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edição n.º 63 dos Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários inclui três ar-
tigos. Os primeiros dois trabalhos possuem uma natureza jurídica e o tercei-
ro aborda temas económicos, mais especificamente no domínio das finanças 
comportamentais. 

O primeiro artigo analisa as licenças de emissão, um novo tipo ou categoria 
de instrumentos financeiros no sistema jurídico português. O autor come-
ça por apresentar o conceito de licença de emissão - o instrumento prototípi-
co do mercado europeu de carbono, de natureza transmissível, representativo da 
emissão de uma tonelada de equivalente dióxido de carbono (CO2) durante um 
determinado período – e descrever o seu enquadramento no sistema jurídico 
português.

Nos últimos anos, o “mercado de carbono” registou um forte crescimento do 
volume transacionado em licenças de emissão. O crescimento, maturidade e 
complexidade deste mercado gerou a necessidade de instituição de um qua-
dro de regulação e supervisão para as licenças de emissão, tendo o legislador 
europeu optado pela adoção do modelo regulatório do mercado de capitais (as 
licenças de emissão passaram a integrar o elenco de instrumentos financeiros 
consagrados na DMIFF II).

Após destacar as características associadas a este instrumento financeiro, o 
autor apresenta as duas modalidades que as licenças de emissão, enquanto 
instrumento financeiro, podem revestir: instrumento financeiro primário (li-
cença de emissão) e instrumento financeiro derivado (derivados de licenças 
de emissão). A análise das especificidades do regime jurídico português apli-
cável às licenças de emissão, no que concerne à respetiva criação, registo, ti-
tularidade, transmissão e extinção, conclui o artigo.

O segundo texto analisa a responsabilidade civil do Revisor Oficial de Contas 
(ROC) e do Auditor perante investidores da sociedade auditada, tema que tem 
recebido um interesse crescente no debate jus-societário, pelo menos desde os 
colapsos da Enron e da Arthur Anderson. 

Editorial
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pós enquadrar o ROC/Auditor na orgânica das sociedades comerciais, o autor 
identifica os atos do ROC/Auditor suscetíveis de gerar responsabilidade civil 
perante terceiros, bem como os deveres do ROC/Auditor (onde se incluem os 
deveres de independência, de ceticismo profissional, de respeito pelas normas 
de auditoria em vigor e deveres específicos ligados à auditoria de entidades de 
interesse público, bem como os relativos à regularidade da nomeação dos au-
ditores, à rotação do auditor e à prestação de serviços distintos de auditoria).
 
Finalmente, o autor apresenta os pressupostos da responsabilidade civil do 
ROC/Auditor, designadamente, a sedes materiae, a ilicitude, a culpa, os danos 
puramente patrimoniais e o nexo de causalidade. A responsabilidade do ROC/
Auditor em relação à sociedade emitente ou a terceiros reveste uma natureza 
contratual ou extracontratual. A natureza contratual decorre da qualificação 
do contrato celebrado entre o ROC/Auditor e a sociedade auditada como um 
contrato com eficácia de proteção de terceiros. No que concerne à responsabi-
lidade perante terceiros, esta é extracontratual e aplica-se quando esteja em 
causa a violação de norma de proteção de interesses alheiros. O autor defen-
de que considerar a causalidade enquanto imputação objetiva permite afirmar 
mais facilmente a responsabilidade do ROC/Auditor.

O terceiro estudo analisa o efeito disposição nos participantes de fundos de 
investimento, e propõe-se dar resposta a duas questões específicas: (i) os in-
vestidores em fundos de investimento exibem efeito disposição? (ii) o efeito 
disposição é atenuado pela literacia financeira ou pela experiência?

O efeito disposição está associado a uma maior propensão dos investidores a 
vender ativos em que podem obter ganhos e a manter em carteira ativos que 
registam perdas potenciais. Usando uma amostra que cobre um período de 
cerca de 20 anos e inclui as subscrições e resgates de fundos de investimento 
de 31 513 investidores individuais em Portugal, o estudo conclui pela existên-
cia de um forte efeito disposição na negociação de fundos de investimento en-
tre os investidores da amostra.

Na análise da influência da literacia e da experiência de negociação, os resul-
tados revelam que a tendência de reter em carteira fundos com perdas poten-
ciais é parcialmente compensada pela literacia pois indivíduos com um diplo-
ma universitário têm menor propensão a manter esses fundos em carteira. 
De modo semelhante, maior literacia financeira e capacidades matemáticas 
mais fortes reduzem a relutância em vender fundos perdedores ou a propen-
são a vender fundos com ganhos. Por outro lado, a intensidade de negociação 
em fundos reverte quase inteiramente o efeito disposição. Não obstante, os 
efeitos de moderação são superiores para a negociação em instrumentos mais 
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complexos, como derivados financeiros, relativamente a títulos como ações e 
obrigações. Perante este conjunto de resultados, e considerando os custos po-
tenciais associados ao efeito disposição, os autores destacam o efeito positivo 
para os investidores e para a sociedade resultantes de um aumento dos níveis 
de literacia.

Temos, assim, um número dos Cadernos repleto de temas de interesse para o 
mercado de valores mobiliários e para os seus agentes.

EDITORIAL
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AS LICENÇAS DE EMISSÃO
– UM NOVO INSTRUMENTO 

FINANCEIRO

I. INTRODUÇÃO

1. Noção

Designa-se por licença de emissão (“emission allowance”, 
“Emissionszertifikat”, “quota d’émission”, “quota di emissioni”, “derecho de 
emisión”) o instrumento prototípico do mercado europeu de carbono, de natu-
reza transmissível, representativo da emissão de uma tonelada de equivalente 
dióxido de carbono (CO2) durante um determinado período.1

As licenças de emissão constituem o mais recente tipo ou categoria dos instru-
mentos financeiros no ordenamento jurídico português. Nos termos da alínea g) 
do art. 2.º, nº 1 do CVM, introduzida pela Lei nº 28/2017, de 30 de maio (na ver-
são revista pela Lei nº 35/2018, de 20 de agosto), são instrumentos financei-
ros as “licenças de emissão, nos termos e para os efeitos do Regulamento (UE) 
n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, do 
Regulamento (UE) n.º 1031/2010, da Comissão de 12 de novembro de 2010 e da 
Diretiva 2014/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 
2014”.

As licenças de emissão encontram-se previstas e reguladas no Decreto-Lei nº 
12/2020, de 6 de abril, cujo art. 3.º, f) as define do seguinte modo: “«Licença de 
emissão», a licença, transferível em conformidade com as disposições do pre-
sente decreto-lei, para emitir uma tonelada de dióxido de carbono (CO2) equi-
valente durante um determinado período”2. De acordo com esta definição legal, 

I.

1
 Sobre a figura, vide ANTUNES, T. Caldeira, Ensaio sobre a Natureza Jurídica das Licenças de Emissão no Seio do Mercado Europeu 

de Carbono, Diss., Lisboa, 2014; PINA, C. Costa, Mercado de Direitos de Emissão de CO2, in: “Estudos Jurídicos e Económicos em 

Homenagem ao Prof. Doutor A. Sousa Franco”, 467-515, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Lisboa, 2006. Noutros 

quadrantes, em particular na sua dimensão jusfinanceira, vide ANSÓTEGUI, A. Mateos, Instrumentos Financieros y Derechos 

de Emisión de GEI, in: 226 “Dossier Derechos de Emisión” (2010), 40-54; BARSI, Guy, Les “Permis d’Émission Négociables” – De 

Nouveaux Produits Financiers?, in: “Actes Pratiques et Ingénierie Sociétaire” (2003), 3-9; CARACINO, Ubaldo/ PAVESI, Federica, 

Le Quote di Emissione di CO2 come Strumento Finanziario alla Luce della MiFID II, in: 2 “Rivista di Diritto Bancario” (2012), 1-5; 

FRUNZA, Marius-Cristian, Carbon Allowances: A New Financial Asset, Éditions Universitaires Européennes, 2010; HACK, 

Christoph/ BARTOLL, Carsten/ LINDEMANN, Katrin, Emissionszertifikate: rechtliche, steuerliche und praktische Aspekte, Linde, 

Wien/ Stuttgart, 2011.
2

 Esta definição coincide com a noção comunitária, prevista no art. 3.º, a) da Diretiva 2003/87/CE, de 13 de outubro. Tenha-se ainda 

que a lei define “«Tonelada equivalente de dióxido de carbono», uma tonelada métrica de CO2 ou uma quantidade de outro gás 

com efeito de estufa referido no anexo I ao presente decreto-lei, com um potencial de aquecimento global equivalente” (art. 3.º, 

q) do RJCLE). Sobre as fontes da sua regulação, vide infra I-3.

II.

III.
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encontramo-nos diante de uma licença ou autorização administrativa que in-
veste o seu titular num direito de emitir uma determinada quantidade de polui-
ção durante um certo tempo, podendo ser objeto de transmissão para terceiros.

A singeleza da definição legal é, todavia, enganadora. As licenças de emissão 
constituem um instrumento jurídico novo, complexo e multifacetado, de ca-
riz simultaneamente público (administrativo-ambiental) e privado (comer-
cial-financeiro). Não surpreende assim que seja também muito controversa, e 
permaneça ainda em grande medida em aberto, a questão da sua natureza ju-
rídica, tendo a doutrina já entrevisto naquelas meras licenças administrati-
vas, bens ou coisas imateriais (“intangible assets”), direitos de propriedade 
(“property rights”), mercadorias (“commodities”) e até moeda (“currency”)3. 
Naturalmente, vamos agora ocupar-nos prevalentemente da dimensão jusfi-
nanceira deste instrumento. 

3
 Sobre a questão, a obra de referência é ANTUNES, T. Caldeira, Ensaio sobre a Natureza Jurídica das Licenças de Emissão no 

Seio do Mercado Europeu de Carbono, especialmente, 427 e segs., Diss., Lisboa, 2014. Noutros quadrantes, BAUER, Juliane, Der 

Emissionshandelsmarkt, 13 e segs., Verlag Dr. Kovac, Hamburg, 2008; MACE, M. J., The Legal Nature of Emission Reductions and 

EU Allowances, in: 2 “Journal for European Environmental & Planning Law” (2005), 123-134.

IV.
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2. Origem e Razão de Ser

Este novel instrumento financeiro tem a sua origem remota no “Comércio 
Europeu de Licenças de Emissão” (CELE): criado e regulado através da Diretiva 
2003/87/CE, de 13 de outubro, o CELE constitui o primeiro instrumento de mer-
cado intracomunitário de regulação das emissões de gases com efeito de estufa 
(GEE), de acordo com os objetivos estabelecidos no Protocolo de Quioto.4 

O comércio de emissões (“emissions trading”) é um sistema jurídico-econó-
mico de regulação da poluição através de mecanismos de mercado, assente num 
princípio geral “cap and trade”: o sistema é responsável pela alocação de um 
número determinado e limitado de quotas de emissão por país e indústria que 
não pode ser ultrapassado (“cap”), permitindo que os operadores económicos 
poluentes superavitários (titulares de licenças de emissão excedentárias ou não 
utilizadas) possam negociá-las ou vendê-las em mercado aos operadores su-
bavitários (que delas necessitem para cobrir as respetivas emissões poluentes) 
ou aos demais investidores em geral (“trade”). Desta forma, nasceu assim um 
novo mercado – o mercado de licenças de emissão, ou “mercado do carbono” 
–, cuja unidade equivale a uma tonelada de CO2 emitida, cabendo aos próprios 
operadores económicos e demais agentes do mercado eleger qual a estratégia 
mais eficiente, seja para reduzir as suas emissões poluentes e incrementar os 
respetivos lucros vendendo as quotas excedentárias, seja para reduzir os seus 
custos de produção mediante a aquisição de novas quotas.

A emergência deste “mercado de carbono” cedo tornou as licenças de emis-
são num dos mais importantes ativos transacionáveis no contexto do comér-
cio mundial: em 2018, o valor total do mercado de licenças de emissão atin-
giu 82 biliões de dólares, o que representou um aumento de 52% em relação ao 
ano de 20175. Embora originariamente concebidas para os operadores econó-
micos poluentes (titulares de “instalações”), as licenças de emissão podem, na  

AS LICENÇAS DE EMISSÃO
– UM NOVO INSTRUMENTO 

FINANCEIRO

4
 Sobre o comércio europeu de licenças de emissão, entre tantos, vide ATES, Aynur, Der Handel mit Emissionszertifikaten, 45 e 

segs., J. Eul Verlag, Lohmar, 2011; BORGESI, Simone/ MONTINI, Massimiliano/ BARRECA, Alessandra, The European Emission 

Trading System and its Followers: Comparative Analysis and Linking Perspectives, Springer, Cham, 2016; JACOMETI, Valentina, 

Lo Scambio di Quote di Emissione: Analisi di un nuovo Strumento di Tutela Ambientale in Prospettiva Comparatistica, Giuffrè, 

Milano, 2010. Em Portugal, para uma breve apresentação geral, SANTOS, A. Costa, O Comércio de Licenças de Emissão em 

Portugal, in: 4 “International Business and Economic Review” (2013), 62-76.
5

 Existem atualmente outros mercados de licenças de emissão: para além do mercado europeu, o “UK Emission Trading Scheme”, 

o “New South Wales Abatment Scheme” e o “Chicago Climate Exchange”. Cf. WORLD BANK, State and Trends of Carbon Pricing 

2018, 8, Washington, 2018.

I.

II.

III.
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verdade, ser adquiridas, detidas e vendidas por qualquer pessoa singular ou 
coletiva: sucede, aliás, que a maioria dos agentes do mercado de carbono não 
são empresas industriais responsáveis por atividades poluentes, mas sim in-
vestidores singulares, coletivos, ou institucionais (v.g., “hedge funds”), in-
termediários financeiros (“brokers”), empresas de investimento, e até inter-
mediários comerciais especializados (“maxime”, grandes empresas do setor 
elétrico)6. Por outra banda, à semelhança de outros ativos financeiros (v.g., 
ações, obrigações, futuros) e não financeiros (“commodities” ou mercadorias), 
as licenças de emissão transformaram-se num ativo ou objeto de investimento 
com intuitos meramente especulativos ou lucrativos, transacionado massiva-
mente quer no mercado secundário (compra e venda), quer no mercado a prazo 
(derivados sobre licenças de emissão)7. Finalmente, o mercado de carbono foi-
-se sofisticando e complexificando, passando paulatinamente a exigir estrutu-
ras organizadas de emissão e negociação semelhantes às dos mercados finan-
ceiros: de facto, as licenças são hoje colocadas no mercado primário através de 
leilões que obedecem às regras próprias dos mercados regulamentados; e a sua 
transação posterior envolve uma enorme variedade de sujeitos (v.g., investido-
res, intermediários, corretores, analistas), de operações (“spot” e “forward”) 
e de vicissitudes (v.g., registo, reporte de posições, divulgação de informação) 
típicas dos mercados secundários organizados de capitais.

Este relevo, complexidade e maturidade do mercado de carbono veio trazer para 
a ribalta a necessidade de instituição de um quadro de regulação e supervisão 
apropriado. Com efeito, o CELE constitui, antes do mais, um expediente eco-
nómico-ambiental preordenado ao combate às alterações climáticas, com re-
levantes implicações macro e microeconómicas gerais, sendo o comércio das 
licenças instrumental desse desiderato último. Sucede, porém, que a crescente 
mercantilização e financeirização do CELE deu origem a assinaláveis patologias 
de funcionamento, incluindo desigualdade de tratamento dos participantes, 
distorções concorrenciais, abuso de informação privilegiada, manipulação de 
mercado, e até mesmo fraudes (mormente, fiscais), deixando-o ainda à mercê 

6
 ANTUNES, T. Caldeira, Ensaio sobre a Natureza Jurídica das Licenças de Emissão no Seio do Mercado Europeu de Carbono, 75 e 

segs., Diss., Lisboa, 2014. No início da década, o CELE abrangia cerca de 12 000 empresas poluentes (instalações e transportado-

ras aéreas), embora o número dos seus investidores fosse já então muitíssimo superior (ROCHA, Ivone/ CAVALEIRO, J. Quintela/ 

CAETANO, Paulo, Climate Chance – Uma Reflexão Jurídico-Económica do Mercado de Carbono, 150, Engebook, Porto, 2013).
7

 Sobre tais modalidades, vide infra III.
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de outros fenómenos desviantes combatidos pelos legisladores atuais (“maxi-
me”, branqueamento de capitais)8. A breve trecho, pois, tornou-se assim im-
periosa a necessidade de criação de um quadro jurídico regulatório apto a ga-
rantir uma transparente formação dos preços, a proteção da igualdade, da livre 
concorrência e dos interesses dos intervenientes, a integridade e a eficiência 
do mercado, a supervisão da conformidade do comportamento dos atores deste 
mercado com as normas legais aplicáveis e o sancionamento das condutas des-
viantes ou irregulares. 

