamentar-se em princípios fundamentais consensualmente 
invocáveis como ideias da razão prática que possam contribuir para assegurar a 
competitividade do mercado. 

Em nossa opinião, a revisão do Código dos Valores Mobiliários pode e deve 
desempenhar um papel estratégico no desenvolvimento e dinamização do mer-
cado, bem como na elevação do nível e da qualidade da atuação dos vários inter-
venientes, por força do aperfeiçoamento permanente dos seus procedimentos 
e práticas. 

Por essa razão, para além da necessidade de uma visão mais crítica e de um 
atento revisitar das manifestações e efeitos da aplicação do princípio da pro-
teção dos investidores, parece absolutamente necessário que o princípio do  

16 A este propósito, ver Amadeu Ferreira, Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Carlos Ferreira 
de Almeida, Almedina, 2011, vol. I, 704 e seguintes. 
17 Cfr. as “PRIORIDADES de atuação da CMVM em 2020”. 
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desenvolvimento do mercado seja reconhecido na atuação prática de todos os agen-
tes como um dos pilares fundamentais da própria evolução desse mercado18. 

II. A proposta de revisão apresentada pela CMVM prosseguiu, entretanto, 
o caminho do processo legislativo; existe presentemente sob a forma de um 
“Anteprojeto de Proposta de Lei de alteração ao Código dos Valores Mobiliários”, 
recentemente trazido ao nosso conhecimento através de consulta direta do 
Ministério das Finanças e a cuja análise, ao momento em que escrevemos, 
estamos ainda a proceder.

Destarte, não sendo ainda este o tempo ou o lugar para nos pronunciarmos 
sobre o detalhe do mencionado Anteprojeto, aqui cumpre apenas assinalar 
alguns breves aspetos a ele relativos. 

Em primeiro lugar, importa notar que, a concretizar-se, esta será a terceira 
alteração ao Código dos Valores Mobiliários a ter lugar em 202019.

E, em especial, no que respeita ao processo de transposição da Diretiva (UE) 
nº 2017/828, de 17 de maio de 2017, conhecida como Diretiva dos Acionistas II, 
através da Lei nº 50/2020, de 25 de agosto o qual deveria ter sido concluído até 
10 de Junho de 2019, este decorreu num momento em que já se encontrava em 
curso o processo de revisão do Código dos Valores Mobiliários, com a proposta 
de revisão da CMVM a aguardar desde pelo menos Dezembro de 2019 o indis-
pensável impulso governativo. 

Neste contexto, para o qual alertámos em diversas ocasiões, a decisão do 
Parlamento português, de concretização da transposição da Diretiva europeia 
fora do quadro da revisão do Código dos Valores Mobiliários, veio criar mais um 
iniludível fator de pressão sobre o bom funcionamento do mercado de valores 
mobiliários, contribuindo para o aumento da fadiga regulatória já existente bem 
como para uma indesejável sobreposição de processos legislativos, ademais com 
possível contradição de soluções na medida em que a revisão do Código preten-
de dotar o sistema de instrumentos necessários que permitam conjugar a prote-
ção dos investidores com o desenvolvimento do mercado como opção de finan-
ciamento das empresas nacionais, aspeto que a Diretiva praticamente ignora. 

18 O tema encontra-se desenvolvido em Abel Sequeira Ferreira, Transição e futuro do Governo das 
Sociedades no quadro atual do mercado de capitais português, in A Emergência e o Futuro do Corporate 
Governance em Portugal, volume II (coord. José Costa Pinto), Coimbra, Almedina, 2018, 13 ss. 
19 A Lei nº 25/2020, de 07 de julho, procedeu à adaptação dos regimes sancionatórios previstos 
nos regimes jurídicos aplicáveis às sociedades gestoras de fundos de investimento e às sociedades 
gestoras de fundos de titularização de créditos, e a Lei nº 50/2020, de 25 de agosto, de muito maior 
significado e impactos, concretizou a transposição da Diretiva europeia relativa ao exercício de certos 
direitos dos acionistas de sociedades cotadas, no que se refere aos incentivos ao envolvimento dos 
acionistas a longo prazo. 
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III. Em segundo lugar, assinala-se que a revisão geral do Código que se tem 
em vista é muito extensa, abrangendo, designadamente e sem preocupações de 
exaustividade:

i. A eliminação do instituto da sociedade aberta;
ii. A revisão do regime das participações qualificadas;
iii. A introdução de ajustamentos ao regime de imputação de direitos de 

voto;
iv. A simplificação e clarificação do regime aplicável à participação e vota-

ção em assembleia geral;
v. A introdução de alterações ao regime da responsabilidade pelo prospe-

to;
vi. A alteração do regime geral das ofertas públicas, relativamente, por 

exemplo, à eliminação de obrigatoriedade dos serviços de assistência 
e colocação em oferta pública, revisão o regime das ofertas públicas e 
regime das ofertas públicas de aquisição;

vii. A alteração dos requisitos para o recurso ao mecanismo de aquisição 
potestativa;

viii. A previsão de um novo regime de exclusão voluntária da negociação;
ix. A introdução do conceito de “Estado-Membro competente”;
x. A clarificação do estatuto de supervisionado.
xi. A revisão do elenco de serviços auxiliares aos serviços e atividades de 

investimento;
xii. A eliminação de restrição ao elenco de sociedades que podem atuar 

como agente vinculado de um intermediário financeiro;
xiii. A criação de certificados de legitimação como mecanismo de legitima-

ção para o exercício direto dos direitos dos beneficiários efetivos dos 
valores mobiliários;

xiv. A revisão do regime do registo das regras das plataformas de nego-
ciação, contrapartes centrais e sistemas de liquidação.

xv. A alteração do regime das infrações.
xvi. A concentração de especialidades constantes de normas esparsas em 

matéria de regime de suspensão de procedimento administrativo,  
cancelamentos, revogações e suspensões de registos e outros atos per-
missivos;

xvii. A eliminação de atos administrativos permissivos e sua substituição por 
meras comunicações;

xviii. A clarificação do regime do registo público que a CMVM tem de orga-
nizar;

xix. A consagração do regime de notificações eletrónicas que permitam 
reduzir os custos de comunicações de e para a CMVM;
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xx. A alteração e revogação de artigos que mais não são do que meras  
remissões para o regime consagrado em regulamentos europeus e a 
simplificação de normas, dando redação material ao que antes era ob-
jeto de remissão para diplomas concretos;

xxi. A eliminação de normas que passam a ser substituídas pelo regime  
geral, de modo a permitir a futura eliminação de regras em legislação 
avulsa, tornando o regime mais uniforme e mais claro.