De entre as várias estratégias alternativas quanto ao desenho do quadro de re-
gulação e supervisão do mercado europeu de licenças poluentes (criação de um 
modelo regulatório específico ou próprio, recurso ao modelo regulatório dos 
mercados da energia, recurso ao modelo regulatório do mercado de capitais), o 
legislador europeu acabou por optar pela última alternativa9. Com efeito, na se-
quência da qualificação das licenças de emissão como um “instrumento finan-
ceiro”, acrescentando-as ao elenco legal dos instrumentos financeiros consa-
grado na DMIF II (ponto 11 do Anexo I-C), o funcionamento do mercado europeu 
de carbono passou a estar sujeito ao quadro regulatório próprio dos mercados 
de capitais (CVM), assegurando-se dessa forma que a negociação das quotas 
de poluição (sobretudo, no mercado secundário à vista) se processaria na ob-
servância de um conjunto de regras precipuamente destinadas a salvaguardar 
a transparência, integridade, eficiência e a confiança da negociação dos instru-
mentos financeiros em geral. 

8
 Assinalando tais patologias do mercado europeu de licenças de emissão, vide a COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO, Rumo a um Melhor 

Quadro de Supervisão do Mercado para o Regime de Comércio de Licenças de Emissão da EU, 6 e segs. (COM(2010) 796 final). Cf. 

FRUNZA, Marius-Christian, Fraud and Carbon Markets – The Carbon Connection, Routledge, London/ New York, 2013.
9

 Sobre estas alternativas regulatórias, ANTUNES, T. Caldeira, Ensaio sobre a Natureza Jurídica das Licenças de Emissão, 479 e 

segs., Diss., Lisboa, 2014. Também assim o Considerando 11) da DMIF II: “Verificaram-se várias práticas fraudulentas em merca-

dos secundários a pronto de licenças de emissão (LUE), o que pode pôr em causa a confiança no regime de comércio de licenças 

de emissão, criado pela Diretiva 2003/87/CE (…). Com o objetivo de reforçar a integridade e garantir o funcionamento eficiente 

desses mercados, incluindo a supervisão global da atividade de negociação, é adequado complementar as medidas tomadas ao 

abrigo da Diretiva 2003/87/CE, integrando plenamente as licenças de emissão no âmbito de aplicação da presente diretiva e do 

Regulamento (UE) n.o 600/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, classificando-as como instrumentos financeiros”.
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3. Fontes

A disciplina jurídica das licenças de emissão encontra-se dispersa por um con-
junto de leis, regulamentos e outros atos normativos, nacionais e europeus, que 
importa referir sucintamente.

No plano do direito europeu, avulta a Diretiva 2003/87/CE, de 13 de outubro, re-
lativa ao regime de comércio europeu de licenças de emissão, adiante designada 
“Diretiva CELE”10. Além disso, são ainda de referir a Diretiva 2004/101/CE, de 27 
de outubro (que adotou o primeiro instrumento de mercado intracomunitário de 
regulação das emissões de gases com efeito de estufa), a Diretiva 2009/29/CE, 
de 23 de abril (alargamento e melhoramento do regime comunitário de comércio 
de licenças de emissão, conhecida como “Nova Diretiva CELE”), o Regulamento 
UE/1031/2010, de 12 de novembro (leilões de licenças de emissão) e o Regulamento 
UE/389/2013, de 2 de maio (registo europeu das licenças de emissão)11. No qua-
dro das disposições específicas relativas à dimensão jusfinanceira, destaque-se 
a “Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiro” de 2014 (DMIF II) –que 
veio qualificar como instrumentos financeiros as “licenças de emissão consti-
tuídas por quaisquer unidades reconhecidas para efeitos de cumprimento dos 
requisitos da Diretiva 2003/87/CE (regime de comércio de licenças de emissão)” 
(cf. ponto 11) do Anexo I, Secção C da Diretiva 2014/65/UE, de 15 de maio)12 – e o 
“Regulamento dos Mercados de Instrumentos Financeiros” (RMIF) – que veio 
regular determinados aspetos relativos à sua negociação (arts. 8.º a 11.º, 18.º e 
21.º do Regulamento UE/600/2014, de 15 de maio).13

10
 Esta Diretiva viria a ser sucessivamente alterada pelas Diretiva 2004/101/CE, de 27 de outubro,  Diretiva 2008/101/CE, de 19 de no-

vembro, Regulamento CE/219/2009, de 11 de março, Diretiva 2009/29/CE, de 23 de abril, Regulamento UE/421/2014, de 16 de abril, 

Decisão UE/2015/1814, de 6 de outubro, Regulamento UE/2017/2392, de 13 de dezembro, e Diretiva UE/2018/410, de 14 de março.
11

 No plano do direito europeu, são ainda de destacar outros normativos: é o caso, designadamente, da Diretiva 2008/101/CE, 

de 19 de novembro (inclusão das atividades da aviação no regime de comércio de licenças de emissão) (GRÖSCHEL, Judith, 

Emissionshandel im Luftverkehr, Grin Verlag, Norderstedt, 2011). No plano dos atos não vinculativos, refiram-se a Decisão da 

Comissão CE/2010/384, de 9 de julho (relativa à quantidade de licenças de emissão a conceder a nível comunitário no âmbito 

do regime europeu de comércio de licenças de emissão) e a Decisão do Parlamento UE/2015/1814, de 6 de outubro (relativa à 

criação e ao funcionamento de uma reserva de estabilização do mercado para o regime de comércio de licenças de emissão de 

gases com efeito de estufa da União).
12

 A DMIF II contém ainda várias regras específicas relativas às licenças de emissão, incluindo em sede de isenções (v.g., art. 2.º, nº 

1, d), e) e j)), dos sistemas de negociação organizado (art. 20.º, nº 2), e dos derivados de licenças de emissão (art. 58.º).
13

 Complementado pelo Regulamento Delegado UE/2017/583, de 14 de julho (normas técnicas de regulamentação sobre os requi-

sitos de transparência para as plataformas de negociação e empresas de investimento em matéria de obrigações, produtos 

financeiros estruturados, licenças de emissão e instrumentos derivados).
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No plano do direito português, destaca-se o Decreto-Lei nº 12/2020, de 6 de 
abril, relativo ao regime jurídico do comércio de licenças de emissão (doravan-
te RJCLE)14, sem prejuízo da existência de outros diplomas legais secundários, 
v.g., a Portaria nº 437-A/2000, de 24 de abril (atribuição de licenças de emis-
são a novas instalações) e Portaria nº 3-A/2014, de 7 de janeiro (receitas de lei-
lões de licenças de emissão). No quadro das disposições específicas relativas 
à dimensão jusfinanceira, e para além do já referido art. 2.º, nº 1, g) do CVM15, 
deve-se ainda ter presente a existência de um feixe de disposições legais vá-
rias, previstas no mesmo diploma, relativas às licenças de emissão como ativo 
subjacente elegível dos derivados (art. 2.º, nº 1, e) (i)), aos sistemas de nego-
ciação organizado (art. 200.º-A, nº 1), aos sistemas de liquidação (art. 279.º), à 
negociação e informação relativa às licenças de emissão (arts. 257.º-A a 257.º-
C), ao reporte de posições em derivados de licenças de emissão (art. 257.º-G), 
à proibição de manipulação de mercado (arts. 197.º-A, nº 3, e), 379.º-A, 399.º, 
nº 1, c)) e de abuso de informação privilegiada (arts. 248.º, nº 2, e), 378.º-A), 
aos intermediários e às atividades de intermediação (arts. 289.º, nº 3, d), f) e g), 
295.º, nº 5, 295.º-A) e à supervisão (art. 359.º, nº 1, k)). Importante é ainda o 
Regulamento da CMVM nº 11/2018, de 19 de dezembro, relativo à prestação de 
informação pelas entidades gestoras de plataforma de negociação que negoceie 
licenças de emissão e respetivos derivados e pelos intermediários financeiros 
que executem operações no mercado de balcão nesses instrumentos.

Finalmente, no plano do direito comparado, retenha-se que é também como ins-
trumento financeiro que as licenças de emissão são atualmente qualificadas em 
diversos ordenamentos jurídicos europeus. Depois do caso pioneiro da Suécia16, 
assim sucede – para falar apenas em ordens jurídicas próximas da portuguesa – 
na Alemanha (“Emissionszertifikat”: cf. §2 (5) da “Wertpapierhandelgesetz”), 
na Espanha (“derechos de emisión”: cf. alínea k) do Anexo da “Ley de Mercado 
de Valores”) ou na Itália (“quota di emissioni”: cf. ponto 11) do Anexo do “Testo 
Unico della Finanza”).17 

l

14
 Este diploma legal teve como precursores históricos o Decreto-Lei nº 38/2013, de 15 de março, e o Decreto-Lei nº 233/2004, de 

14 de dezembro, que constituiu a primeira lei nacional sobre o comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa, 

transpondo para o direito interno a citada Diretiva 2003/87/CE.
15

 Cf. supra I – 1.
16

 UPSTON-HOOPER, Karl/ ANTTONEN, Karoliina/ MEHLING, Michael, Breathing Life into the Carbon Market: Legal Frameworks of 

Emissions Trading in Europe, 98, in: 16 “European Environmental Law Review” (2007), 96-115.
17

 Sobre estas disposições, vide ASSMANN, Heinz-Dieter/ SCHNEIDER, Uwe/ MÜLBERT, Peter (Hrsg.), Wertpapierhandelsgesetz – 

Kommentar, 53, 7. Aufl., Verlag Otto Schmidt, Köln, 2019; ANNUNZIATA, Filippo, La Disciplina del Mercato Mobiliare, 93 e segs., 4ª 

edizione, Giappichelli, Torino, 2017.
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II. CARATERÍSTICAS

Ilustração da originalidade e da força expansiva do conceito de instrumento fi-
nanceiro na ordem jurídica atual, as licenças de emissão constituem uma catego-
ria peculiar dos instrumentos financeiros onde se cruzam, de algum modo, o pas-
sado e o futuro desta figura: por um lado, nascido embora como um instrumento 
ao serviço do cumprimento de objetivos ambientais, as licenças de emissão fo-
ram conhecendo uma progressiva financeirização dos seus sujeitos, conteúdo, ne-
gociação e regime legal, que lhes associou um conjunto de caraterísticas comuns 
ou próprias do universo tradicional dos instrumentos financeiros; por outro lado, 
devido à sua matriz económico-ambiental, tais licenças continuam a exibir algu-
mas caraterísticas específicas que são refratárias a esse universo, refletindo assim 
um fenómeno de funcionalização do próprio conceito de instrumento financeiro.

1. A Financeirização das Licenças de Emissão

O funcionamento e a crescente sofisticação do mercado de carbono foram res-
ponsáveis por uma inequívoca financeirização das licenças de emissão, que aca-
bou por lhes emprestar um conjunto de caraterísticas que são típicas dos ins-
trumentos financeiros e dos mercados onde estes são transacionados.18

À semelhança dos valores mobiliários, as licenças de emissão são objeto de uma 
emissão, com a importante particularidade de a respetiva entidade emitente 
revestir natureza pública (arts. 4.º, nº 1, h), 20.º e 23.º do RJCLE, Regulamento 
UE/1031/2010, de 12 de novembro19; são documentadas através de registos ele-
trónicos em conta, de natureza escritural e nominativa, onde são inscritos a res-
petiva titularidade, vicissitudes e transmissões (arts. 4.º, nº 2 e 26.º do RJCLE, 
Regulamento UE/1193/2011, de 18 de novembro, Regulamento UE/389/2013, 

I.

I.

18
 Sobre as caraterísticas das licenças de emissão enquanto membro da família dos instrumentos financeiros, vide ANTUNES, T. 

Caldeira, Ensaio sobre a Natureza Jurídica das Licenças de Emissão, 467 e segs., Diss., Lisboa, 2014; CÂMARA, Paulo, Manual de 

Direito dos Valores Mobiliários, 245 e segs., 4ª edição, Almedina, Coimbra, 2018; CATARINO, L. Guilherme, Mercados “Regulados” 

de Eficiência Energética e Novas Soluções de Mercado, 653 e segs., in: AAVV, “Direito da Eficiência Energética”, 635-689, Instituto 

Jurídico, Coimbra, 2017. Noutros quadrantes, vide ANSÓTEGUI, A. Mateos, Instrumentos Financieros y Derechos de Emisión de 

GEI, in: 226 “Dossier Derechos de Emisión” (2010), 40-54; BARSI, Guy, Les “Permis d’Émission Négociables” – De Nouveaux Produits 

Financiers?, in: “Actes Pratiques et Ingénierie Sociétaire” (2003), 3-9; FRUNZA, Marius-Cristian, Carbon Allowances: A New 

Financial Asset, Éditions Universitaires Européennes, 2010; MARTÍNEZ, I. Rodríguez, La Negociación Secundaria de Derechos de 

Emisión de Gases GEI: Marco Regulador, in: 10 “Revista de Derecho del Mercado de Valores” (2012), 39-76.
19

 Cf. infra IV – 1. 
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de 2 de maio)20; podem ser objeto de investimento e desinvestimento por  
parte de quaisquer pessoas singulares ou coletivas, ainda que não sejam empre-
sas poluentes (art. 19.º, nº 2 da Diretiva CELE, arts. 18.º e 19.º do Regulamento 
UE/1031/2010)21; possuem um valor de mercado (“cotação”) – que oscila dia-
riamente em função do preço do carbono resultante da oferta e procura em 
mercado – e um indiscutível valor económico-patrimonial para os seus titu-
lares – integrando o património financeiro destes, sendo aí contabilizáveis e 
tributáveis, e sendo livremente disponíveis mediante negócios transmissivos 
privados e onerosos (“maxime”, compra e venda)22; são representativas de  
posições jurídicas homogéneas e fungíveis, já que todas as licenças incorporam 
o mesmo conteúdo jurídico (cada licença representa o “direito” do seu titular a 
emitir uma tonelada de CO2, ou seja, uma quantidade de outro GEE com a mes-
ma contribuição para o aquecimento global de uma tonelada de dióxido de car-
bono) e são identificadas exclusivamente pelo género e quantidade (sendo in-
dependentes da identidade do respetivo titular ou quaisquer outras vicissitudes 
individuais)23; e são suscetíveis de criação e de negociação massificadas em mer-
cado organizado, “rectius”, de emissão em mercado primário regulamentado  
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20
 Cf. infra IV – 2. 