IV. Aqui, e, conforme se referiu, não sendo ainda oportuno tomar posição 
sobre os aspetos parcelares desta reforma, há que afirmar uma posição de cará-
ter geral.

Em nosso entender, a revisão do Código dos Valores Mobiliários poderá ter 
um alcance positivo se efetivamente prosseguir e concretizar objetivos de 

(i) simplificação do texto em vigor, de modo a favorecer a sua efetiva ade-
rência às necessidades reais das sociedades cotadas, dos seus acionistas 
e dos investidores em mercado;

(ii) redução dos encargos e barreiras regulatórias, designadamente em 
matéria de simplificação e eliminação de deveres de reporte, criando 
espaço para que as empresas possam enfrentar as exigências de inovação 
e sustentabilidade que caraterizam o contexto económico atual e devem 
conformar a regulação aplicável.

(iii) previsibilidade, nas soluções e na atuação da autoridade de supervisão, 
não imposição de requisitos adicionais face aos que decorrem da legis-
lação europeia, e segurança jurídica; e 

(iv) opção por soluções flexíveis materialmente fundamentadas e propor-
cionais, promotoras de maior competitividade para as empresas e para 
a economia nacional; 

no seu todo, e a final, dando lugar a, e consubstanciando, uma arquitetura regu-
latória mais próxima das necessidades reais das empresas cotadas, dos seus acio-
nistas e dos investidores em mercado.

V. Além disso, é possível antecipar alguns aspetos das linhas mestras do nosso 
parecer sobre o Anteprojeto de Proposta de Lei.

Acentuamos, em primeiro lugar, que é muito importante ter presente que 
a futura Proposta de Lei a discutir pelo Parlamento vai concretizar-se num 
momento em que, conforme já detalhámos, o mercado de capitais nacional se 
encontra numa situação de particular vulnerabilidade, e em que o sobrepeso 
regulatório que nos últimos anos tem recaído sobre as sociedades cotadas tem 
contribuído para múltiplos delistings e para a redução drástica (rectius, desapare-
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cimento) do número de novas entradas em Bolsa (o número de empresas cota-
das no mercado regulamentado corresponde hoje a menos de um terço do que 
o número de empresas cotadas no final da década de 1990).

Esta situação, já de si grave, como é natural, tenderá ainda a agravar-se no 
quadro de redução da atividade económica resultante do impacto da pandemia 
Covid-19, com graves consequências na operação das empresas. 

Neste contexto, a revisão do Código dos Valores Mobiliários deve considerar, 
nos seus objetivos de fundo, mas igualmente em cada uma das modificações a 
aprovar, a necessidade de promoção e desenvolvimento do mercado português, 
como fonte de financiamento complementar ao serviço das empresas, num mo-
mento particularmente desafiante, de reconstrução económica pós-Covid, tran-
sição digital e transição para uma economia descarbonizada. 

Em segundo lugar, e pese embora saibamos que o objeto dos trabalhos rea-
lizados se estende principalmente à revisão do Código dos Valores Mobiliários, 
entendemos que a ocasião da discussão pública da Proposta de revisão deverá 
ser aproveitada para aprofundar a reflexão sobre a oportunidade de uma revisão 
do regime geral das sociedades anónimas. 

De facto, face à proposta extinção da figura da sociedade aberta, é importante 
ter presente as diferentes sugestões que têm sido apresentadas, por exemplo, no 
sentido da unificação do tratamento das matérias relativas às sociedades cotadas 
num diploma único ou da sua inclusão em capítulo autónomo do Código das 
Sociedades Comerciais. 

A concentração no Código das Sociedades Comerciais de todas as matérias 
de cariz puramente societário que têm vindo a ser incluídas no Código dos Valo-
res Mobiliários, de facto, poderia apresentar vantagens relevantes, de unificação 
do tratamento das sociedades cotadas num único diploma e de ênfase na ligação 
das regras sobre sociedades cotadas ao regime relativo às sociedades anónimas 
em geral, permitindo transcender definitivamente a dispersão e fragmentação 
do respetivo quadro legislativo em dois códigos e em diplomas avulsos vários20.

Em terceiro lugar, parece-nos essencial que a revisão do Código permita 
igualmente agir sobre obstáculos específicos, de natureza jurídica, que, reconhe-
cidamente, constituem elementos dissuasores da dispersão de capital por parte 
de um maior número de empresas, como sejam o problema da partilha do con-
trolo acionista e do ativismo acionista excessivamente focado no curto prazo. 

Neste ponto, a admissibilidade de voto plural nas sociedades anónimas, em 
articulação com a criação de ações de lealdade, num quadro de soluções mais 

20 Sobre o tema, ver Paulo Câmara, Manual cit., 70, e Rui Pinto Duarte, Considerações sobre níveis 
de regulação e conceitos legais a propósito das sociedades comerciais, in Cadernos do Mercado de Valores 
Mobiliários – Ensaios de Homenagem a Amadeu Ferreira, Vol. I, 93.
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equilibradas entre promoção do mercado, necessidades de financiamento das 
empresas e proteção dos investidores, à semelhança do que acontece em vários 
outros países europeus, constitui a solução mais adequada para ajudar a con-
trariar os receios de perda de controlo que possa permanecer em alguns acio-
nistas fundadores.

Por esta razão, desde 2016, a AEM – Associação de Empresas Emitentes 
de Valores Cotados em Mercado tem insistido neste tema perante o Governo 
e a CMVM, através da apresentação de um conjunto de propostas concretas e 
detalhadas de alteração legislativa, incluindo quanto ao respetivo articulado, no 
sentido da admissibilidade do voto plural e das ações de lealdade. 

Esta posição da AEM acaba de obter um reconhecimento de peso, consti-
tuindo igualmente uma das principais recomendações feitas pela OCDE no seu 
recente relatório sobre os mercados de capitais em Portugal21.

Consequentemente, e na ausência da previsão de revisão do Código das 
Sociedades Comerciais no curto prazo, tudo deveremos fazer para que possamos 
aproveitar esta oportunidade de revisão do Código dos Valores Mobiliários no 
que respeita à admissibilidade de ações com voto múltiplo no ordenamento 
jurídico, obstáculo que permanece no regime das sociedades anónimas perante 
a ausência de clarificação das regras eventualmente já hoje aplicáveis e do 
regime jurídico do voto plural e das ações de lealdade.

6. Conclusão
A terminar, e em jeito de conclusão, devemos recordar algo que muitas vezes é 
menos lembrado.

O Código dos Valores Mobiliários não constitui apenas o texto central do 
sistema financeiro português.