21
 Cf. infra IV – 1. Há quem designe as licenças de emissão de “títulos de emissão”, de natureza simultaneamente administrativa e 

financeira (GOMES, C. Amado, Introdução ao Direito do Ambiente, 280, 3ª edição, AAFDL, Lisboa, 2018): tal designação, todavia, 

apenas pode ser aceite em sentido amplo ou impróprio, quer em virtude da falta de representação cartular, quer da sua confu-

são com os chamados TEGEE (cf. infra III).
22

 Cf. infra IV – 3. Daí que, a par de uma função ambiental indireta (redução das emissões de GEE), às licenças seja atribuída uma 

função comercial direta – a sua “patrimonialização”, para efeitos da respetiva comercialização (AGBAYISSAH, Sena/ SEGALEN, 

Laurent, Aspects Comptables et Juridiques de Quotas d’Émission de Gaz à Effet de Serre, 23, PriceWaterhouseCoopers, Landwell, 

2003).
23

 Apesar de serem fungíveis (cf. ainda art. 40.º, nos 1 e 3 do Regulamento UE/389/2013, de 2 de maio), as licenças de emissão são 

instrumentos individualizáveis através um código de identificação de unidade único (art. 41.º, nº 3 do Regulamento UE/389/2013, 

de 2 de maio). Além disso, tal como os valores mobiliários, as licenças de emissão são também instrumentos emitidos em nú-

mero limitado, já que o sistema de “cap and trade” visa justamente assegurar a existência de um teto máximo global de GEE emi-

tidos, além de o número de licenças ser progressivamente reduzido ao longo do tempo (art. 9.º da Nova Diretiva CELE).
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(Regulamento UE/1031/2010, de 12 de novembro) e transmissão em mercado 
secundário à vista ou a prazo.24

À semelhança dos derivados, as licenças de emissão podem estar na origem de 
instrumentos financeiros a prazo, já que reúnem todas as condições legais e 
económicas necessárias para funcionar como ativo subjacente: trata-se de um 
ativo cujo valor (“preço”) está sujeito a variação no tempo, podendo ser obje-
to de contínua mensuração (permitindo assim operar como realidade primária 
ou “derivante” a partir do qual se constrói um instrumento financeiro desti-
nado a cobrir o risco económico dessa variação), que integra o elenco taxati-
vo dos ativos elegíveis previsto na lei (subalíneas i) a iii) do art. 2.º, nº 1, e) do 
CVM, art. 8.º do Regulamento Delegado UE/2017/565, de 25 de abril). De resto, 
como veremos adiante, antes mesmo de as licenças haverem sido qualificadas 
como instrumentos financeiros pela DMIF II, eram admitidos e bem conheci-
dos nos mercados internacionais os derivados sobre licenças de emissão (“emis-
sion allowance transaction derivatives”)25. Ora, nenhumas dúvidas se suscitam 
quanto ao facto de tais derivados serem dotados daquelas caraterísticas comuns 
(génese contratual, prazo, risco, autonomia e abstração) que são típicas desta  
categoria dos instrumentos financeiros.26

24
 Sobre as caraterísticas distintivas dos valores mobiliários enquanto categoria dos instrumentos financeiros, vide desenvol-

vidamente ANTUNES, J. Engrácia, Os Valores Mobiliários: Conceito, Espécies e Regime Jurídico, 90 e segs., in: V “Revista da 

Faculdade de Direito da Universidade do Porto” (2008), 87-142; ANTUNES, J. Engrácia, Os Instrumentos Financeiros, 87 e segs., 

4ª edição, Almedina, Coimbra, 2020. Destaque-se que, já anteriormente à sua consagração como instrumento financeiro, a dou-

trina vinha sublinhando este parentesco: “a licença de emissão, enquanto representação de um direito, constitui, nos termos 

da lei, um bem móvel, um valor mobiliário ou um título apto a circular” (GONÇALVES, Pedro, Reflexões sobre o Estado Regulador 

e o Estado Contratante, 216, Coimbra Editora, Coimbra, 2013); “a licença de emissão pode subsumir-se na categoria de instru-

mento financeiro já que se trata de um direito de conteúdo patrimonial, agrupado em emissões, representado em registo de 

conta e negociável em plataformas eletrónicas criadas para tal efeito” (SÁNCHEZ, S. González, La Transmisión de Derechos de 

Emisión, y sus Derivados, 39, in: 117 “Revista Pratica de Derecho” (2010), 15-60); “o conceito, a natureza e as caraterísticas das 

licenças de emissão convidam à sua inclusão na categoria jurídica dos «valores mobiliários» prevista na lei do mercado de valo-

res” (MARTÍNEZ, I. Rodríguez, La Negociación Secundaria de Derechos de Emisión de Gases GEI: Marco Regulador, in: 10 “Revista 

de Derecho del Mercado de Valores” (2012), 39-76).
25

 Sobre esta modalidade especial, vide infra III – 2.
26

 Sobre as caraterísticas distintivas dos derivados enquanto categoria dos instrumentos financeiros, vide ANTUNES,  

J. Engrácia, Os Derivados, 96 e segs., in: 30 “Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários” (2008), 91-136; ANTUNES, J. Engrácia, 

Os Instrumentos Financeiros, 198 e segs., 4ª edição, Almedina, Coimbra, 2020.
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Finalmente, a estrutura e o funcionamento do mercado de licenças de emissões 
exibem inequívocas semelhanças com os tradicionais mercados dos instru-
mentos financeiros: na verdade, o mercado de carbono, tendo como objetivo 
último a redução das emissões poluentes, funciona hoje como qualquer outro 
mercado de instrumentos financeiros, assente nos princípios jusfinanceiros 
gerais (transparência e informação, integridade, eficiência, tutela dos inves-
tidores) e dispondo das suas típicas plataformas de negociação (mercados re-
gulamentados, sistemas de negociação multilateral, de negociação organizado, 
internalização sistemática). Com efeito, quanto ao mercado primário, as licenças 
de emissão são obrigatoriamente atribuídas através de sistema de leilão: sucede 
que, como veremos melhor adiante, as plataformas de leilões possuem hoje im-
perativamente o estatuto de mercado regulamentado (art. 35.º do Regulamento 
UE/1031/2010)27, o que significa que, à semelhança dos valores mobiliários e dos 
derivados, apenas podem ser colocadas em mercado através de estruturas de 
negociação multilateral típicas dos instrumentos financeiros (art. 199.º, nº 1 do 
CVM). E, quanto ao mercado secundário, por razões já explicadas28, as licenças 
de emissão tornaram-se num ativo privilegiado dos investidores, tendo a sua 
negociação no mercado à vista ou a prazo passado a estar regido pelas normas 
aplicáveis à negociação dos demais instrumentos financeiros (“ex vi” do art. 
2.º, nº 2 do CVM).

27
 Cf. infra IV – 1. Cf. ainda o art. 6.º do Regulamento Delegado UE/2017/568, de 24 de maio: “As licenças de emissão referidas 

no anexo I, secção C, ponto 11, da Diretiva 2014/65/UE, reconhecidas para efeitos de cumprimento dos requisitos da Diretiva 

2003/87/CE, são elegíveis para a admissão à negociação num mercado regulamentado sem quaisquer outros requisitos”.
28

 Cf. supra I – 2.
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2. A Funcionalização do Conceito de Instrumento Financeiro

É certo que, simultaneamente, as licenças de emissão exibem diversas carate-
rísticas que a distanciam dos outros tipos ou categorias de instrumentos finan-
ceiros previstos no elenco do art. 2.º, nº 1 do CVM – o que tem levado um setor 
da doutrina nacional e estrangeira a negar-lhes a sua natureza de instrumento 
financeiro ou a criticar a sua atual qualificação legal.29

De facto, é forçoso reconhecer as especialidades de um tal novel instrumento 
financeiro no confronto dos demais instrumentos consagrados no citado elen-
co legal. Entre elas, refiram-se a sua natureza jurídica pluriforme e enigmáti-
ca (autorização administrativa, direito, coisa, mercadoria, moeda, etc.), a sua 
emissão por entidades públicas (as instituições europeias, em articulação com 
as autoridades administrativas competentes dos Estados membros), ou a su-
jeição a um regime legal próprio dotado de aspetos refratários ou até estranhos 
ao regime dos demais instrumentos financeiros (v.g., em sede da sua extinção, 
que opera por devolução das licenças)30. Todavia, é mister também reconhe-
cer que nem todas essas especialidades constituem verdadeiramente um óbi-
ce à sua integração na família dos instrumentos financeiros: é o que sucede, 
por exemplo, com a natureza pública do emitente das licenças, sabido como é 
que também existem outros instrumentos financeiros que não perdem essa sua 
qualidade pelo facto de serem emitidos pelo Estado ou outras entidades públi-
cas31. Além de que, sobretudo, tais especialidades não se afiguram suficientes, 
vistas no seu conjunto, para infirmar o parentesco formal, estrutural e material 
jusfinanceiro atrás assinalado.

29
 ANTUNES, T. Caldeira, Ensaio sobre a Natureza Jurídica das Licenças de Emissão, 466 e segs., Diss., Lisboa, 2014; CÂMARA, 

Paulo, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, 246 e segs., 4ª edição, Almedina, Coimbra, 2018; PINA, C. Costa, Mercado de 

Direitos de Emissão de CO2, 503 e segs., in: “Estudos Jurídicos e Económicos em Homenagem ao Prof. Doutor A. Sousa Franco”, 

467-515, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Lisboa, 2006. 
30

 Sobre este regime legal, vide infra IV.
31

 Assim, por exemplo, os títulos de participação são emitidos por empresas públicas (art. 1.º, nº 1, c) do CVM) e os bilhetes do 

Tesouro são emitidos pelo Estado (Decreto-Lei nº 279/98, de 17 de setembro) – constituindo uma espécie, respetivamente, 

dos valores mobiliários (ANTUNES, J. Engrácia, Os Instrumentos Financeiros, 153, 4ª edição, Almedina, Coimbra, 2020) e dos 

instrumentos do mercado monetário (op. cit., 289). Algo de semelhante, de resto, se passa nos títulos de crédito (ANTUNES,  

J. Engrácia, Os Títulos de Crédito – Uma Introdução, 27 e segs., 2ª edição, Coimbra Editora, Coimbra, 2012).
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Em nosso entender, a principal novidade ou originalidade deste instrumento 
reside alhures: no seu caráter geneticamente estranho ou alienígena ao merca-
do de capitais32. Os instrumentos financeiros são instrumentos jurídico-comer-
ciais típicos do mercado de capitais num sentido lato, abrangendo o mercado 
monetário (capitais de curto prazo), o mercado de valores mobiliários (capitais 
de médio e longo prazo) e o mercado de derivados (capitais com funções de co-
bertura de risco, especulação e arbitragem)33. Ora, o “mercado de carbono” ou 
CELE, onde são emitidas e transacionadas as licenças de emissão, constitui um 
mercado com uma função ou teleologia última de natureza público-ambien-
tal – a redução da emissão dos GEE –, sendo a sua sujeição aos princípios e às 
regras dos mercados de instrumentos financeiros essencialmente uma respos-
ta para os problemas de funcionamento associados ao crescente relevo e com-
plexidade do comércio de licenças de emissão: ao qualificar estas como instru-
mento financeiro, os legisladores europeu e português visaram primacialmente 
subordinar a respetiva emissão, negociação, investimento, intermediação e su-
pervisão a um quadro regulatório global consistente, robusto e testado, em prol 
da eficiência, transparência e integridade do seu funcionamento34. Pode assim 
falar-se de uma funcionalização do conceito de instrumento financeiro: con-
ceito de cúpula da regulação jurídica dos mercados financeiros atuais, a sua 
aplicação às licenças de emissão traduz um fenómeno de instrumentalização 
regulatória por parte de mercados e instrumentos congenitamente alheios ao 
mercado de capitais. l
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32
  É sabido que as licenças de emissão eram já conhecidas do mundo dos instrumentos financeiros enquanto ativo subjacente 

de derivados (cf. infra III – 2). Todavia, como refere Paulo CÂMARA, a sua entronização como um novo tipo legal desses instru-

mentos acabou de algum modo por “confundir o derivado com o ativo subjacente e considerar que um e outro são assimiláveis 

para efeitos de alguns pontos do regime” (Manual de Direito dos Valores Mobiliários, 227, 4ª edição, Almedina, Coimbra, 2018). 
33

 ANTUNES, J. Engrácia, Os Instrumentos Financeiros, 11 e 68 e segs., 4ª edição, Almedina, Coimbra, 2020.
34

 Na verdade, já antes da sua qualificação como instrumento financeiro pela DMIF II, os sinais dessa evolução eram claros, mor-

mente no plano do mercado primário das licenças (fruto do estatuto de mercado regulamentado do sistema de leilões: cf. art. 

35.º do Regulamento UE/1031/2010, de 12 de novembro) e no plano do mercado secundário a prazo (mercê da negociação dos de-

rivados sobre licenças em plataformas de negociação): como já atrás se assinalou, tal qualificação teve sobretudo em vista dis-

ciplinar o mercado secundário a pronto de licenças de emissão, o único segmento ainda não regulado onde se registaram pro-

blemas de funcionamento, “maxime”, fraudes e abusos de mercado (cf. Considerando 11) da DMIF II). Sobre o ponto, ANTUNES, T. 

Caldeira, Ensaio sobre a Natureza Jurídica das Licenças de Emissão, 479, Diss., Lisboa, 2014; CÂMARA, Paulo, Manual de Direito 

dos Valores Mobiliários, 247, 4ª edição, Almedina, Coimbra, 2018.
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III. MODALIDADES

As licenças de emissão, enquanto instrumento financeiro, podem revestir duas 
modalidades fundamentais: um instrumento financeiro primário (licença de 
emissão propriamente dita) e um instrumento financeiro derivado (derivados 
de licenças de emissão).

Antes de descrever tais modalidades, sublinhe-se que as licenças de emissão 
não esgotam o universo dos instrumentos financeiros relativos ao mercado de 
carbono ou, mais genericamente, ao mercado do ambiente: basta assim pen-
sar, por exemplo, nas obrigações “verdes” (“climate bonds”, “green bonds”), 
uma modalidade especial de obrigações cuja emissão é destinada ao financia-
mento de projetos de energias limpas ou de redução de emissões poluentes35. 
Outros instrumentos parafinanceiros vão também emergindo, tais como os 
fundos de carbono – de que é exemplo o “Fundo Português de Carbono”, que 
tem como objetivo contribuir para o cumprimento dos compromissos do Estado 
português em sede das emissões de gases com efeito de estufa (Decreto-Lei nº 
72/2006, de 24 de março) – e o recurso ao financiamento colaborativo – o cha-
mado “crowdfunding” nos mercados da eficiência energética e do carbono.36

Com as licenças de emissão também não se confundem os títulos de emissão de 
gases com efeito de estufa (TEGEE), previstos nos arts. 6.º a 10.º do RJCLE e nos 
arts. 4.º a 7.º da Diretiva CELE: trata-se de licenças administrativas para emis-
são de GEE, atribuídas às instalações abrangidas pelo CELE, que servem para 
balizar o respetivo direito à compra e devolução das licenças de emissão.37 

35
 Para mais desenvolvimentos, ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, Green Finance and 

Investment Mobilising Bond Markets for a Low-Carbon Transition, 22 e segs., OECD Publications, Paris, 2017; TRAN, H. Hanh, 

Green, Greener, Green Bond: An Overview of the Green Bond, Diplomica, Berlin, 2018.
36

 CATARINO, L. Guilherme, Mercados “Regulados” de Eficiência Energética e Novas Soluções de Mercado, 673 e segs., in: AAVV, 

“Direito da Eficiência Energética”, 635-689, Instituto Jurídico, Coimbra, 2017.
37

 Num certo sentido, pode dizer-se que os “nomen iuris” com que o legislador português os batizou deviam ser os inversos: os 

TEGEE são licenças ou autorizações administrativas “hoc sensu”, e não títulos privados negociáveis em mercado; e as “licenças 

de emissão” são primacialmente instrumentos transmissíveis através de negócios jurídico-privados e onerosos, e não propria-

mente atos administrativos típicos. Salientando também este aspeto, ANTUNES, T. Caldeira, Ensaio sobre a Natureza Jurídica 

das Licenças de Emissão, 154, Diss., Lisboa, 2014.
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1. Licenças de Emissão

As licenças de emissão constituem um instrumento financeiro autónomo ou 
“hoc sensu”: tal como os valores mobiliários, os derivados e os instrumentos 
do mercado monetário, as licenças transmissíveis de emissão de CO2 são atual-
mente um dos tipos ou categorias integrantes do elenco legal dos instrumentos 
financeiros (art. 2.º, nº 1, g) e nº 2 do CVM).

Entre as suas principais caraterísticas, trata-se de um instrumento financeiro 
típico e nominado (expressamente previsto na lei), de matriz simultaneamente 
nacional (art. 2.º, nº 1, g) do CVM) e europeia (art. 4.º, 15), Anexo I-C, ponto 11, 
da DMIF II), de natureza pura (que exibe caraterísticas identitárias próprias e 
distintas relativamente às demais classes de instrumentos financeiros), de na-
tureza complexa (art. 57.º, a) do Regulamento Delegado UE/2017/565, de 25 de 
abril), de mercado primário e secundário (suscetível de emissão e de negociação 
em mercado: cf. arts. 10.º e 19.º, nº 2 da Diretiva CELE, arts. 23.º a 24.º do RJCLE, 
Regulamento UE/1031/2010), e de mercado organizado e de balcão (suscetível 
de transmissão em formas organizadas de negociação ou ao balcão de interme-
diários: v.g., arts. 200.º-A, nº 1, 257.º-G, nº 4 do CVM).