Mercê da ligação indissociável entre o mercado de capitais e o desenvolvi-
mento da iniciativa privada, o Código representa igualmente a afirmação da ini-
ciativa económica, assente no direito de propriedade privada e na liberdade de 
prosperar, traves mestras do sistema de economia de mercado e da configuração 

21 o já citado “OECD Capital Market Review of Portugal 2020 – Mobilising Portuguese Capital 
Markets for Investment and Growth”, onde se escreve: “O governo também pode considerar quais-
quer alterações ao Código das Sociedades que possam facilitar a cotação, incluindo a flexibilidade 
no que diz respeito às estruturas de voto para dar resposta às preocupações generalizadas dos 
proprietários e empreendedores portugueses no tocante à perda do controlo das suas empresas, 
como as ações de fidelidade.” (pg.18, com desenvolvimentos nas páginas 43 e 110).
Sobre as propostas da AEM, da maior importância para o futuro do mercado de capitais e do finan-
ciamento das empresas, ver Abel Sequeira Ferreira / José Pedro Fazenda Martins / Orlando 
Vogler Guiné, Breve Nótula sobre Duas Propostas da AEM em matéria de Votos dos Acionistas, in Acionistas 
e Governação das Sociedades (coord. Paulo Câmara), Coimbra, Almedina, 2019, 173 e seguintes. 
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constitucional da propriedade e da iniciativa económica como valores essenciais 
da organização da sociedade portuguesa. 

Assim, tal como já aconteceu no passado, a revisão do Código e a conse-
quente apresentação de um novo Código dos Valores Mobiliários deve cons-
tituir a peça central de uma verdadeira agenda para o mercado de capitais que 
possa contemplar, urgentemente, tanto o problema do financiamento através 
do mercado de novas empresas como a questão dos incentivos à permanência 
em Bolsa das empresas atualmente cotadas. 

Neste ponto, devemos evitar equívocos.
Uma agenda para o mercado de capitais em Portugal, tem de contemplar, 

necessariamente, a revisão do quadro regulatório existente, tendo em vista a 
identificação de sobreposições, divergências, inconsistências, medidas obso-
letas, e custos excessivos, observados na legislação nacional, e que constituam 
entraves jurídicos e regulamentares à emissão de ações e obrigações em mer-
cado, e, igualmente, a proposta de melhorias legislativas concretas que facilitem 
esses processos e contribuam para dinamizar o mercado de capitais, sem colocar 
em causa a adequada proteção dos investidores e a solidez do mercado. 

Para este efeito, a revisão do Código dos Valores Mobiliários, no sentido da 
sua simplificação, clarificação e flexibilização, obviamente, desempenha um pa-
pel central.

Mas a criação e concretização de uma agenda para o mercado não se basta 
com a realização dessa trave mestra.

Um mercado de capitais, operado de forma justa e eficiente, capaz de asse-
gurar a confiança das empresas e dos investidores nos mecanismos de alocação 
de capital, depende da execução urgente de uma nova agenda estratégica, com-
pleta, detalhada e calendarizada, que estabeleça os incentivos adequados para a 
dinamização do mercado como veículo de captação de investimento, em termos 
semelhantes àqueles que soubemos concretizar, com sucesso, nas décadas de 
oitenta e noventa do século passado. 

É neste cenário que permanecemos otimistas quanto ao processo de revisão 
do Código dos Valores Mobiliários e ao seu papel futuro no desenvolvimento dos 
mercados de capitais em Portugal, conscientes embora de que o otimismo quanto  
ao futuro da Bolsa nacional só será realista com base em estruturas de mer-
cado flexíveis, significativa redução dos custos e significativa redução da carga  
regulatória, administrativa e burocrática, (re)adequada e (re)adaptada às neces-
sidades reais das empresas, dos seus acionistas e dos investidores no mercado. 
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O investidor em fundos de investimento sustentáveis

Paulo Pereira da Silva*
Victor Mendes*

1. Introdução
Na última década assistiu-se ao aumento do interesse a nível global por fundos 
de investimento denominados de sustentáveis. De facto, o investimento social e 
ambientalmente responsável (SRI) tornou-se bastante popular, atraindo fluxos 
crescentes de investimento e passando de um nicho de mercado para uma estra-
tégia de investimento mainstream. De acordo com um survey realizado pelo Fórum 
para o Investimento Sustentável e Responsável (Forum for Sustainable and Respon-
sible Investment), os ativos sob gestão de fundos de investimento SRI aumentaram 
1000% entre 1994 e 2013. O crescimento recente também tem sido relevante: 
entre 2016 e 2018, o valor dos investimentos administrados por gestores de ativos 
profissionais cresceu 34%, com o investimento sustentável a representar no início 
de 2018 mais de 50% do total de ativos geridos profissionalmente no Canadá, 
Austrália e Nova Zelândia, quase metade na Europa, 26% nos Estados Unidos e 
18% no Japão (GSI, 2019).1 

A principal diferença desta tipologia de fundos face aos fundos tradicionais 
relaciona-se com a função objetivo da gestão do fundo. Contrariamente ao que 
acontece com os fundos tradicionais, a gestão dos fundos SRI decide a alocação 

* As opiniões expressas neste artigo são as dos autores, não refletindo necessariamente posições 
oficiais da CMVM.
CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e CEFAGE-UE, Universidade de Évora. 
1 Global Sustainable Investment Review (2019). Global Sustainable Investment Alliance. Dispo-
nível em http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2019/03/GSIR_Review2018.3.28.pdf
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da sua carteira não apenas em função de fatores financeiros (risco e retorno 
esperado dos ativos), mas também em função do desempenho das empresas nos 
planos social, ambiental e de governo das sociedades.

Existe pouca informação relativa às características sociodemográficas dos indi-
víduos que aplicam as suas poupanças neste tipo de produtos, razão pela qual 
se afigura pertinente conhecer o perfil do investidor em fundos de investimento 
SRI. Para compreender em que medida o investidor SRI se distingue do inves-
tidor convencional, este trabalho analisa um conjunto alargado de clientes de 
um intermediário financeiro nacional que detiveram unidades de participação 
(UP) em fundos de investimento nas duas últimas décadas. A base de dados 
usada inclui as características socioprofissionais dos clientes desse interme-
diário financeiro e as respetivas operações (subscrição e resgate) de fundos de 
investimento, bem como as compras e vendas de valores mobiliários, realizadas 
entre janeiro de 1997 e fevereiro de 2017. A partir das operações de fundos de 
investimento foram identificados os investidores que, neste período de 20 anos, 
detiveram UP de fundos de investimento que implementam estratégias SRI.

O objetivo da análise centra-se na identificação das principais características 
socioprofissionais e de experiência financeira dos investidores SRI, designada-
mente daquelas que os distinguem face a investidores em fundos de investi-
mento nacionais e em fundos de investimento estrangeiros. 