2. Derivados de Licenças de Emissão

As licenças de emissão podem também estar na origem ou na base de outros 
tipos de instrumentos financeiros: referimo-nos aos derivados de licenças de 
emissão (“carbon emission derivatives”, “derivati su quota di emissioni”,  
“derivados sobre derechos de emisión”), que são instrumentos financeiros a 
prazo que têm como ativo subjacente licenças de emissão.38

O mercado de derivados de licenças de emissão exibe duas singularidades dignas 
de nota: o seu caráter prévio e primogénito. Com efeito, o nascimento do mer-
cado de derivados sobre licenças de emissões é anterior à entrada em funcio-
namento do próprio mercado europeu de licenças de emissão: dado o dilatado 
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38
 Sobre esta modalidade especial de derivados, vide ANTUNES, J. Engrácia, Os Derivados, 135, in: 30 “Cadernos do Mercado de 

Valores Mobiliários” (2008), 91-136; ANTUNES, T. Caldeira, Ensaio sobre a Natureza Jurídica das Licenças de Emissão, 468, Diss., 

Lisboa, 2014; PINA, C. Costa, Mercado de Direitos de Emissão de CO2, 510, in: “Estudos Jurídicos e Económicos em Homenagem 

ao Prof. Doutor A. Sousa Franco”, 467-515, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Lisboa, 2006. Para mais desenvolvi-

mentos, vide ISENEGGER, Philipp/ WYSS, Rico/ MARQUARDT, Sina, The Valuation of Derivatives on Carbon Emission Certificate, 

Swiss Institute of Banking and Finance, Swiss CFA Society, St. Galen, 2013; SÁNCHEZ, S. González, La Transmisión de Derechos 

de Emisión y sus Derivados, 43 e segs., in: 117 “Revista Pratica de Derecho” (2010), 15-60.
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hiato temporal entre a aprovação do comércio de emissões como mecanismo 
flexível no âmbito do Protocolo de Quioto (1997) e a entrada em funcionamen-
to do CELE (2005), assistiu-se à realização massiva de operações de derivados 
sobre as licenças desde os inícios do século, justamente com vista a antecipar 
os preços destas no âmbito do futuro mercado de carbono39. Por outra banda, 
o mercado de derivados constitui, hoje como ontem, o segmento mais repre-
sentativo do mercado de carbono, estimando-se que os derivados de licenças 
representem mais de três quartos do volume total de negócios neste mercado. 
Não admira assim que permaneça controvertido o seu papel no âmbito geral do 
mercado de carbono, bem assim como o balanço comparativo da suas vanta-
gens e desvantagens.40

Os derivados carbónicos constituem, na verdade, um tipo de instrumento finan-
ceiro autónomo, distinto das licenças de emissão. Apesar da ligação funcional 
entre ambos – dado que aqueles tomam estas como ativo subjacente –, os de-
rivados de licenças de emissão são uma modalidade especial ou particular de 
uma outra categoria dos instrumentos financeiros – os instrumentos finan-
ceiros derivados (art. 2.º, nº 1, e) (i) do CVM)41. Tal como já no macroplano dos 
mercados, também ao nível micro dos instrumentos os derivados de licenças 
revestem um caráter primogénito em face das próprias licenças: de facto, os 
derivados de licenças constituem um instrumento financeiro desde 2004 (pon-
to 10 do Anexo I-C da DMIF I)42, ao passo que as licenças de emissão apenas uma 
década mais tarde passaram também a usufruir de idêntica qualificação (ponto 
11 do Anexo I-C da DMIF II).43
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39
 CONDE, N. Domínguez/ MACHADO, J. García, Mercados Derivados de los Derechos de Emisión del Protocolo de Kioto: Um Nuevo 

Mercado de Futuros?, in: 2888 “Información Comercial Española” (2006), 29-43; SÁNCHEZ, S. González, La Transmisión de 

Derechos de Emisión, y sus Derivados, 44, in: 117 “Revista Pratica de Derecho” (2010), 15-60.
40

 HARTMANN, Nuria, Der europäische Emissionszertifikathandel – ein wirksames Klimaschutzinstrument?, Tectum Verlag, Köln, 

2014; LECONTE, Arnaud/ PAGANO, Tiziana, Carbon Derivatives: A Destabilizing or a Virtuous Mechanism to Build a Carbon-Free 

Economy? The Example of the European CO2 Trading Scheme, USAEE-IAEE Working Paper No. 10-058, Cleveland, 2010.
41

 Sobre os derivados enquanto tipo ou categoria autónoma dos instrumentos financeiros, vide ANTUNES, J. Engrácia,  

Os Instrumentos Financeiros, 187 e segs., 4ª edição, Almedina, Coimbra, 2020.
42

 Em Portugal, desde 2007: assim, nos termos do art. 2.º, nº 1, e) do CVM, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 357-

A/2007, de 31 de outubro, são instrumentos financeiros “as opções, os futuros, os swaps, os contratos a prazo e quaisquer ou-

tros contratos derivados relativos a: (…) i) (…) licenças de emissão”.
43

 Em Portugal, desde 2017, por força da introdução de uma nova alínea g) no elenco dos instrumentos financeiros constantes do 

art. 2.º, nº 1 do CVM, através da Lei nº 28/2017, de 30 de maio. Cf. supra I – 1.
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Compreende-se assim que existam semelhanças, mas sobretudo diferenças,  
entre estes dois instrumentos jusfinanceiros carbónicos. É verdade que, tal 
como as licenças de emissão, os derivados de licenças constituem um instru-
mento financeiro típico (art. 2.º, nº 1, e) (i) do CVM), de matriz nacional e eu-
ropeia (ponto 4 do Anexo I-C da DMIF II), de natureza complexa (art. 57.º, a) 
do Regulamento Delegado UE/2017/565, de 25 de abril), sendo suscetíveis de 
negociação em mercado organizado e de balcão (v.g., art. 257.º-G, nº 4 do CVM, 
art. 19.º, nº 1 do Regulamento UE/1031/2010). Todavia, os derivados de licenças 
apresentam um conjunto de finalidades, caraterísticas e regime próprios. Ao 
contrário das licenças, que são negociadas no mercado à vista (“spot”), os de-
rivados carbónicos são instrumentos típicos do mercado a prazo (“forward”) 
com finalidades primaciais de cobertura do risco, especulação e arbitragem44. 
Também ao contrário das licenças, tais derivados têm a sua fonte em contratos 
(não sendo, pois, objeto de uma emissão, nem possuindo suporte representativo 
em contas de registo eletrónicas), que podem revestir diferentes espécies (v.g., 
futuros, opções, “swaps”, forwards”) e que são independentes relativamente 
ao seu ativo subjacente (i.e., sendo embora assentes em licenças de emissão, 
são imunes, em princípio, às vicissitudes destas, exceto em matéria do preço), 
além de, quando negociados em mercado organizado (“maxime”, futuros de 
licenças), serem em número tendencialmente ilimitado, podendo ser abertas 
tantas posições contratuais quantas os próprios interessados (ao contrário das 
licenças, que são sempre em número limitado). Finalmente, no que concerne 
ao seu regime, os derivados carbónicos possuem um regime jusfinanceiro pró-
prio45: ao contrário das licenças de emissã46, os derivados nascem sob a for-
ma de produtos financeiros de mercado organizado ou de contratos padroniza-
dos de mercado de balcão, circulam mediante compensação (art. 259.º, nº 3 do 
CVM) ou cessação de posição contratual (v.g., §16 do “International Emissions 
Trading Master Agreement” da IETA, “Confirmation of OTC Physically Settled 
EU Emissions Allowance Option” e “Confirmation of OTC Physically Settled EU 
Emissions Allowance Forward” da ISDA), e extinguem-se mediante liquidação 
física ou financeira (art. 2.º, nº 1, e) (i), “in fine”, do CVM). l
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44
 Todavia, podem existir zonas cinzentas: é o caso dos futuros a cinco dias (“five-day futures”) sobre licenças de emissão (art. 4.º, 

nº 3 do Regulamento UE/1031/2010), que são derivados de muito curto prazo que podem ser objeto de leilão.
45

 Além de um regime distinto em sede contabilística (ficando sujeitos, em princípio, às IAS 32 e 39), em sede fiscal (designada-

mente, concorrendo para a formação do lucro tributável nos termos do art. 49.º do CIRC e não estando sujeitos a tributação em 

IVA) ou em sede insolvencial (v.g., art. 107.º do CIRE).
46

 Cf. infra IV.
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IV. REGIME JURÍDICO

Em via geral, as licenças de emissão estão sujeitas ao regime jurídico aplicável 
aos demais instrumentos financeiros, por força da remissão genérica do art. 
2.º, nº 2 do CVM. Todavia, atento o caráter singular e ambígeno desta categoria 
de instrumentos financeiros, cumpre ter presente um conjunto de importan-
tíssimas especialidades no que concerne à respetiva criação, registo, titularidade, 
transmissão e extinção – que importa agora brevemente assinalar.

Antes disso, chame-se a atenção para a circunstância de cuidarmos aqui, em 
primeira linha, da dimensão jusfinanceira do regime jurídico das licenças de 
emissão. Fruto do seu caráter original e polivalente, este instrumento exibe 
ainda uma pletora exuberante de outras incidências jurídicas, públicas e priva-
das: como salienta Ivan-Serge BROUHNS, “o ângulo de análise da natureza ju-
rídica das licenças de emissão dependerá dos domínios normativos em causa: 
Direito Administrativo, Direito Civil, Direito Contabilístico, Direito Financeiro, 
Direito Comercial, Direito da Concorrência, etc.”47

A título de ilustração, as licenças de emissão possuem importantes projeções no 
plano do direito constitucional – pense-se, por exemplo, nas questões de cons-
titucionalidade relativas à contingentação das licenças de emissão e à penali-
zação de emissões excedentárias48 –,  do direito administrativo – “alma mater” 
dos instrumentos de controlo ambiental, sendo ao figurino da licença adminis-
trativa que se convencionou tradicionalmente reconduzir a licença de emissão49 
–, do direito da contabilidade – sendo objeto de tratamento contabilístico, na 
falta de normas específicas, ao abrigo da IAS 38 (ativos intangíveis) e da NCRF 

47
 Aspects Juridiques du Commerce de Quotas d’Émission de CO2, 12, in: 1 “Aménagement: Environnement, Urbanisme et Droit 

Foncier” (2006), 9-18.
48

 ANTUNES, T. Caldeira, O Comércio de Emissão Poluentes à Luz da Constituição da República Portuguesa, AAFDL, Lisboa, 2006. 

Na jurisprudência, vide o Acórdão do Tribunal Constitucional nº 80/2014, de 22 de janeiro (CURA MARIANO), relativo à consti-

tucionalidade das normas do RJCLE em matéria de penalizações por emissões excedentárias (in: DR, II série, nº 50/2014, de 

12.3.2015, pp. 6851-6859).
49

 GOMES, C. Amado, Introdução do Direito do Ambiente, 279 e segs., 3ª edição, AAFDL, Lisboa, 2018. Para uma análise crítica da 

licença de emissão como licença ou autorização administrativa, ANTUNES, T. Caldeira, Ensaio sobre a Natureza Jurídica das 

Licenças de Emissão, 521 e segs., Diss., Lisboa, 2014.
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26 (matérias ambientais) –50, do direito fiscal – mormente, em sede da tribu-
tação em IVA das transmissões de licenças e em IRC dos rendimentos gerados 
pelo seu comércio51– , do direito dos contratos comerciais – mormente, a difusão 
de modelos contratuais padronizados de compra e venda de licenças de emis-
são (v.g., o “International Emission Trading Association Master Agreement” 
da IETA)52 –, do direito da concorrência – mormente, a relevância das atribui-
ções gratuitas para efeitos da proibição de auxílios de Estado (art. 12.º, nº 8 do 
RJCLE)53– , do direito da insolvência – mormente, a apreensibilidade das licen-
ças para a massa insolvente (art. 46.º do CIRE), o seu destino em caso de liqui-
dação (art. 149.º do CIRE) e o regime especial dos derivados sobre licenças (art. 
107.º do CIRE) –54 e do direito internacional – mormente, atenta a frequente di-
mensão transnacional do comércio das licenças, a questão da sua sujeição às 
normas da Organização Mundial do Comércio, designadamente ao GATT.55

50
 ALMEIDA, M. Céu/ ALBUQUERQUE, Fábio/ FERNANDO, A. Raquel, Tratamento Contabilístico das Licenças de Emissão de Gases 

com Efeito de Estufa: O Caso Português, in: 186 “Revista Brasileira de Contabilidade” (2012), 52-67. Cf. ainda BLACK, Celeste, 

Accounting for Carbon Emission Allowances in the European Union: In Search of Consistency, in: 10 “Journal Accounting in Europe” 

(2013), 223-239; HERZ, Patrick, Die Bilanzierung und Berichterstattung von Emissionsrechten, Diplomica, Berlin, 2013.
51

 BOX, Rodolfo, La Tributación de la Renta Derivada del Comercio de Derechos de Emisión de Dióxido de Carbono, Tirant Lo Blanch, 

Valencia, 2013; SISTER, Gabriel, Mercado de Carbono e Protocolo de Quioto – Aspectos Negociais e Tributação, 2ª ed., Elsevier, 

São Paulo, 2008. Discutindo ainda a natureza de uma taxa sobre carbono, PINA, C. Costa, Mercado de Direitos de Emissão de 

CO2, 488 e segs., in: “Estudos Jurídicos e Económicos em Homenagem ao Prof. Doutor A. Sousa Franco”, 467-515, Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa, Lisboa, 2006.
52

 Sobre esta contratualização do comércio das emissões, vide ROCHA, Ivone/ CAVALEIRO, J. Quintela/ CAETANO, Paulo, Climate 

Chance – Uma Reflexão Jurídico-Económica do Mercado de Carbono, 172 e segs., Engebook, Porto, 2013. Noutros quadrantes, 

COLANGELO, Margherita, Creating Property Rights: Law and Regulation of Secondary Trading in the EU, 173 e segs., Martinus 

Nijhof, Leiden/ Boston, 2012; SÁNCHEZ, S. González, La Transmisión de Derechos de Emisión, y sus Derivados, 25 e segs., in: 117 

“Revista Pratica de Derecho” (2010), 15-60.
53

 Cf. COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO 2012/C188/04, “Orientações Relativas a Determinadas Medidas de Auxílio Estatal no Âmbito do 

Regime de Comércio de Licenças de Emissão de Gases com Efeito de Estufa após 2012”. Cf. WEISCHAAR, Stefan, EU Greenhouse 

Gas Emissions Trading and Competition Law, in: Faure, M./ Peeters, M. (eds.), “Climate Change and European Emissions Trading”, 

151-177, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2008; PFROMM, René, Emissionshandel und Beihilfenrecht, Duncker & Humblot, 

Berlin, 2010.
54

 EPIFÂNIO, M. Rosário, Manual de Direito da Insolvência, 222 e segs., 7ª edição, Almedina, Coimbra, 2019. Cf. ainda CHO, Tilda, 

Treatment of Emission Reduction Credits in Bankruptcy, in: 1 “University of Chicago Law Forum” (1997), 421-437.
55

 HOLZER, Kateryna, WTO Law Issues of Emissions Trading, World Trade Institute, 2016.
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1. Criação

As licenças de emissão são instrumentos financeiros que são criados ou emiti-
dos por entidades públicas, “rectius”, pelas instituições competentes da União 
Europeia (Comissão Europeia) e pelas autoridades administrativas dos respeti-
vos Estados membros (em Portugal, a “Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.”: 
cf. art. 18.º da Diretiva CELE, art. 4.º do RJCLE)56: é a tais entidades que – den-
tro dos limites fixados pela lei (art. 11.º do RJCLE, Decisão 2010/634/UE, de 22 
de 2010) – compete a fixação do número de licenças de emissão a colocar no 
mercado primário (contingentação) e dos métodos da sua distribuição entre os 
participantes deste (alocação).