A análise mostra diferenças relevantes entre investidores SRI e investido-
res em fundos nacionais convencionais em termos de características demográ-
ficas e de experiência de negociação. Em geral, os investidores SRI residem em  
grandes centros urbanos (Lisboa e Porto), têm maiores índices de escolaridade 
(a maioria detém pelo menos uma licenciatura), exibem maior literacia finan-
ceira e capacidades numéricas, e ocupam cargos qualificados. Na vertente da 
experiência, os investidores SRI detêm maior experiência de negociação em 
valores mobiliários (em termos de valor de transações e número de negócios), 
apresentam maior número de operações com fundos de investimento e inves-
tem num maior leque de fundos de investimento que os investidores em fundos 
nacionais.

Já as diferenças face a detentores de UP de fundos estrangeiros são mais  
ténues para a maioria das variáveis analisadas. A título ilustrativo, tal como os  
investidores SRI, os investidores em fundos estrangeiros residem maioritaria-
mente em grandes centros urbanos. Apesar da existência de uma maior pro-
porção de investidores SRI com formação universitária, não são detetadas  
diferenças estatisticamente significativas (a um nível de significância de 5%) em 
relação à ocupação, literacia financeira e capacidades numéricas. 

Ao nível da experiência de negociação, não são encontradas diferenças sig-
nificativas entre as duas tipologias de investidores no que se refere aos montan-
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tes negociados em valores mobiliários, pese embora os investidores em fundos 
SRI sejam menos propensos à realização de transações com derivados e tenham 
investido num maior leque de fundos de investimento durante o horizonte tem-
poral analisado.

O texto encontra-se estruturado da seguinte forma. A secção 2 apresenta  
a base de dados usada, a definição das variáveis e a metodologia adotada.  
A secção 3 mostra os resultados da análise estatística e a secção 4 apresenta as 
principais conclusões.

2. Amostra e definição das variáveis
A base de dados usada no estudo foi obtida a partir de um intermediário finan-
ceiro a operar em Portugal e compreende três tabelas: características sociodemo-
gráficas e profissionais dos clientes, operações em valores mobiliários e operações 
em fundos de investimento. Em termos temporais, a amostra inclui operações 
com valores mobiliários e UP de fundos de investimento realizadas entre janeiro 
de 1997 e fevereiro de 2017.

Primeiramente, foram identificados na base de dados os fundos de investi-
mento com características SRI. A análise permitiu concluir que todos os fundos 
com essas características (14 fundos de ações e 3 fundos de obrigações) eram 
domiciliados fora de Portugal. De seguida, foram identificadas três categorias 
de clientes com base no histórico de operações em fundos de investimento:  
(i) investidores SRI, isto é, clientes que em algum período detiveram UP de fun-
dos de investimento SRI; (ii) investidores em fundos estrangeiros (clientes que 
em algum período detiveram UP de fundos de investimento não domiciliados 
em Portugal, excluindo os que detiveram fundos SRI); e (iii) investidores em 
fundos nacionais (clientes que em algum período detiveram UP de fundos de 
investimento domiciliados em Portugal, excluindo os que detiveram UP de fun-
dos SRI ou de fundos de investimento estrangeiros). O número de investidores 
SRI na base de dados ascende a 752 (média de 3 operações em fundos de inves-
timento SRI), ao passo que o número de investidores em fundos estrangeiros e 
em fundos nacionais é de 18 915 e 555 896, respetivamente.

A partir da base de dados foram construídas variáveis sociodemográficas e 
profissionais, assim como variáveis que refletem a experiência financeira dos 
indivíduos analisados. No que se refere às primeiras são consideradas a idade, o 
estado civil, a residência (Lisboa, Porto, resto do país e estrangeiro), o género e 
o património financeiro junto do intermediário financeiro (a 31-12-2016). 

Foram também criadas variáveis para aferir o nível educacional e o tipo de 
ocupação dos investidores. Em relação à primeira segmentou-se a amostra entre 
indivíduos com ensino superior concluído, indivíduos com escolaridade obri-
gatória concluída a 31-12-2016 (ensino secundário concluído) e indivíduos que 
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não concluíram o ensino secundário. Em relação à ocupação, distinguiram-se 
clientes com cargos de direção, clientes com profissões qualificadas, clientes 
com profissões especializadas, indiferenciados e sem ocupação.

Tendo por base o nível de educação e a profissão foram ainda construídas 
duas variáveis que têm por objetivo mensurar a literacia financeira e as capaci-
dades numéricas dos indivíduos. Com base no curso universitário do indivíduo 
e na respetiva ocupação, foram considerados indivíduos com literacia financeira 
aqueles que têm ocupação no setor financeiro ou em áreas que implicam conhe-
cimentos relevantes em matérias de gestão, negócios ou economia. De modo 
semelhante, foram considerados indivíduos com capacidades numéricas os que 
detinham ocupações que requerem conhecimentos matemáticos avançados 
como engenharia, ciências naturais ou economia e gestão. 

No que se refere à segunda categoria de variáveis foram consideradas métri-
cas da atividade de negociação de valores mobiliários (ações e obrigações), de 
fundos de investimento e de produtos financeiros complexos/derivados. Para a 
atividade de negociação em valores mobiliários considerou-se separadamente 
a sua proveniência, isto é, se são emitidos por emitentes nacionais ou por emi-
tentes estrangeiros. 

A análise é realizada por meio de estatística descritiva e de inferência esta-
tística baseada em testes às médias e proporções. São igualmente apresentados 
resultados para análise multivariada (estimação de modelos probit).

3. Análise dos resultados

Variáveis sociodemográficas
Cerca de 85% dos investidores SRI são homens. Esta proporção compara com 
75% dos investidores em fundos estrangeiros e 64% nos que detiveram exclu-
sivamente UP de fundos nacionais no período analisado (Tabela 1). Em ambos 
os casos as diferenças são estatisticamente significativas e economicamente 
relevantes, pelo que parece existir maior interesse dos homens por fundos SRI.  
No entanto, deverá existir alguma cautela na interpretação deste resultado, pois 
a análise univariada não permite excluir o efeito de variáveis correlacionadas com 
o género do investidor e que simultaneamente influenciam a propensão para ser 
investidor SRI. Esta questão será explorada mais aprofundadamente recorrendo 
a análise multivariada para esse efeito. O investimento em fundos per se também 
parece gerar maior interesse para os investidores do género masculino, já que 
em termos médios estes indivíduos exibem maior valor transacionado em UP e 
maior diversidade de fundos adquiridos. 