O mercado primário das licenças de emissão assenta no mecanismo de leilões, 
nos termos do art. 10.º da Diretiva CELE e do art. 23.º do RJCLE57. Apesar de 
continuar a existir um sistema de atribuição gratuita de licenças (arts. 12.º e 
segs. do RJCLE), as licenças são hoje prevalecentemente colocadas em mercado 
através de um sistema de licitação público, confidencial e aberto à generalida-
de dos interessados58. A venda em leilão constitui, assim, o princípio básico da 
emissão deste instrumento, sendo considerada como o sistema mais eficien-
te tanto do ponto de vista económico (associando um custo efetivo às emis-
sões poluentes, de acordo com o princípio poluidor-pagador) como jurídico  
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56
 Utilizámos aqui as expressões “criação” ou “emissão” num sentido prevalentemente genérico, e não num sentido especificamente 

jusfinanceiro: é sabido que existem instrumentos financeiros que são tipicamente objeto de uma “emissão” (valores mobiliários e 

instrumentos monetários) e outros de “criação” por via de contrato (derivados) (ANTUNES, J. Engrácia, Instrumentos Financeiros, 

103 e ss., 219 e ss., 4ª edição, Almedina, Coimbra, 2020). Em alternativa, poderia falar-se antes de “atribuição” para qualificar a 

génese das licenças de emissão, que é também a expressão utilizada na lei portuguesa (arts. 12.º e segs. do RJCLE) e europeia 

(art. 10.º da Nova Diretiva CELE): mas tal expressão tem o inconveniente de enfatizar a vertente deste instrumento como licença 

administrativa – qualificação, aliás, objeto de reticências, por falta de diversas características típicas dos atos administrativos 

(ANTUNES, T. Caldeira, Ensaio sobre a Natureza Jurídica das Licenças de Emissão no Seio do Mercado Europeu de Carbono, 558 

e ss., Diss., Lisboa, 2014) –, quando é certo que o que está agora em causa é a sua vertente enquanto instrumento financeiro.
57

 Sobre os leilões de licenças de emissão, vide WREISHAAR, Stefan, Towards Auctioning: The Transformation of the European 

Greenhouse Gas Emissions Trading System, Wolters Kluwer, Austin, 2009. Entre nós, ANTUNES, T. Caldeira, Ensaio sobre a 

Natureza Jurídica das Licenças de Emissão, 216 e segs., Diss., Lisboa, 2014.
58

 Sobre os modelos alternativos de alocação, mormente o sistema de atribuição gratuita de acordo com os dados históricos de 

emissão (“grandfathering”) e o sistema de leilão (“auctioning”), bem como as suas vantagens e inconvenientes, vide ANTUNES, T. 

Caldeira, Ensaio sobre a Natureza Jurídica das Licenças de Emissão, 171 e segs., Diss., Lisboa, 2014.
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(conferindo transparência, igualdade, previsibilidade e automaticidade ao pro-
cesso de alocação).59

O regime do leilão de licenças de emissão encontra-se contido no Regulamento 
UE/1031/2010, de 12 de novembro. Para além de um conjunto de disposições ge-
rais (arts. 1.º a 3.º), este regulamento disciplina sucessivamente a estrutura e 
conceção dos leilões (arts. 4.º a 7.º), o calendário dos leilões (arts. 8.º a 14.º), o 
acesso aos leilões (arts. 15.º a 21.º), o leiloeiro e suas funções (arts. 22.º e 23.º), 
a supervisão de leilões (arts. 24.º e 25.º), as plataformas de leilões (arts. 26.º a 
33.º), as formas de designação de leiloeiros, supervisores e plataformas (arts. 
34.º e 35.º), o abuso de mercado relativo a produtos leiloeiros (arts. 36.º a 43.º), 
as receitas dos leilões (arts. 44.º e 45.º, além do art. 23.º nº 3 do RJCLE e da 
Portaria nº 3-A/2014, de 7 de janeiro), a entrega das licenças leiloadas (arts. 
46.º a 48.º), a gestão das garantias (arts. 49.º a 52.º), o regime de supervisão e 
sancionatório (arts. 53.º a 59.º) e a transparência e confidencialidade da infor-
mação (arts. 60.º a 65.º). 

Entre os aspetos mais relevantes do mercado primário deste instrumento fi-
nanceiro, saliente-se os relativos aos sujeitos do mercado, à gama dos produtos 
leiloados, e ao estatuto jurídico-financeiro deste mercado. Desde logo, podem 
licitar diretamente no mercado de leilões o conjunto das entidades que preen-
chem os requisitos de elegibilidade legalmente exigidos (arts. 15.º, 18.º a 20.º 
do Regulamento UE/1031/2010): dado que entre tais licitantes diretos se encon-
tram as instituições de crédito e as empresas de investimento, as quais podem 
atuar por conta própria ou em nome dos seus clientes (art. 18.º, nº 1, b) e c) do 
Regulamento UE/1031/2010), significa isto dizer que qualquer investidor pode 
adquirir licenças de emissão leiloadas através de um intermediário financeiro 
autorizado60. Depois ainda, os produtos leiloados podem consistir em produtos à 
vista a dois dias (“two day spot”) – licenças de emissão para entrega no prazo 
máximo de dois dias úteis após a data da venda em leilão – ou futuros a cinco 
dias (“five-day futures”) – licenças de emissão para entrega no prazo máximo 
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59
 O regime da titularidade e do destino das receitas decorrentes dos leilões de licenças encontra-se previsto no art. 10.º da “Nova 

Diretiva CELE” e no art. 23.º do RJCLE (cf. ainda a Portaria nº 3-A/2014, de 7 de janeiro): sublinhe-se que os montantes pecuniá-

rios arrecadados com o produto das licenças leiloadas pertencem aos Estados membros, constituindo entre nós uma recei-

ta do Fundo Ambiental, as quais devem ser utilizadas, primacialmente, na promoção das energias renováveis e dos objetivos  

ambientais fixados no Decreto-Lei n.º 42-A/2016, de 12 de agosto.
60

 A receção, transmissão e apresentação de uma licitação numa plataforma de leilões constitui um serviço de investimento (art. 

290.º, nº 1, a) e b) do CVM, Considerando 55 do Regulamento UE/1031/2010). Sobre o regime especial aplicável a tais intermediá-

rios, vide ainda infra IV – 3.
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de cinco dias úteis após tal data (art. 4.º, nº 3 do Regulamento UE/1031/2010)61. 
Por fim, a plataforma de leilões deve constituir obrigatoriamente um mercado 
regulamentado (art. 35.º, nos 5 e 6 do Regulamento UE/1031/2010), “rectius”, 
um sistema multilateral de negociação de instrumentos financeiros (merca-
do regulamentado, sistema de negociação multilateral, sistema de negociação 
organizado: cf. art. 198.º, nos 1 e 3 do CVM)62: semelhante configuração, para 
além de permitir recorrer à infraestrutura organizacional do mercado secun-
dário, assegura que a emissão deste instrumento beneficia das garantias, prin-
cípios e regras operacionais próprias das formas organizadas de negociação 
(v.g., transparência, integridade, prevenção de conflitos de interesses e abuso 
de mercado, compensação ou liquidação de transações, mecanismos de resolu-
ção extrajudicial de litígios, etc.). 63

2. Titularidade. Registo

As licenças de emissão são instrumentos que podem ser titulados ou detidos 
por qualquer pessoa singular ou coletiva, nacional ou estrangeira, privada ou pú-
blica: tal como é expressamente referido pelos legisladores europeus e portu-
guês, “qualquer pessoa pode ser titular de licenças de emissão” (art. 19.º, nº 
2 da Diretiva CELE, art. 24.º, nº 1 do RJCLE). Isto é verdade no respeita tanto à 
titularidade originária ou inicial – já que, como vimos, qualquer pessoa pode, 
através de intermediário financeiro autorizado, licitar a aquisição de licenças 
em leilão (art. 18.º, nº 1, b) e c) do Regulamento UE/1031/2010) –64 quanto à ti-
tularidade derivada ou superveniente – já que, como veremos, a livre transmis-
sibilidade das licenças foi mesmo reputada como característica identitária da 
sua natureza (art. 40.º, nº 1 do Regulamento UE/389/2013)65. Significa isto tam-
bém dizer que os agentes do mercado europeu de carbono – seja primário (lici-
tando licenças a emitir em leilão), seja secundário (comprando e/ou vendendo 
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61
 Tal significa que o mercado de leilões funciona também, afinal, como um mercado de derivados de licenças de emissão (cf. art. 

3.º, nº 4 do Regulamento UE/1031/2010, art. 7.º, nº 3 do Regulamento Delegado UE/2017/565, de 25 de abril).
62

 O que não significa que não possa também ser objeto de internalização sistemática em mercado secundário: cf. art. 18.º do RMIF 

e art. 16.º do Regulamento Delegado UE/2017/565, de 25 de abril.
63

 Em 2012, a Comissão Europeia designou, em nome de 25 Estados Membros (incluindo Portugal), a “European Energy Exchange” 

(EEX) como a plataforma comum para os leilões (sobre a EEX, vide SCHWINTOWSKI, Hans-Peter (Hrgs.), Handbuch Energiehandel, 

351 e segs., 3. Aufl., Erich Schmidt Verlag, 2014). No mercado português, as funções de leiloeiro competem à “Agência de Gestão 

da Tesouraria e da Dívida Pública – ICGP” (arts. 22.º e 23.º do Regulamento UE/1031/2010, art. 5.º, nº 2 do RJCLE) e as de supervi-

sor à CMVM (arts. 24.º e 25.º do Regulamento UE/1031/2010, art. 5.º, nº 4 do RJCLE).
64

 Cf. supra IV – 1.
65

 Cf. infra IV – 3.
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licenças já emitidas) – estão hoje longe de se confinar ao setor dos operadores 
económicos poluentes66: na verdade, estima-se que cerca de 80% do volume da 
negociação de licenças de emissão seja imputável a intermediários financeiros, 
empresas de investimento e investidores.67

Aspeto distintivo do regime da titularidade deste instrumento financeiro é o  
registo europeu das licenças de emissão, designado “Registo da União Europeia”. 
Trata-se de um registo público de natureza informática ou desmaterializada, 
composto por contas eletrónicas, que se destina a dar publicidade e certeza ju-
rídica à titularidade das licenças de emissão e às operações e vicissitudes rela-
tivas a esta titularidade (emissão, alocação, devolução, anulação, caducidade), 
com particular destaque para os negócios de transmissão (“maxime”, compra 
e venda), bem assim como a controlar o cumprimento das obrigações impostas 
pelo CELE aos titulares.68

Este registo europeu, previsto nos arts. 19.º e 20.º da Diretiva CELE e no art. 
26.º do RJCLE, encontra-se hoje disciplinado pelo Regulamento UE/389/2013, de 
2 de maio69. Para além de disposições de ordem geral (arts. 1.º a 3.º), este regu-
lamento ocupa-se do sistema de registos (arts. 4.º a 8.º), das contas (arts. 9.º a 
34.º), e ainda de um vasto conjunto de regras específicas aplicáveis ao registo 
para o regime de comércio de licenças de emissão na UE (arts. 35.º a 112.º).
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66
 Por operador entende-se qualquer entidade que explore ou controle uma instalação, ou seja, uma unidade técnica com ativida-

des poluentes (arts. 3.º, d) e h) e 26.º, nº 4 do RJCLE, art. 3.º, e) e f) da Diretiva CELE), devendo ainda recordar-se a já referida ex-

tensão do CELE aos operadores de transporte aéreo (Diretiva 2008/101/CE, de 19 de novembro). Sobre o conceito de instalação 

para efeitos do CELE, vide ainda o Acórdão do TJUE de 9-VI-2016 (“Elektriciteits Produktiemaatschappi”), in: ECLI:EU:C:2016:422.
67

 MARTÍNEZ, I. Rodríguez, Régimen y Transmisión de los Derechos de Emisión, 235, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.
68

 Sobre o registo de licenças de emissão, vide ANTUNES, T. Caldeira, Ensaio sobre a Natureza Jurídica das Licenças de Emissão, 

288 e segs., Diss., Lisboa, 2014. Noutros quadrantes, ATES, Aynur, Der Handel mit Emissionszertifikaten, 53 e segs., J. Eul Verlag, 

Lohmar, 2011; MARTÍNEZ, I. Rodríguez, El Registro de los Derechos de Emisión de Dióxido de Carbono, in: 12 “Revista Aranzadi 

de Derecho Ambiental” (2007), 66-89; WEISHAAR, Stefan, Research Handbook on Emissions Trading, 212 e segs., Edward Elgar 

Publishing, Cheltenham, 2016. Na jurisprudência europeia, vide o Acórdão do TJUE de 7-IV-2016 (“Holcim”), in: ECLI:EU:C:2016:207.
69

 Em articulação com este registo comum, os Estados membros continuam a assegurar a gestão das contas nacionais no âmbi-

to dos respetivos registos nacionais – entre nós, o “Registo Português de Licenças de Emissão integrado no Registo da União” 

(RPLE-RU), administrado pela Agência Portuguesa (arts. 4.º, nº 2 e 26.º, nº 2 do RJCLE).
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Nos termos gerais, todos os participantes ou intervenientes no CELE devem 
dispor de uma conta individual no registo, trate-se de operadores económi-
cos poluentes (arts. 3.º, d) e h) e 26.º, nº 2 do RJCLE, art. 16.º do Regulamento 
UE/389/2013) ou quaisquer outros sujeitos: toda a pessoa singular ou coletiva 
interessada em participar no mercado europeu de carbono pode e deve solicitar 
uma conta de depósito pessoal (art. 18.º do Regulamento UE/389/2013), onde 
serão registadas a aquisição, titularidade e transferências de quaisquer licenças 
(art. 19.º, nº 2 da Diretiva CELE). Para além desta conta, o sistema de registo é 
ainda constituído por outros tipos de contas (conta de leilões, conta de atribui-
ções, conta de supressão, conta de negociação, conta de quantidade total, etc.: 
cf. Anexo I), que podem exibir vários estados (abertas, bloqueadas, excluídas, 
encerradas: cf. art. 10.º), que devem possuir um administrador responsável (art. 
11.º), e que estão sujeitas a regras próprias de atualização (art. 25.º) e encerra-
mento (arts. 27.º e segs., todos do Regulamento UE/389/2013).70

Um pouco à semelhança do registo dos demais instrumentos financeiros, o re-
gisto das licenças de emissão desempenha assim funções essenciais no mercado 
primário e secundário: a criação de licenças de emissão por parte do emitente pú-
blico competente implica a sua inscrição registal (art. 41.º, nº 2 do Regulamento 
UE/389/2013); e a transmissão dessas licenças, mormente mediante negó-
cios de compra e venda, exige que, após validação da operação pelo DOUE, a 
transferência da respetiva titularidade seja registada nas contas do compra-
dor e do vendedor (art. 19.º, nº 2 da Diretiva CELE, art. 38.º do Regulamento 
UE/389/2013). Aspeto relevante é o da proteção dos terceiros adquirentes de boa 
fé (a quem são inoponíveis as exceções pessoais relativas ao alienante: cf. art. 
40.º, nº 4 do Regulamento UE/389/2013), sendo ainda discutida a questão da 
natureza declarativa ou constitutiva do registo71. Numa palavra, a participação 
no mercado dos instrumentos financeiros do carbono, mediante operações de 
investimento e desinvestimento em licenças de emissão, exige a abertura de 
uma conta no registo europeu, sendo a sua titularidade e a sua transmissão de-
terminada por inscrições registais.
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71
 Sobre a primeira questão, vide MARTÍNEZ, I. Rodríguez, Régimen y Transmisión de los Derechos de Emisión, 293 e ss., Tirant lo 

Blanch, Valencia, 2013; sobre a última questão, ANTUNES, T. Caldeira, Ensaio sobre a Natureza Jurídica das Licenças de Emissão, 

306 e segs., Diss., Lisboa, 2014.
70

 Chame-se ainda a atenção para a existência de um Diário de Operações da União Europeia (DOUE), base de dados eletrónica e 

normalizada destinada à realização de operações abrangidas por este Regulamento (art. 6.º).
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72
 La Transmisión de Derechos de Emisión, y sus Derivados, 23, in: 117 “Revista Pratica de Derecho” (2010), 15-60. Sobre a trans-

missão de licenças de emissão, vide ATES, Aynur, Der Handel mit Emissionszertifikaten, 88 e segs., J. Eul Verlag, Lohmar, 2011; 

MARTÍNEZ, I. Rodríguez, Régimen y Transmisión de los Derechos de Emisión, 243 e segs., Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.
73

 Para estes modelos contratuais, SCHWINTOWSKI, Hans-Peter (Hrgs.), Handbuch Energiehandel, 273 e segs., 3. Aufl., Erich 

Schmidt Verlag, 2014.

3. Transmissão 

Aspeto igualmente importante, embora algo menosprezado pelo legislador, é o 
relativo ao regime da transmissão das licenças de emissão: como observa argu-
tamente Sara González SÁNCHEZ, “é curioso que no âmbito de um regime legal 
designado de «comércio dos direitos de emissão» não se haja previsto qual-
quer disciplina jurídico-comercial relativa à negociação e transmissão desses 
direitos”.72

Atenta a inexistência de um regime legal próprio, isto significa que a disciplina 
jurídica da transmissão destes instrumentos deve hoje ser reconstituída a partir 
de um mosaico de fontes heterogéneas. Aqui se inclui um conjunto de normas 
legais dispersas de direito nacional (v.g., arts. 200.º-A, nº 1, 257.º-A a 257.º-C, 
257.º-G, 378.º-A, 379.º-A e 399.º, nº 1, c) do CVM, arts. 24.º e 25.º do RJCLE) e 
europeu (v.g., arts. 12.º e 13.º da Diretiva CELE, art. 40.º, nº 1 do Regulamento 
UE/389/2013); de regulamentos da autoridade de supervisão (“maxime”, 
Regulamento da CMVM nº 11/2018, de 19 de dezembro, relativo às plataformas 
de negociação de licenças de emissão e respetivos derivados e às operações no 
mercado de balcão); e de usos da “praxis” da contratação comercial internacio-
nal (“maxime”, sedimentados em modelos contratuais estandardizados ela-
borados por organizações internacionais de agentes de mercado, v.g., a “IETA 
– International Emissions Trading Association” ou a “ISDA – International 
Swaps and Derivatives Association”)73. Para os presentes efeitos, importa refe-
rir sucintamente o princípio geral da liberdade de transmissão, as modalidades 
de transmissão, as modalidades do mercado de transmissão, e o regime jurídico 
da transmissão.
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74
 Ensaio sobre a Natureza Jurídica das Licenças de Emissão, 228, Diss., Lisboa, 2014. Salientando também este traço fundamen-

tal, MARTÍNEZ, I. Rodríguez, Régimen y Transmisión de los Derechos de Emisión, 243, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.
75

 Aptidão essa reforçada ainda pela previsão de acordos de reconhecimento mútuo de licenças de emissão entre o regime euro-

peu e outros regimes obrigatórios e compatíveis de terceiros países (art. 25.º da Diretiva CELE). Cf. ELLIS, Jan /TIRPAK, Dennis, 

Linking GHG Emission Trading Schemes and Markets, OECD, Paris, 2006.
76

 Aspeto peculiar é da admissibilidade expressa de negócios de compra e venda sobre licenças antes da criação destas, “rectius”, 

antes de estas terem sido licitadas e adquiridas em mercado de leilão (cf. art. 3.º, nº 11 do Regulamento UE/1031/2010).
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Tal como sucede relativamente a outros tipos de instrumentos financei-
ros (“maxime”, valores mobiliários), vigora na matéria um princípio geral de  
liberdade de transmissão das licenças de emissão: constituindo a licença de emis-
são o “pivot” da criação de uma zona de livre comércio de emissão poluentes, 
compreende-se que a licença de emissão seja “geneticamente transmissível” 
(T. Caldeira ANTUNES)74. Estamos assim diante de um instrumento financeiro 
dotado de uma aptidão ou vocação circulatória congénita: as licenças existem 
e são criadas para serem livremente transferidas entre os agentes económicos 
(empresas poluidoras e investidores) e, dessa forma, permitir erguer e fazer 
funcionar o mercado de carbono. Essa aptidão circulatória, de resto, foi confir-
mada expressamente pelo legislador europeu ao determinar que “uma licença 
de emissão ou unidade de Quioto deve ser um instrumento fungível e desmate-
rializado que seja transacionável no mercado” (art. 40.º, nº 1 do Regulamento 
UE/389/2013).75

A transmissão de licenças, ocorrendo entre empresários e/ou investidores (com 
intuitos ambientais e/ou lucrativos), realiza-se através de negócios jurídicos de 
natureza privada. No comum dos casos, a transmissão revestirá a natureza de 
compras e vendas mercantis (art. 463.º do CCom), considerando o envolvimen-
to normal de um investidor que compra ou vende com o propósito de obten-
ção de um lucro76. Mais duvidoso (sobretudo atento o atual sistema de registo 
das licenças de emissão) é saber se serão ainda admissíveis outras modalidades 
transmissivas – mormente, transmissões temporárias (v.g., empréstimo, re-
porte), transmissões gratuitas (v.g., doação), transmissões parciais (v.g., di-
reitos reais menores) ou até transmissões “mortis causa” –, bem assim como 
outras causas transmissivas, mormente judiciais – por exemplo, penhora ou 
arresto.
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77
 O próprio legislador prevê que as plataformas de leilões, que constituem o eixo operativo do mercado primário das licenças de 

emissão e que revestem obrigatoriamente a natureza de mercado regulamentado, podem organizar um mercado secundário 

(art. 19.º, nº 1 do Regulamento UE/1031/2010). A execução de ordens relativas a operações sobre licenças de emissão constitui 

uma atividade e serviço de investimento (art. 290.º, nº 1, b) do CVM), cujo exercício a título profissional se encontra coberto por 

um exclusivo legal dos intermediários financeiros (art. 289.º, nº 1, a) e nº 2 do CVM), sem prejuízo de também poder ser desen-

volvido (profissionalmente) por pessoas que negoceiem por conta própria licenças de emissão e seus derivados, exceto quando 

em execução de ordens de clientes (art. 289.º, nº 3, g) do CVM, art. 2.º, nº 1, j) da DMIF II) ou até mesmo (quando esporadicamente 

ou de forma não profissional) por qualquer pessoa (art. 405.º do CCivil).
78

 Sobre a negociação em mercado organizado e de balcão, vide BAUER, Juliane, Der Emissionshandelsmarkt – Rechtsfragen des 

börslichen und außerbörslichen Handels mit Emissionsberechtigungen, 57 e segs., Verlag Dr. Kovac, Hamburg, 2008; numa pers-

petiva internacional, DEATHERAGE, Dan, Carbon Trading Law and Practice, 255 e segs., Oxford University Press, New York, 2011.

AS LICENÇAS DE EMISSÃO
– UM NOVO INSTRUMENTO 

FINANCEIRO

A transmissão de licenças, por outra banda, pode ter lugar em diferentes mer-
cados. Tomando por base o critério da sua execução, os negócios transmissivos 
sobre licenças podem ser realizados no mercado à vista – operações a conta-
do ou “spot”, que são realizadas e liquidadas no momento do negócio – ou no 
mercado a prazo – operações a termo ou “forward”, que são executadas apenas 
em data futura acordada (“maxime”, derivados de licenças de emissão) (cf., to-
davia, art. 3.º, nos 3 e 4 do Regulamento UE/1031/2010). Tomando por base o 
critério do espaço da sua negociação, os negócios transmissivos sobre licenças 
podem ter lugar em mercado organizado – ou seja, através de sistemas multi-
laterais de negociação aptos a permitir o encontro de múltiplos interesses de 
compra e venda com vista à realização de contratos sobre tais instrumentos, 
“maxime”, mercado regulamentado, sistema de negociação multilateral e sis-
tema de negociação organizado (v.g., art. 200.º-A, nº 1 do CVM)77 – ou em mer-
cado de balcão ou “over-the-counter” – transacionados ao balcão dos inter-
mediários financeiros (art. 257.º-G, nº 4 do CVM) ou até numa base puramente 
direta e bilateral entre os próprios investidores (“maxime”, uma vez mais, de-
rivados de licenças de emissão).78

Por último, mas não menos importante, os participantes ou intervenientes 
no mercado das licenças de emissão, mormente os intermediários financeiros 
(mas também leiloeiros, entidades gestoras de plataformas de leilão e negocia-
ção, etc.) ficam sujeitos a um importante conjunto de deveres especiais previs-
tos no CVM. Entre eles, mencionem-se o dever de entrega das licenças em sede 
de liquidação das operações (art. 279.º), o dever de reporte de posições em deri-
vados de licenças de emissão (art. 257.º-G e Regulamento CMVM nº 11/2018, de 
18 de dezembro), os requisitos específicos do exercício profissional de ativida-
des de intermediação em licenças de emissão (arts. 289.º, nº 3, d), f) e g), 295.º, 

V.

VI.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx


39

CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Voltar ao índice cmvm.pt

79
 Sobre este processo extintivo (devolução e anulação), ANTUNES, T. Caldeira, Ensaio sobre a Natureza Jurídica das Licenças de 

Emissão, 278 e segs., Diss., Lisboa, 2014. Sobre o conceito de restituição de licenças não utilizadas, vide o Acórdão do TJUE de 

8-III-2017 (“ArcelorMittal Rodange”), in: ECLI:EU:C:2017:1.

AS LICENÇAS DE EMISSÃO
– UM NOVO INSTRUMENTO 

FINANCEIRO

nº 5, e 295.º-A), a proibição do uso e abuso de informação privilegiada relativa 
às licenças de emissão (arts. 257.º-A a 257.º-C, e 378.º-A), a proibição de ma-
nipulação de mercado de licenças de emissão (arts. 197.º-A, nº 3, e), 379.º-A e 
399.º, nº 1, d)), e a sujeição à supervisão da CMVM (art. 359.º, nº 1, k), todos do 
CVM).

4. Extinção

As licenças de emissão extinguem-se por anulação (art. 24.º, nº 4 do RJCLE, art. 
12.º, nº 3 da Diretiva CELE): dado que os operadores económicos poluentes de-
vem devolver anualmente à Administração um determinado número de licen-
ças equivalente ao seu total de emissões de GEE (como forma de pagamento da 
poluição causada), as licenças devolvidas extinguem-se nesse momento, sendo 
retiradas do mercado.79

Ao lado deste processo extintivo comum, as licenças de emissão podem ainda 
extinguir-se por vontade dos seus titulares (art. 24.º, nº 6 do RJCLE, art. 12.º, nº 
4 da Diretiva CELE), por caducidade (quando possuírem um prazo de validade: 
cf. art. 25.º, nº 2 do RJCLE, art. 13.º da Diretiva CELE) – ou ainda por força da lei 
(no caso de licenças caducadas que não hajam sido devolvidas: cf. art. 13.º, nº 2 
da Diretiva CELE). l

I.

II.
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O ROC/auditor responde civilmente pelos danos causados a investidores da sociedade au-
ditada (acionistas – presentes, antigos ou potenciais –, obrigacionistas e detentores de 
outras modalidades de dívida titulada) pelos danos decorrentes do exercício de funções 
de interesse público, maxime a de revisão legal das contas e o relatório de auditoria pre-
visto no artigo 8.º do Código dos Valores Mobiliários. Tal responsabilidade terá natureza 
contratual, na medida em que o contrato celebrado entre o auditor e a sociedade audi-
tada possa, em concreto, ser qualificado como contrato com eficácia de proteção para 
terceiros, ou extracontratula, quando esteja em causa a violação, pelo auditor, de norma 
de proteção de interesses alheios. No que respeita ao nexo de causalidade, a adoção de 
uma visão da causalidade enquanto imputação objetiva permite mais facilmente afirmar 
a responsabilidade, na medida em que permite superar as insuficiências dos critérios tra-
dicionais da causalidade.

ABSTRACT

The statutory auditor is liable for damages caused to investors in the audited company (pre-

sent, past and potential shareholders as well as bondholders and holders of other debt securi-

ties) in statutory audits of public-interest entities. The auditor’s responsibility is a contractual 

liability once one can qualify the contract between the auditor and the audited company as 

having a third party effect, or an extracontractual responsibility arising from the violation of 

a protection regulation. Adopting the perspective of causation as objective imputation would 

easily allow us to affirm the responsibility, once it allows to overcome the insufficiencies of 

traditional criteria of causation.

SUMÁRIO
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I. INTRODUÇÃO

1. Delimitação da questão

matéria atinente à responsabilidade civil dos auditores e revisores oficiais de 
contas (doravante, ROC2) conhece uma importância central nos tempos que cor-
rem, designadamente em Portugal, maxime em virtude dos colapsos vividos no 
setor bancário português no passado recente3. Aliás, estes colapsos concitam, em 
bom rigor, a questão da responsabilidade de outros intervenientes no mercado, 
tais como as autoridades de supervisão5 ou as agências de rating5, entre outros. 

A responsabilidade civil dos auditores é um tema que não deixou de suscitar 
interesse da comunidade jurídica internacional, pelo menos desde os colap-
sos da Enron e da Arthur Anderson, bem como, no espaço europeu, da Parmalat6. 
Em bom rigor, a matéria relativa à fiscalização das sociedades e, de forma mais 
lata, toda a ampla matéria da corporate governance7, desde o afamado relatório 
Cadbury, nunca deixou verdadeiramente de perder importância e centralidade 
no debate jus-societário europeu. Assim, mesmo antes dos referidos colapsos, 
a responsabilidade dos revisores de contas havia já sido objeto de abordagem 
em textos europeus, tais como a proposta de quinta Diretiva sobre Direito das 
Sociedades de 1972 e na proposta modificada de 19838. Podemos igualmente as-
sinalar o Livro Verde da Comissão sobre o papel, estatuto e responsabilidade do 
revisor oficial de contas na União Europeia, de 1996, bem como a Comunicação 
da Comissão de 1998.

A

2
 Ao longo do presente trabalho referir-nos-emos ao revisor oficial de contas ou revisores oficiais de contas através da abreviatu-

ra ROC e à sociedade de revisores oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas como SROC.
3

 Também ao nível internacional existiram numerosos casos, num passado recente, de instituições financeiras que passaram por 

dificuldades, maxime no decurso da crise de 2007-2010, com necessidade de intervenção pública, em diferentes formatos. V., 

sobre este assunto, António Menezes Cordeiro, Manual de Direito Bancário, 4ª Edição, Almedina, Coimbra, 2010, 131 ss..
4

 Cfr. José Luís Dias Gonçalves, “A responsabilidade civil das autoridades reguladoras do setor financeiro por omissão dos poderes 

de supervisão: a imputação dos danos sofridos por clientes e investidores da entidade supervisionada”, RDR, Ano 1, 2019, 179-205.
5

 Cf. Manuel Carneiro da Frada, A Responsabilidade Civil das Agências de Notação do Risco (Rating), Almedina, 2018.
6

 Cfr. José Ferreira Gomes, “A fiscalização externa das sociedades comerciais e a independência dos auditores”, Cadernos do 

Mercado de Valores Mobiliários, n.º 24 (novembro 2006), 180 ss..; Alexandre Soveral Martins, A responsabilidade civil dos audi-

tores («auditing is na art, not a science»), Responsabilidade Civil – Cinquenta Anos em Portugal, Quinze Anos no Brasil, Instituto 

Jurídico, Coimbra, 2013, 27 ss..
7

 V., a este propósito, Jorge Manuel Coutinho de Abreu, Governação das Sociedades Comerciais, Almedina, 2006, 7 ss..
8

 Esta última diretiva influenciou o legislador nacional em 1986 (cfr. António Menezes Cordeiro, Direito Europeu das Sociedades, 

Almedina, 2005, 679.
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Já após os referidos eventos ocorridos no virar do milénio, salientamos a 
Comunicação da Comissão de 2003, sobre a revisão oficial de contas na União 
Europeia, bom como 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 
consolidadas9. Em transposição desta Diretiva, foi publicado o Decreto-lei n.º 
225/2008, de 20 de novembro, que procedeu à criação, em Portugal, do Conselho 
Nacional de Supervisão de Auditoria (CNSA)10.