As diferenças entre os grupos de investidores relativamente ao estado ci-
vil e à idade são materialmente diminutas, pese embora em alguns casos sejam 
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esta tisticamente significativas. Cerca de 63% dos investidores SRI e em fundos  
estrangeiros são casados, valores que comparam com 67% para os investidores 
em fundos domiciliados em Portugal. A diferença entre o grupo de investidores 
SRI e o grupo de investidores em fundos nacionais é estatisticamente signifi-
cativa a 10%. Quanto às médias de idades, encontram-se compreendidas entre 
os 55 anos (SRI) e os 60 anos (investidores em fundos estrangeiros). Apesar de 
materialmente pouco relevantes, as diferenças de idades do grupo de investido-
res SRI face aos demais grupos de investidores são estatisticamente significati-
vas. Em termos geográficos, 52% dos investidores SRI têm a sua conta bancária 
no distrito de Lisboa (e cerca de 19% no Porto). Esta proporção compara com 
50% (18% no Porto) para investidores em fundos estrangeiros não SRI e 21% 
(18% no Porto) para clientes que apenas investiram em fundos domiciliados em 
Portugal. A proporção de investidores SRI com conta bancária em Lisboa não é 
estatisticamente diferente da proporção de investidores em fundos estrangeiros 
com conta bancária em Lisboa. Porém, se Lisboa e Porto forem consideradas 
em conjunto, essa diferença é estatisticamente significativa. Já no que se refere  
à comparação entre investidores SRI e os que apenas investiram em fundos  
domiciliados em Portugal, ambas as diferenças são estatisticamente significa-
tivas e economicamente relevantes. 

De facto, os investidores em fundos estrangeiros (incluindo aqueles que in-
vestem em fundos SRI) estão maioritariamente concentrados nos dois maiores 
centros urbanos de Portugal. Apesar de estatisticamente significativa, a dife-
rença da proporção de investidores SRI e investidores em fundos estrangeiros a 
residir em Lisboa e Porto não é materialmente relevante. 
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Tabela 1 – Características sociodemográficas e experiência 
em produtos financeiros

A tabela abaixo apresenta estatísticas descritivas (painel A) e respetiva inferência estatística (painel B) 
para um conjunto de variáveis sociodemográficas e variáveis relacionadas com a experiência em produtos 
financeiros dos clientes. São apresentados resultados para três grupos de investidores em fundos: grupo 
de investidores SRI; grupo de investidores em fundos estrangeiros; e grupo de investidores em fundos 
nacionais. Como as variáveis analisadas são binárias, a inferência estatística é realizada através de testes 
de proporções (Chi2 e Crammer-V). Esses testes comparam o grupo de investidores SRI com o grupo de 
investidores em fundos estrangeiros (nacionais).

PAINEL A [1] [2] [3]

SRI Inv. Fundos Est. Inv. Fundos Nac.

Masculino 85% 75% 64%

Estado civil (casado) 63% 63% 67%

Lisboa 52% 50% 21%

Porto 19% 18% 18%

Depósito prazo 38% 36% 30%

Crédito pessoal 3% 3% 3%

Crédito habitação 12% 10% 8%

Literacia financeira 21% 19% 8%

Habilitações matemáticas 30% 27% 10%

Derivados 19% 32% 13%

Valor mobiliários 84% 77% 47%

PAINEL B [1] versus [2] [1] versus [3]

Chi2 p-value Crammer-V p-value Chi2 p-value Crammer-V p-value

Masculino 44,4 0,0% 0,048 0,0% 151,5 0,0% 0,028 0,0%

Estado civil (casado) 0,17 68,3% 0,003 68,9% 3,48 6,2% 0,030 6,2%

Lisboa 1,2 27,4% 0,008 27,4% 427,7 0,0% 0,024 0,0%

Lisboa ou Porto 4,8 2,9% 0,016 2,9% 333,3 0,0% 0,006 0,0%

Depósito prazo 1,2 27,0% 0,008 27,0% 21,1 0,0% 0,000 0,0%

Crédito pessoal 0,5 46,6% 0,005 46,6% 0,0 98,7% 0,006 98,7%

Crédito habitação 2,0 16,1% 0,010 16,1% 19,9 0,0% 0,016 0,0%

Literacia financeira 2,2 14,2% 0,012 14,2% 153,9 0,0% 0,027 0,0%

Habilitações matemáticas 3,4 6,5% 0,015 6,5% 283,2 0,0% 0,008 0,0%

Derivados 42,6 0,0% 0,052 0,0% 19,1 0,0% 0,027 0,0%

Valor mobiliários 22,8 0,0% 0,034 0,0% 412,2 0,0% 0,028 0,0%
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No que se refere à escolaridade, a amostra foi subdividida em três grupos: 
investidores sem o ensino secundário concluído, investidores com o ensino se-
cundário concluído e investidores com licenciatura (ou outras habilitações su-
periores). 72,1% dos investidores SRI concluíram o ensino superior, valor que 
compara com 64,2% e 22,6% para investidores em fundos estrangeiros e inves-
tidores em fundos nacionais, respetivamente (Tabela 2). É também de assinalar 
a elevada proporção de investidores em fundos nacionais que não concluíram o 
ensino secundário: 57,4%. Os testes estatísticos realizados (Chi2 e Crammer-
-V) permitem identificar diferenças estatisticamente significativas em relação à 
escolaridade entre investidores SRI e os outros grupos de investidores.

Tabela 2 – Nível de escolaridade e investimento SRI
A tabela abaixo apresenta estatísticas descritivas e respetiva inferência estatística para a variável nível 
de escolaridade. São apresentados resultados para três grupos de investidores em fundos: grupo de 
investidores SRI; grupo de investidores em fundos estrangeiros; e grupo de investidores em fundos 
nacionais. Tratando-se de uma variável categórica, a inferência estatística é realizada através de testes 
Chi2 e Crammer-V. Esses testes comparam o grupo de investidores SRI com o grupo de investidores em 
fundos estrangeiros (nacionais).

SRI Fundos Est. Fundos Nac.

Sem Secundário 18,5% 24,4% 57,4%

Secundário 9,3% 11,4% 20,0%

Universitário 72,1% 64,2% 22,6%

SRI vs. Fundos Est. SRI vs. Fundos Nac.

Chi2 16,4 853,4

p-value 0 0

Crammer-V 0,031 0,047

p-value 0 0

No que respeita à ocupação, foram consideradas cinco categorias: cargos 
de direção, profissões especializadas, cargos qualificados (excluindo cargos 
de direção), indiferenciados e sem ocupação. A análise da Tabela 3 mostra 
diferenças residuais no que respeita à ocupação entre o grupo de investidores 
SRI e o grupo de investidores em fundos estrangeiros não SRI. Com efeito, a 
proporção de indivíduos com cargos de direção ou qualificados ronda os 59% 
do total de indivíduos no primeiro caso (57,2% no segundo). Já para o grupo de 
investidores em fundos nacionais aquela proporção é inferior a 30%. Da análise 
estatística não resultam diferenças estatisticamente significativas em termos 
de ocupação entre os grupos de investidores SRI e de investidores em fundos 
estrangeiros, mas entre estes dois grupos e o grupo de investidores em fundos 
nacionais as diferenças são económica e estatisticamente significativas.
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Tabela 3 – Ocupação e investimento SRI
A tabela abaixo apresenta estatísticas descritivas e respetiva inferência estatística para a variável ocupação. 
São apresentados resultados para três grupos de investidores em fundos: grupo de investidores SRI; grupo 
de investidores em fundos estrangeiros; e grupo de investidores em fundos nacionais. Tratando-se de uma 
variável categórica, a inferência estatística é realizada através de testes Chi2 e Crammer-V. Esses testes 
comparam o grupo de investidores SRI com o grupo de investidores em fundos estrangeiros (nacionais).

SRI Fundos Est. Fundos Nac.

Direção 28,8% 27,2% 16,5%

Especializado 6,2% 6,2% 7,5%

Indiferenciado 31,2% 30,4% 47,4%

Qualificado 29,9% 30,0% 12,8%

Sem Ocupação 3,8% 6,2% 15,7%

SRI vs. Fundos Est. SRI vs. Fundos Nac.

Chi2 6,1 290,3

p-value 0,19 0

Crammer-V 0,02 0,03

p-value 0,19 0

Literacia financeira e capacidades numéricas
Em relação à literacia financeira e às capacidades numéricas, identificaram-se 
21% e 30% dos investidores SRI com aquelas características, respetivamente 
(Tabela 1 – Painel A). No caso dos investidores em fundos estrangeiros não SRI, 
a proporção dos que têm literacia financeira e capacidades numéricas decresce 
para 19% e 27%, respetivamente. Todavia, as diferenças entre os dois grupos de 
investidores não são estatisticamente significativas. 

Já a proporção de investidores em fundos nacionais com literacia finan-
ceira (capacidades numéricas) é de 8% (10%). Neste caso, as diferenças são 
material e estatisticamente significativas, com os investidores SRI (e investido-
res em fundos estrangeiros) a denotarem elevada literacia financeira e capa-
cidades numéricas por comparação com os investidores em fundos nacionais  
(Tabela 1 – Painel B).

Experiência com produtos do setor financeiro
No que se refere a produtos bancários, 38%, 3% e 12% dos investidores SRI deti-
nham depósitos a prazo, crédito pessoal e crédito habitação, respetivamente.  
As diferenças de proporções são modestas (e não estatisticamente significati-
vas) por comparação com o grupo de investidores em fundos estrangeiros, mas 
as diferenças face aos investidores em fundos nacionais são relevantes no que 
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se refere à detenção de aplicações a prazo e crédito à habitação, mas não são 
estatisticamente significativas para o crédito pessoal. Em média, os investidores 
SRI detêm mais produtos bancários que o investidor convencional em fundos 
domiciliados em Portugal, mas não existem diferenças substantivas em relação 
ao investidor em fundos estrangeiros.

Um outro aspeto de interesse relaciona-se com a detenção de valores mobi-
liários (ações ou obrigações). A proporção de investidores SRI que deteve du-
rante o período em análise valores mobiliários ascende a 84%, percentagem que 
compara com 77% e 47% para investidores em fundos estrangeiros e investido-
res em fundos nacionais, respetivamente. Em ambos os casos, as diferenças do 
grupo SRI face aos demais grupos analisados são estatisticamente significativas.

A detenção de derivados (mesmo que embutidos em produtos financeiros 
complexos – PFC) está usualmente associada a maior sofisticação do investidor 
e/ou a maior propensão para a tomada de riscos. Na amostra analisada, 19% dos 
investidores SRI transacionaram derivados/PFC, uma proporção substancial-
mente inferior à evidenciada pelos investidores em fundos estrangeiros (32%), 
mas superior à verificada para os investidores em fundos domésticos. As dife-
renças são estatisticamente significativas em ambos os casos.

O valor do património financeiro no intermediário financeiro (em 2016-12-31) 
era de, em média, 115,1 mil euros, 215,7 mil euros e 32,5 mil euros para investi-
dores SRI, investidores em fundos estrangeiros e investidores em fundos nacio-
nais, respetivamente (Tabela 4 – Painel A). As diferenças do grupo SRI face aos 
demais grupos são estatística e economicamente significativas. 

Relativamente a operações com fundos, os investidores SRI detiveram, em 
média, cerca de 28 fundos diferentes durante o período amostral. Aquele nú-
mero compara com 6 e 2 para investidores em fundos estrangeiros e investido-
res em fundos nacionais, respetivamente. O número médio de operações com 
fundos (subscrição e resgate) variou entre 176 (para investidores SRI) e 11 (para 
investidores em fundos nacionais). Já os montantes transacionados atingiram, 
em termos medianos, 220 997 euros, 40 000 euros e 25 329 euros para inves-
tidores em fundos SRI, estrangeiros e nacionais, respetivamente. As diferenças 
do grupo SRI face aos demais grupos são estatisticamente significativas em to-
dos estes casos (Tabela 4 – Painel B).

A atividade dos diferentes tipos de investidores no mercado secundário de 
ações e obrigações é igualmente estudada, sendo considerado separadamente 
o investimento em títulos domiciliados em Portugal e no estrangeiro. A aná-
lise do valor das ações portuguesas transacionadas e do respetivo número 
de negócios revela maior apetência dos investidores SRI pela atividade em 
mercado secundário. De facto, a mediana do valor das transações atinge 
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253,7 mil euros nos investidores SRI (13 negócios), valor que contrapõe 
com os cerca de 60 mil euros nos investidores em fundos estrangeiros (seis 
negócios). No que respeita a operações com títulos estrangeiros, os dados 
sugerem a presença de valores extremos na amostra. Ainda assim, a atividade 
de negociação daqueles títulos parece ser superior entre os investidores em 
fundos de investimento SRI.

Análise multivariada
A análise anterior é complementada com a estimação de modelos probit.  
Os modelos usados combinam as diferentes características sociodemográficas 
dos investidores para estabelecer até que ponto essas características condi-
cionam a participação dos indivíduos no mercado de fundos SRI (isto é, para 
saber quais as características que condicionam a probabilidade de o indivíduo 
ser investidor em fundos SRI). Nestes modelos, a variável dependente assume 
o valor 1 caso o indivíduo seja investidor em fundos SRI, e o valor zero no caso 
de ser investidor em fundos não SRI domiciliados no estrangeiro (ou, alterna-
tivamente, no caso de ser investidor em fundos de investimento domiciliados 
em Portugal). 