Em setembro de 2006, a Comissão Europeia publicou um estudo sobre o impac-
to económico dos regimes de responsabilidade dos auditores, elaborado pela 
London Economics em colaboração com o Professor Ralf Ewert11, tendo poste-
riormente, já em 2007, promovido uma consulta sobre a responsabilidade dos 
auditores e o seu impacto nos mercados de capitais europeus. 

Em 2008, a Comissão Europeia publicou a Recomendação n.º 2008/473/CE, re-
lativa à utilização de métodos de limitação da responsabilidade dos auditores de 
sociedades emitentes de valores mobiliários admitidos à negociação em merca-
do regulamentado, na qual se previam três alternativas para essa limitação de 
responsabilidade12: (i) o estabelecimento de um montante máximo (cap) ou de 
uma fórmula para o seu cálculo13; (ii) a responsabilidade de acordo com a con-

9
 Esta Diretiva altera as Diretivas 78/660/CEE e 83/349/CEE e que revoga a Diretiva 84/253/CEE. Do Considerando 19) bem como 

do artigo 31.º da Diretiva resulta um afloramento da questão da responsabilidade dos ROC, impondo a implementação, pelos 

Estados-membros, de um sistema de supervisão pública dos ROC e SROC, pretendendo, assim, por fim ao sistema de auto-re-

gulação, até então em vigor na generalidade dos estados-membros.
10

 O CNSA era um organismo não dotado de personalidade jurídica e sem recursos próprios, integrado por representantes do 

Banco de Portugal, da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, do Instituto de Seguros de Portugal (hoje Autoridade de 

Supervisão dos Seguros e Fundos de Pensões), da Inspeção-Geral de Finanças e da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

11
 Study on the Economic Impact of Auditors’ Liability Regimes (Markt/2005/24/F) final Report to EC-DG Internal Market and Services, 

disponível em 

https://londoneconomics.co.uk/blog/publication/study-on-the-economic-impact-of-auditors-liability-regimes/.

12
 A Recomendação não admite a limitação em caso de dolo (“exceto em caso de incumprimento inten-cional”, como ali pode ler-se).

13
 Esta modalidade de limitação da responsabilidade vigora na Alemanha, prevendo o § 323, Abs. (2), do HGB um limite de um milhão 

de euros por revisão em caso de negligência (limite este objeto de majoração, para quatro milhões, quando em causa esteja so-

ciedade com ações admitidas à negociação em mercado regulamentado). A via da limitação da responsabilidade por via da pre-

visão de um limite máximo da indemnização, é adotada também na Bélgica, Grécia, Áustria e Eslovénia (cfr. Alexandre Soveral 

Martins, A responsabilidade civil dos auditores..., Cit., 29-30).
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tribuição efetiva para a perda sofrida, afastando-se a responsabilidade solidá-
ria; (iii) a possibilidade de limitação convencional da responsabilidade14. 

Entretanto, em 2014, tem lugar a aprovação e publicação da Diretiva 2014/56/
EU, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, que previa um 
significativo reforço do sistema de supervisão pública da atividade de auditoria, 
bem como o Regulamento n.º 537/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 16 de abril de 2014, relativo aos requisitos específicos para a revisão legal de 
contas das entidades de interesse público (doravante, Regulamento Europeu de 
Auditoria).

Em Portugal, a matéria atinente à fiscalização das sociedades foi alvo de avan-
ços significativos com a reforma de 2006 do Código das Sociedades Comerciais 
(doravante, CSC), e, no que respeita à fiscalização externa – aquela que é obje-
to do presente estudo – primeiro, com a instituição do CNSA e, de forma mui-
to mais relevante, com a do novo Estatuto da Ordem dos Revisores Oficias de 
Contas15 (doravante, EOROC) e do Regime Jurídico da Supervisão da Auditoria16 
(doravante, RJSA), diploma que procedeu à transposição para a ordem jurídica 
interna da referida Diretiva 2014/56/EU, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 16 de abril de 2014. Este novo regime representou um reforço substancial do 
regime da auditoria e da sua supervisão, destacando-se a passagem de um sis-
tema de supervisão partilhada no CNSA para um sistema de supervisão concen-
trada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)17.

A responsabilidade civil dos ROC/auditores perante os sócios da sociedade, seus 
credores e terceiros em geral tem sido objeto de ampla discussão na doutrina18. 
Sendo, por um lado, encarada como instrumento de superação das insuficiên-

14
 Esta última modalidade é aquela que vigora no Reino Unido, relativamente à responsabilidade do auditor para com a sociedade 

(Sec. 532-538 da Companies Act de 2006) - cfr. Alexandre Soveral Martins, Idem, Ibidem.
15

 Aprovado pela Lei n.º 140/2015, de 7 de setembro.
16

 Aprovado pela Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro.
17

 Destacaríamos, ainda, a bem como a instituição da aplicabilidade direta de todas as International Standards on Auditing  

(doravante, ISA) em Portugal (art. 45.º, n.º 8 EOROC).
18

 Cfr., por exemplo, José Ferreira Gomes, “A responsabilidade civil dos auditores”, in AA.VV, Código das Sociedades Comerciais e 

Governo das Sociedades, Almedina, 2008, 405 ss.; Gabriela Figueiredo Dias, Fiscalização de Sociedades e Responsabilidade Civil, 

Coimbra Editora, 2006; Manuel Carneiro da Frada, Uma “terceira via” no direito da responsabilidade civil?, Almedina, 1997; Tiago 

João Estêvão Marques, Responsabilidade Civil dos Membros de Órgãos de Fiscalização das Sociedades Anónimas, Almedina, 

Coimbra, 2009; Alexandre Soveral Martins, A responsabilidade civil dos auditores..., Cit., Francisco Saraiva, Independência e 

Responsabilidade Civil do Auditor Externo das Sociedades Comerciais Cotadas, Almedina, 2015.
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19
 José Ferreira Gomes, “A responsabilidade civil dos auditores”, Cit., 353 ss..

20
 Alexandre Soveral Martins, A responsabilidade civil dos auditores..., Cit., 31. Chamando a atenção para o expectation gap 

existente relativamente ao resultado do trabalho dos auditores, v. Gabriela Figueiredo Dias, Fiscalização de Sociedades e 

Responsabilidade Civil, Cit., 19, e José Ferreira Gomes, Da Administração à Fiscalização das Sociedades, Almedina, 2015, 407.
21

 O CSC prevê a intervenção dos ROC em muitos outros casos. Desta¬camos os previstos nos artigos 28.º, 67.º, n.º 5, 99.º, nºs 2 a 

6, 105.º, n.º 2, 117.º-D, nºs1 e 2, 120.º, 123.º, n.º3, 132.º, n.º 3, 288.º, n.º 2, 297.º, n.º 1, alínea b), 349.º, n.º 3, 362.º, n.º 2, e 490.º, n.º 2.

cias do funcionamento do mercado e, em particular, dos incentivos relaciona-
dos com a reputação19, não deixa de haver quem aponte o risco de procurar a 
responsabilização dos auditores por danos causados por entidade que já não se 
mostra capaz de solver os seus compromissos, sendo os auditores vistos como 
deep pockets21.

Analisaremos no presente estudo a responsabilidade do ROC/auditor perante os 
investidores (hoc sensu, sócios, credores e terceiros perante a sociedade), cen-
trando a análise nas funções de interesse público por aqueles exercidas, maxime 
a de revisão legal das contas (i.e., o exame das contas e a certificação legal das 
contas referidos nos artigos 451.º e 453.º do CSC21, e que resultarão na emis-
são pelo ROC de uma opinião com ou sem reservas, de uma opinião adversa ou 
mesmo de uma escusa de opinião), bem como no relatório de auditoria previsto 
no artigo 8.º do Código dos Valores Mobiliários (CdVM) – o qual, nos termos do 
artigo 52.º, 1, b), do EOROC, se integra no exercício da revisão legal das contas. 
Na análise dos pressupostos da responsabilidade civil, daremos especial enfo-
que aos pressupostos da ilicitude e do nexo de causalidade, na medida em que 
são aqueles que apresentam maiores desafios dogmáticos.
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22
 Cfr. José Ferreira Gomes, Da Administração à Fiscalização das Sociedades, Cit., 343 ss.. Para os antecedentes da figura do ROC, 

v. António Menezes Cordeiro, Direito das sociedades, II, Almedina, 2017, 811 ss..
23

 Sobre os modelos de organização societária nas sociedades anónimas, sua evolução histórica e modelo atual, cfr. Jorge Manuel 

Coutinho de Abreu, Governação das Sociedades Comerciais, Almedina, 2006, 33 ss.; António Menezes Cordeiro, Direito das so-

ciedades, II, Cit., 769 ss.; Paulo Câmara, “O governo das sociedades e a reforma do Código das Sociedades Comerciais”, in AA.VV., 

Código das Sociedades Comerciais e Governo das Sociedades, Cit., 9 ss..
24

 Sociedades emitentes de valores mobiliários admitidos à negociação em mercado regulamentado ou sociedades de grande 

dimensão (que, durante dois anos consecutivos, ultrapassem dois dos seguintes limites: (i) balanço igual ou superior a cem mi-

lhões de euros; (ii) total de vendas líquidas e outros proveitos igual ou superior a cento e cinquenta milhões de euros e (iii) núme-

ro de trabalhadores igual ou superior a cento e cinquenta) – artigo 413º, n.º 1, alínea b) e n.º 2, alínea a), do CSC.

2. O ROC/auditor na orgânica das sociedades comerciais

intervenção dos ROC nas sociedades anónimas, em Portugal, é uma realidade 
desde a publicação do Decreto-lei n.º 49.381, de 15 de novembro de 196922, sen-
do que neste diploma se previa já a responsabilidade civil dos ROC (sociedades 
de revisão de contas e seus dirigentes) de socie¬dades anónimas, através da 
remissão para as normas sobre a responsabilidade dos membros do conselho 
fiscal (artigo 27º), que por sua vez remetiam para o regime aplicável aos admi-
nistradores (artigos 17º-24º). 

O atual regime da fiscalização das sociedades comerciais consta do Código das 
Sociedades Comerciais, aprovado pelo Decreto-lei n.º 262/86, de 2 de Setembro, 
sendo de assinalar, como já referimos supra as significativas alterações opera-
das pelo Decreto-Lei nº 76-A/2006, de 29 de Março (reforma de 2006 do CSC). 

O CSC prevê três modelos de organização societária (administração e fiscali-
zação) das sociedades anónimas: (i) o modelo monista ou latino; (ii) o modelo 
dualista ou germânico e (iii) o modelo anglo-saxónico23.

O modelo monista inclui um conselho de administração (ou um administrador 
único, nos casos em que a sociedade tenha um capital social até duzentos mil 
euros e o contrato de sociedade assim o preveja) e um conselho fiscal ou um fis-
cal único (devendo um dos membros do conselho fiscal ou o fiscal único ser um 
ROC). No entanto, nos casos das sociedades de interesse público24 que adotem o 
modelo monista, é obrigatória a existência do conselho fiscal e de um ROC, não 
integrado neste (modelo monista reforçado).

A
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O modelo dualista inclui um conselho de administração executivo (ou um ad-
ministrador único), um conselho geral e de supervisão e um ROC. Nas socie-
dades de interesse público25, o conselho geral e de supervisão deve incluir uma 
comissão para as matérias financeiras, especificamente dedicada ao exercício 
de funções de fiscalização do processo de preparação, divulgação e revisão da 
informação financeira da sociedade; verificação da eficácia do sistema de ges-
tão de riscos, do sistema de controlo interno e do sistema de auditoria interna; e 
assegurar a  independência do ROC (cabendo-lhe, aliás, propor o ROC para no-
meação pela assembleia geral).

O modelo dito anglo-saxónico (designação que se deve à sua origem nos sis-
temas jurídicos da common law), inclui um conselho de administração, com-
preendendo no seu seio uma comissão de auditoria, e um ROC.

Todos os modelos referidos conjugam dois tipos de fiscalização26: a fiscaliza-
ção por um órgão interno da sociedade (que será, no primeiro caso, o conselho 
fiscal ou o fiscal único, no segundo, o conselho geral e de supervisão e, no ter-
ceiro, a comissão de auditoria) e a fiscalização por um perito contabilista inde-
pendente - o ROC. Em todos os casos, os membros do órgão de fiscalização são 
eleitos e destituídos pela assembleia geral.

Nas sociedades anónimas com estrutura monista reforçada (i.e., com ROC fora do 
conselho fiscal), compete ao ROC fisca¬lizar a revisão de contas aos documen-
tos de prestação de contas da sociedade (artigo 420.º, 2, a), do CSC), o mesmo 
competindo ao conselho geral e de supervisão (artigo 441.º, 1, n) do CSC) e à sua 
comissão para as matérias financeiras (artigo 444.º, 2 do CSC) e, bem assim, à 
comissão de auditoria (artigo 423.º-F, 1, n) do CSC).

25
 Cfr. nota precedente.

26
 Sobre os órgãos de fiscalização nas sociedades anónimas, v. Jorge Manuel Coutinho de Abreu, Governação das Sociedades 

Comerciais, Cit., 173 ss.; Gabriela Figueiredo Dias, “Estruturas de fiscalização de sociedades e responsabilidade civil”, in 

Nos 20 anos do Código das Sociedades Comerciais, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra Editora, 

2007, 803-836; Gabriela Figueiredo Dias, Fiscalização de Sociedades e Responsabilidade Civil, Cit., 22 ss.; J. Pinto Furtado, 

Competência e Funcionamento dos órgãos de Fiscalização das Sociedades Comerciais, in Nos 20 anos do Código das Sociedades 

Comerciais, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra Editora, 2007, 593-619; Tiago João Estêvão Marques, 

Responsabilidade Civil dos Membros de Órgãos de Fiscalização das Sociedades Anónimas, Almedina, Coimbra, 2009, 17 ss..
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Paralelamente ao sistema de fiscalização previsto no CSC, o CdVM prevê um sis-
tema de fiscalização externa adicional, no âmbito de aplicação definido pelo seu 
artigo 8.º, determinando que deve ser objeto de relatório de auditoria elabora-
do por ROC ou SROC, a informação financeira anual27 contida em documento de 
prestação de contas ou em prospetos que: (a) devam ser submetidos à CMVM; 
(b) devam ser publicados no âmbito de pedido de admissão à negociação em 
mercado regulamentado; ou (c) respeitem a instituições de investimento cole-
tivo (cfr. artigo 8º, n.º 1, do CdVM). 

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 8º do CdVM, o ROC ou SROC responsá-
vel pela elaboração do(s) relatório(s) vindo(s) de referir designa-se, para efei-
tos de aplicação do CdVM, auditor, sendo o seu trabalho designado por auditoria.

O CdVM criou assim uma figura paralela à do ROC previsto no CSC: o auditor 
(externo), o qual poderá – como muitas vezes sucede – ser aquele mesmo ROC, 
reunindo em si, assim, uma dupla qualidade28. O auditor é, assim, um mecanis-
mo, formal e materialmente, de fiscalização externa, na medida em que não in-
tegra os órgãos sociais, exercendo com plena independência a sua atividade de 
verificação e certificação das demonstrações financeiras da sociedade. Esta so-
breposição é suscetível de criar algumas dificuldades de articulação de regimes 
(maxime quando o ROC e o auditor não sejam uma e a mesma pessoa/socieda-
de29), na medida em que o CSC não reconhece o auditor e não regula as suas re-
lações com os órgãos sociais.

27
 No caso de as informações financeiras trimestrais ou semestrais terem sido sujeitas a auditoria ou a revisão limitada, deve ain-

da ser incluído o relatório de auditoria ou de revisão, caso assim não suceda, deve apenas ser declarado tal facto (cfr. artigo 8º, 

n.º 4, do CdVM).
28

 Cfr., sobre a cumulação, na mesma entidade, das funções de ROC (para efeitos do CSC) e de auditor (para efeitos do CdVM), v. 