Na coluna [1] da Tabela 5 encontram-se os resultados obtidos na estimação 
do modelo de base, em que as variáveis explicativas são a residência do inves-
tidor (distinguindo-se os que residem em Lisboa, Porto e no estrangeiro dos 
residentes nos demais distritos de Portugal), o estado civil (casado), a idade 
do investidor (de modo não linear), o género (homem), o nível de escolari-
dade mais elevado concluído (distinguindo-se os investidores que concluíram 
o ensino secundário e os que concluíram o ensino universitário dos demais) e 
a ocupação (distinguindo-se dos demais os indivíduos que exercem cargos de 
direção, os trabalhadores especializados, os qualificados e os que têm ocupações 
indiferenciadas). 

Nas colunas [2] a [6] da Tabela 5 encontram-se os resultados da estimação do 
modelo de base que foi sucessivamente expandido com a inclusão de variáveis 
explicativas de literacia financeira (coluna [2]), de ativos e passivos patrimoniais 
(coluna [3]), da negociação de derivados ou de outros valores mobiliários 
(coluna [4]), da experiência com a negociação de fundos nacionais (coluna [5]), 
e o valor negociado em fundos de investimento (coluna [6]).
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Tabela 5 – Análise econométrica – investidores sri versus investidores 
em fundos domiciliados em Portugal

Esta tabela mostra os resultados de uma regressão probit que tem como variável dependente uma variável 
binária indicativa de se tratar ou não de um investidor SRI (sendo investidor em fundos domiciliados em 
Portugal). A estimação é feita por máxima verosimilhança, com uso do método de Huber-White.

[1] [2] [3] [4] [5] [6]
Constante -1633.69 *** -1643.15 *** -1502.00 *** -1381.00 *** -1290.56 *** -873.17 ***

-6.66 -6.65 -5.71 -5.21 -4.84 -3.42

Lisboa 0.364 *** 0.362 *** 0.358 *** 0.351 *** 0.352 *** 0.331 ***
10.99 10.91 10.58 10.33 9.45 8.67

Porto 0.153 *** 0.153 *** 0.151 *** 0.144 *** 0.161 *** 0.152 ***
3.92 3.92 3.78 3.59 3.81 3.52

Estrangeiro -0.365 *** -0.366 *** -0.411 *** -0.376 *** -0.334 *** -0.295 **
-2.91 -2.91 -3.21 -2.89 -2.59 -2.27

Casado 0.007 0.006 -0.023 -0.021 -0.016 -0.011
0.22 0.19 -0.69 -0.64 -0.45 -0.29

Idade 1.657 *** 1.656 *** 1.521 *** 1.396 *** 1.303 *** 0.869 ***
6.63 6.62 5.67 5.17 4.79 3.35

Idade x Idade -0.001 *** -0.001 *** -0.001 *** -0.001 *** -0.001 *** -0.001 ***
-6.61 -6.59 -5.65 -5.14 -4.76 -3.29

Homem -0.502 *** -0.499 *** -0.522 *** -0.495 *** -0.473 *** -0.448 ***
-12.77 -12.69 -13.01 -12.21 -10.95 -10.11

Ensino secundario 0.054 0.056 0.059 0.055 0.063 0.043
1.08 1.12 1.17 1.08 1.21 0.79

Ensino universitário 0.621 *** 0.619 *** 0.575 *** 0.541 *** 0.516 *** 0.474 ***
15.66 15.61 14.07 13.22 12.14 11.11

Direção 0.252 *** 0.183 ** 0.154 * 0.125 0.132 0.091
2.96 2.07 1.72 1.38 1.41 0.94

Especializado 0.069 0.069 0.065 0.064 0.073 0.075
0.69 0.69 0.65 0.63 0.71 0.69

Indiferenciado 0.147 * 0.148 * 0.139 * 0.138 0.128 0.145
1.77 1.77 1.65 1.62 1.45 1.60

Qualificado 0.148 * 0.126 0.111 0.101 0.073 0.063
1.72 1.45 1.27 1.14 0.79 0.67

Literacia financeira 0.163 *** 0.162 *** 0.156 *** 0.140 *** 0.138 ***
3.58 3.51 3.38 2.89 2.78

Log(1+Património) 0.055 *** 0.042 *** 0.037 *** 0.019 **
5.96 4.46 3.87 2.23

Depósito prazo -0.026 -0.018 -0.006 0.024
-0.86 -0.59 -0.18 0.71

Crédito pessoal -0.095 -0.111 -0.136 * -0.112
-1.37 -1.56 -1.79 -1.47

Crédito habitação -0.085 ** -0.111 ** -0.149 *** -0.139 ***
-1.98 -2.57 -3.08 -2.84

Derivado 0.107 *** 0.021 -0.022
2.77 0.48 -0.51

Valores mobiliários 0.381 *** 0.351 *** 0.261 ***
9.63 8.51 6.14

# negócios fundos nacionais 0.003 *** 0.003 ***
4.49 4.24

Log(1+valor negociado fundos) 0.108 ***
18.11

McFadden R2 12.9% 13.1% 15.1% 16.5% 25.3% 28.0%
LR stat 1174 1187 1369 1498 2298 2547
Prob. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
# observações com Y=0 387377 387377 387374 387374 387374 387374
# observações com Y=1 610 610 610 610 610 610

Fundos SRI versus  Fundos Nacionais
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Os resultados permitem concluir que, comparativamente com os indivíduos 
que investem em fundos nacionais, a residência em Lisboa ou Porto aumenta a 
probabilidade de o indivíduo investir em fundos SRI. Porém, contrariamente ao 
esperado2, a residência fora de Portugal diminui essa probabilidade. De igual 
modo, a literacia geral (conclusão do ensino universitário) e a literacia financei-
ra3 também aumentam aquela probabilidade, mas nem a ocupação nem o estado 
civil permitem diferenciar aqueles grupos de investidores. Entre as caracterís-
ticas sociodemográficas, merece ainda saliência o facto de a idade ter um efeito 
não linear, enquanto os homens são menos propensos a investir em fundos SRI. 
Quanto ao património financeiro, existe uma associação positiva com a proba-
bilidade do investimento em fundos SRI, mas a detenção de passivos bancário 
(isto é, empréstimo à habitação) está negativamente associada à probabilidade 
de investimento em fundos SRI. Finalmente, a experiência de negociação em 
derivados tem efeito negligenciável, mas a de negociação de valores mobiliários 
aumenta a probabilidade de o indivíduo investir em fundos SRI, ao passo que 
a experiência na negociação de fundos nacionais (quer em termos do número 
de negócios, quer do respetivo valor) ajudam a distinguir investidores SRI dos 
investidores em fundos nacionais.4

As diferenças entre investidores em fundos estrangeiros e em fundos SRI 
são menos notórias (Tabela 6), uma vez que a residência em Lisboa ou no Porto 
deixa de ter significado estatístico. Também a literacia financeira deixa de ter 
significado estatístico, embora apenas na última das estimações efetuadas.

2 Recorde-se que os fundos SRI da amostra são todos domiciliados no estrangeiro, razão pela qual 
se antecipava que tais fundos pudessem ter maior notoriedade entre os não residentes.
3 Os resultados são semelhantes se em vez da literacia financeira se usar as habilitações matemáticas. 
4 Os resultados (não reportados) são semelhantes se forem omitidos outliers da estimação.
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Tabela 6 – Análise econométrica – investidores SRI versus investidores 
em fundos domiciliados no estrangeiro

Esta tabela mostra os resultados de uma regressão probit que tem como variável dependente uma variável 
binária indicativa de se tratar ou não de um investidor SRI (sendo investidor em fundos domiciliados 
no estrangeiro). A estimação é feita por máxima verosimilhança, com uso do método de Huber-White.

[1] [2] [3] [4] [5] [6]
Constante -1954.95 *** -1954.22 *** -1966.11 *** -1844.86 *** -1719.88 *** -1214.72 ***

-5.75 -5.75 -5.77 -5.47 -5.03 -3.53

Lisboa 0.059 0.059 0.062 0.049 0.034 -0.019
1.34 1.33 1.39 1.09 0.76 -0.41

Porto 0.069 0.070 0.074 0.071 0.071 0.033
1.26 1.27 1.34 1.29 1.27 0.57

Estrangeiro -0.523 *** -0.523 *** -0.519 *** -0.470 *** -0.451 *** -0.511 ***
-3.02 -3.02 -2.99 -2.68 -2.58 -2.76

Casado -0.026 -0.026 -0.025 -0.029 -0.028 -0.031
-0.62 -0.62 -0.61 -0.69 -0.67 -0.68

Idade 1.991 *** 1.990 *** 2.004 *** 1.879 *** 1.752 *** 1.227 ***
5.74 5.74 5.76 5.46 5.02 3.49

Idade x Idade -0.001 *** -0.001 *** -0.001 *** -0.001 *** -0.001 *** -0.001 ***
-5.74 -5.74 -5.76 -5.47 -5.02 -3.48

Homem 0.325 *** 0.324 *** 0.324 *** 0.315 *** 0.296 *** 0.251 ***
6.21 6.20 6.15 5.93 5.49 4.46

Ensino secundario 0.028 0.029 0.031 0.038 0.064 0.033
0.39 0.40 0.43 0.53 0.89 0.43

Ensino universitário 0.118 ** 0.118 ** 0.125 ** 0.122 ** 0.133 *** 0.054
2.35 2.35 2.51 2.43 2.58 1.00

Direção 0.008 -0.004 -0.007 -0.024 -0.013 -0.141
0.07 -0.03 -0.06 -0.21 -0.11 -1.11

Especializado -0.009 -0.009 -0.023 -0.029 -0.011 -0.012
-0.06 -0.06 -0.17 -0.22 -0.08 -0.09

Indiferenciado 0.036 0.036 0.021 0.011 0.008 -0.006
0.32 0.32 0.19 0.09 0.07 -0.05

Qualificado -0.047 -0.051 -0.058 -0.070 -0.071 -0.118
-0.41 -0.44 -0.49 -0.59 -0.61 -0.95

Literacia financeira 0.025 0.027 0.023 0.013 -0.035
0.43 0.47 0.39 0.23 -0.57

Log(1+Património) -0.019 ** -0.018 ** -0.021 ** -0.056 ***
-2.47 -2.25 -2.55 -7.49

Depósito prazo 0.089 ** 0.093 ** 0.098 ** 0.199 ***
2.19 2.25 2.34 4.45

Crédito pessoal 0.033 0.035 0.051 0.154
0.34 0.36 0.53 1.53

Crédito habitação -0.002 -0.015 -0.024 0.045
-0.04 -0.25 -0.41 0.75

Derivado -0.184 *** -0.233 *** -0.249 ***
-4.04 -4.93 -5.06

Valores mobiliários 0.254 *** 0.241 *** 0.145 **
4.71 4.41 2.52

# negócios fundos não SRI 0.001 *** 0.001 ***
3.19 2.94

Log(1+valor negociado fundos) 0.213 ***
17.84

McFadden R2 2.4% 2.4% 2.6% 3.3% 6.2% 12.8%
LR stat 125 125 136 172 327 671
Prob. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
# observações com Y=0 16353 16353 16353 16353 16353 16353
# observações com Y=1 610 610 610 610 610 610

Fundos SRI versus  Fundos Estrangeiros

Uma diferença de relevo ocorre no que respeita ao género do indivíduo, por-
quanto entre os investidores em fundos estrangeiros, a probabilidade de um 
homem ser investidor em fundos SRI é superior. As colunas (4) a (6) mostram 
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que os investidores em fundos estrangeiros têm maior experiência com a nego-
ciação de derivados e maior património financeiro, mas têm menor experiência 
com valores mobiliários (ações e obrigações) negociados em mercado secundá-
rio. A experiência na negociação de fundos não SRI também aumenta a proba-
bilidade de investimento em fundos SRI.5

4. Conclusões
Os resultados da análise estatística conduzida neste estudo sugerem a existên-
cia de diferenças substantivas em variáveis sociodemográficas e de experiên-
cia financeira entre investidores SRI e investidores em fundos de investimento 
domiciliados em Portugal. Porém, as diferenças entre investidores em fundos 
SRI e investidores em fundos estrangeiros são mais modestas com exceção da 
participação no mercado secundário de valores mobiliários, detenção de deri-
vados e leque de fundos adquiridos. Estas diferenças parecem apontar para um 
maior dinamismo, diversidade e atividade de negociação dos investidores SRI por 
comparação com os outros grupos. Em última análise essa procura pela diversi-
dade poderá explicar a aquisição de UP de fundos associados a responsabilidade 
social e ambiental.

5 Uma vez que os fundos SRI da amostra são todos domiciliados no estrangeiro, é expectável que, 
quanto mais não seja ‘por acaso’, o aumento da negociação de fundos estrangeiros leve à introdução 
de fundos SRI na carteira do investidor.
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