Gabriela Figueiredo Dias, Controlo de contas e responsabilidade dos ROC, in Temas Societários, IDET, Colóquios n.º 2, Almedina, 

2006, 173; Torsten Rosenboom, A responsabilidade civil de profissionais que fiscalizam sociedades anónimas cotadas em bolsa, 

em Portugal e na Alemanha, in Estudos de Direito do Consumidor, n.º 6, 2004, 208 ss.. Ainda no domínio do anterior Código do 

Mercado de Valores Mobiliários, v. Carlos Costa Pina, Dever de Informação e Responsabilidade pelo Prospeto no Mercado Primário 

de Valores Mobiliários, Coimbra Editora, 1999, 207, e Mário Freire, Fusão entre o Relatório do Auditor Externo e a Certificação Legal 

de Contas, Cadernos dos Valores Mobiliários, n.º 12, dezembro 2001, 263-272.
29

 Mas também, diga-se, nessa situação.
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3. Os investidores na sociedade auditada:
acionistas, obrigacionistas e detentores de outros
instrumentos financeiros representativos de dívida

o título do presente estudo aludimos aos investidores na sociedade auditada 
como os (potenciais) credores do dever de indemnizar a cargo do ROC/auditor. 
Cumpre, no entanto, esclarecer o que entendemos, para efeitos do presente tra-
balho, como investidores na sociedade.

Para efeitos do presente estudo não estamos a referir-nos ao investidor en-
quanto “titulares potenciais ou efetivos de valores mobiliários ou outros instrumen-
tos financeiros”30, mas apenas a algumas categorias destes, designadamente: os 
acionistas – presentes, pretéritos ou potenciais – da sociedade, bem como os 
obrigacionistas e demais detentores de dívida titulada (v.g. papel comercial) por 
aquela emitida. Estamos, assim, em bom rigor, perante os sócios (acionistas), 
credores sociais (obrigacionistas e detentores de outras modalidades de dívida 
titulada) e verdadeiros terceiros (antigos ou potenciais acionistas).

Gostaríamos apenas de chamar a atenção para o facto de, nas sociedades anóni-
mas, maxime nas sociedades abertas, o acionista, mormente o pequeno acionis-
ta, estar, a nosso ver, mais próximo da figura de um qualquer credor da socie-
dade do que do sócio, enquanto verdadeiro “dono” dos destinos da sociedade. 
Isto é tanto mais verdade quanto maior for a dispersão do capital acionista, bem 
como nos casos em que exista um acionista ou grupo de acionistas de controlo 
(ou, como por vezes são referenciados, acionistas de referência). 

30
 Paulo Câmara, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, 4ª Edição, Almedina, 2018, pág. 255. V. também Sofia Nascimento 

Rodrigues, A Proteção dos Investidores em Valores Mobiliários, Almedina, 2001, 16 ss..
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31
 Daniel Martins Geraldo Taborda, Auditoria – Revisão Legal das Contas, Edições Sílabo, 2015, 14. V. também Paulo Câmara, Manual 

de Direito dos Valores Mobiliários, Cit., 327-328.
32

 Daniel Martins Geraldo Taborda, Auditoria – Revisão Legal das Contas, Cit., 18.
33

 Nos termos do disposto no artigo 47º do EOROC, o ROC está obrigado a elaborar e emitir um relatório sobre cada trabalho de 

auditoria, descrevendo a natureza e a extensão do trabalho realizado e a respetiva conclusão, redigido numa linguagem clara e 

inequívoca e de acordo com as normas de auditoria em vigor.

II. OS ATOS DO ROC/AUDITOR
SUSCETÍVEIS DE GERAR RESPONSABILIDADE
CIVIL PERANTE TERCEIROS 

1. O âmbito de atuação dos ROC (em especial, a auditoria  
às contas/revisão legal de contas e serviços equiparados)

or auditoria podemos entender o “processo de julgamento assente na recolha e 
análise de evidências apropriadas e suficientes e que fundamentam a opinião do au-
ditor sobre a conformidade entre determinados procedimentos e um quadro de re-
ferência previamente definido”31. Por sua vez, por auditoria financeira podemos 
entender um “trabalho de acumulação de prova sobre as asserções subjacentes às 
demonstrações financeiras com vista a emitir um parecer independente sobre o grau 
de correspondência entre essa informação e a realidade que representam (posição 
financeira de uma determinada entidade, assim como o resultado das suas opera-
ções e os fluxos de caixa num determinado período), tendo como quadro de referên-
cia teórico-prático os princípios contabilísticos geralmente aceites.”32.

Como resulta da definição de auditoria financeira vinda de transcrever, a mes-
ma tem por objeto uma apreciação, feita pelo ROC/auditor sobre as demonstra-
ções financeiras da entidade auditada, ou, por outras palavras, uma auditoria às 
contas (artigo 42º do EOROC).

Ora, esta auditoria às contas integra os exames e outros serviços relacionados com 
as contas de empresas e outras entidades efetuados de acordo com as normas de 
auditoria em vigor compreendendo, designadamente (a) a revisão legal de con-
tas (imposta legal ou estatutariamente), (b) a revisão voluntária de contas33 (de 
origem contratual) e (c) quaisquer serviços relacionados com os precedentes. A 
auditoria às contas , assim compreendida, traduz-se numa função de interesse 
público (artigo 41º, n.º 1, alínea a) do EOROC).

P
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34
 A atividade de revisão legal de contas está prevista no artigo 44º do EOROC. Sobre a revisão legal de contas consolidadas v. o 

artigo 46º.
35

 Quando esteja em causa uma auditoria às contas de base contratual – como sucede, em regra, com as auditorias sobre as de-

monstrações financeiras semestrais ou trimestrais – o ROC emite relatório de auditoria, sendo emitido parecer do ROC.
36

 As reservas poderão revestir a forma de reserva por limitação de âmbito, quando o ROC não tenha logrado obter informação de 

suporte sobre determinada rubrica das demonstrações financeiras, ou de reserva por desacordo, quando o ROC discorde, fun-

damentadamente, da valorização de alguma rubrica das demonstrações financeiras. Sobre as reservas, seus pressupostos e 

conteúdo, regem as normas técnicas de auditoria (as ISA).

A revisão legal de contas34 – a  que estão obrigadas todas as sociedades anóni-
mas por  força do disposto nos artigos 451º a 453º e 508º-D do CSC – culmina 
com a emissão, pelo ROC, da certificação legal de contas, que deverá ter o con-
teúdo descrito no n.º 2 do artigo 45º do EOROC e, quando estejam em causa en-
tidades de interesse público, nos termos previstos no Regulamento Europeu de 
Auditoria, do disposto no seu artigo 10º.

Resulta das referidas normas que a certificação legal de contas deverá incluir uma 
opinião de auditoria do ROC35, a qual pode ser emitida com ou sem reservas36 ou 
mesmo uma opinião adversa. Em qualquer dos casos, o ROC deve expressar opi-
nião sobre se as contas dão uma imagem verdadeira e apropriada da situação da 
entidade auditada e se cumprem os requisitos legais e de relato aplicáveis. Nos 
termos do disposto no n.º 4 do artigo 45º do EOROC, o ROC pode emitir uma es-
cusa de opinião e declarar a impossibilidade de certificação legal de contas sem-
pre que conclua ser inexistente ou significativamente insuficiente a matéria de 
apreciação, ou caso a mesma lhe tenha sido ocultada. Em qualquer caso, a escu-
sa de opinião deverá ser devidamente fundamentada. Ademais, o ROC está ain-
da obrigado a formular ênfases, sempre que existam questões que o ROC enten-
da chamar a atenção e sempre que as mesmas não impliquem a formulação de 
reservas ou a emissão de opinião adversa (artigo 45º, n.º 2, alínea d) do EOROC), 
bem como a formular uma declaração sobre qualquer incerteza material rela-
cionada com acontecimentos ou condições suscetíveis de suscitar dúvidas signi-
ficativas sobre a capacidade da entidade para dar continuidade às suas atividades 
(artigo 45º, n.º 2, alínea f) do EOROC).

O relatório do auditor previsto no artigo 10º do CdVM, a que fizemos referência 
supra (I.2.) constitui, a nosso ver, um serviço relacionado com a revisão legal ou 
voluntária das contas e, por conseguinte, uma atividade de auditoria às contas e, 
bem-assim, uma atividade de interesse público.
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37
 Sobre a independência do ROC/auditor, v. André Figueiredo, Auditor Independence and the joint provision of audit and non-audit 

services, in Código das Sociedades Comerciais e Governo das sociedades, Cit., 195-255; Paulo Bandeira, “A independência de au-

ditores de sociedades cotadas”, Revista de Direito das Sociedades, Ano III, n.º 2, 2011, 301-314; Francisco Saraiva, Independência 

e Responsabilidade Civil do Auditor Externo das Sociedades Comerciais Cotadas, Cit., 33 ss.
38

 As normas de auditoria compreendem uma multiplicidade de fontes normativas, desde a lei em sentido estrito até aos ditames 

normativos da profissão ou leges artis (cfr. Alexandre Brandão da Veiga, “Normas de auditoria”, Cadernos dos Valores Mobiliários, 

n.º 55, Dezembro de 2016, 95-116).
39

 Cfr. o artigo 62.º NEOROC e o artigo 13.º do Regulamento Europeu de Auditoria.
40

 Artigo 16.º do Regulamento Europeu de Auditoria.
41

 Artigo 54.º, n.º 2 a 10 do EOROC, artigo 3.º, n.º 5 do EOROC. Artigo 17.º do Regulamento Europeu de Auditoria.
42

 Artigos 59.º, n.º 3, e 77.º do EOROC. Artigo 4.º do Regulamento Europeu de Auditoria.
43

 Artigo 5.º do Regulamento Europeu de Auditoria.
44

 Artigo 78.º do EOROC.
45

 Art. 6.º do Regulamento Europeu de Auditoria.
46

 Art. 81.º do EOROC.
47

 Art. 63.º do EOROC. Arts 12.º e 14.º do Regulamento Europeu de Auditoria.
48

 Art. 79.º do EOROC. Art. 7.º do Regulamento Europeu de Auditoria.
49

 Art. 11.º do Regulamento Europeu de Auditoria.
50

 Art. 80.º do EOROC. Art. 8.º do Regulamento Europeu de Auditoria. (12) Preâmbulo do Regulamento Europeu de Auditoria. Art. 

8.º do Regulamento Europeu de Auditoria.
51

 Art. 10.º do Regulamento Europeu de Auditoria.

2. Os deveres do ROC/auditor

obre o ROC/auditor impendem os deveres previstos nos artigos 61.º e seguintes 
do EOROC, entre os quais avultam os deveres de independência (artigo 71.º)37, 
de ceticismo profissional (artigo 70.º), dever de respeitar as normas de audito-
ria em vigor (artigo 61.º, n.º 2)38 e um conjunto de deveres específicos ligados à 
auditoria de entidades de interesse público (artigos 77.º a 80.º).

Para além destes deveres, os ROC estão ainda obrigados a um conjunto de de-
veres, resultantes da revisão do sistema de supervisão de auditoria, com par-
ticular incidência em relação aos auditores que auditam entidades de interesse 
público, nomeadamente em sede de relatório de transparência39; regularidade 
da nomeação dos auditores40,  rotação do auditor41; honorários42; prestação de 
serviços distintos de auditoria43; regras especiais de independência44, nomea-
damente na preparação para a revisão legal de contas e na avaliação das amea-
ças à independência45; comunicações ao órgão de fiscalização46 e às autoridades 
competentes47, nomeadamente de irregularidades48, bem como a apresentação 
de um relatório adicional dirigido ao órgão de fiscalização49, controlo de quali-
dade prévio à emissão de certificação legal das contas  , exigências adicionais no 
relatório de auditoria ou certificação legal das contas51. l
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52
 Cfr. supra II.1.

53
 V, perante o anterior EOROC, Manuel Carneiro da Frada, “O problema e os limites da responsabilidade dos auditores”, in Forjar o 

Direito, Almedina, 2015, 187 ss ..
54

 Cfr. sobre a responsabilidade contraordenacional dos Auditores, Helena Bolina, «Contraordenações dos auditores: o novo 

mapa legal», Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, n.º 55 (dezembro 2016) 184 ss.; sobre a sua responsabilidade penal, 

Frederico de Lacerda da Costa Pinto, «A responsabilidade criminal dos auditores, as normas de conduta profissional e a infor-

mação no sistema financeiro», Idem, 192 ss..
55

 No que respeita às SROC, o artigo 137.º do EOROC também faz a distinção entre o exercício de funções de interesse público e 

as outras funções. Quanto às primeiras, as SROC respondem perante as entidades a que prestem serviços ou perante terceiros, 

pelos danos que lhes causarem com culpa, nos termos previstos no CSC e noutras disposições legais idênticas quanto às demais 

empresas ou outras entidades. Relativamente às outras funções, o n.º 2 do artigo 137º reconhece a possibilidade de limitação da 

responsabilidade “nos termos e condições previstos na lei civil”. No que respeita aos sócios da SROC, estes também respondem 

perante as entidades a que estas prestem serviços ou perante terceiros por danos que lhes sejam culposamente causados se 

assinaram os documentos produzidos no exercício de funções de interesse público (artigo 136.º, 1, do EOROC).

III. OS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ROC/AUDITOR

1. Sedes materiae

artigo 115º, n.º 1, do EOROC estabelece que “[n]o exercício das funções de interes-
se público, os revisores oficiais de contas respondem perante as entidades às quais 
prestem serviços ou perante terceiros, nos termos previstos no Código das Sociedades 
Comerciais e em idênticas disposições legais relativas às demais empresas ou outras 
entidades relativas às demais empresas ou outras entidades, pelos danos que culpo-
samente lhes causem.”. Conforme resulta da mera leitura deste preceito, quanto 
esteja em causa o exercício das funções de interesse público52, os ROC respondem 
tanto perante as entidades a quem prestam serviço como perante terceiros53. 

O artigo 115.º, n.º 1, do EOROC veio alargar o âmbito da responsabilidade civil do 
ROC54, quando comparado com a anterior redação do EOROC, na medida em que 
veio, precisamente, reconhecer expressamente a responsabilidade civil do ROC 
perante terceiros.

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 115º do EOROC, os ROC respondem igual-
mente por danos causados no exercício de funções que não sejam de interesse pú-
blico, sendo que neste caso (e apenas neste, sublinhe-se) podem proceder à limi-
tação da respetiva responsabilidade nos termos e condições previstos na lei civil. 

A distinção entre as funções de interesse público desempenhadas pelo ROC55 – 
onde cabe, nos termos supra expostos, a auditoria às contas – e funções que não 
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56
 Manuel A. Carneiro da Frada, “O problema e o limite da responsabilidade dos auditores”, in Direito e Justiça, Vol. 16, n.º 1, 2002, 

159-16959-169, maxime 165.

sejam de interesse público é, assim, fundamental. 

O citado artigo 115.º, n.º 1, do EOROC determina que os ROC respondem perante 
a sociedade e perante terceiros nos termos previstos no CSC. Ora, no CSC, a res-
ponsabilidade dos ROC está prevista no artigo 82.º, que é, ela mesma uma nor-
ma remissiva. 

Com efeito, o artigo 82.º do CSC manda aplicar à responsabilidade do ROC para 
com a sociedade e para com os sócios, o regime previsto no artigo 73.º (que esta-
belece o regime da responsabilidade dos administradores para com a sociedade e 
os sócios), ao passo que para a responsabilidade do ROC para com credores sociais, 
manda aplicar o artigo 78.º (que regula a responsabilidade dos administradores 
para com os credores sociais). Como chama a atenção CARNEIRO DA FRADA, a 
interpretação destes preceitos não é «tarefa de somenos relevância e delicadeza»56.

Conforme resulta da leitura do disposto no artigo 82.º do CSC, contrariamente 
ao que sucede com o artigo 115.º do EOROC, naquele não são mencionados os ter-
ceiros em geral, mas apenas a sociedade, os seus sócios e credores. Resultará da-
qui que, afinal, os ROC não responderão perante (outros) terceiros? Adiantando 
razões, somos da opinião que a resposta a esta questão terá de ser negativa, 
como melhor veremos infra.

Por outro lado, a remissão operada pelo artigo 82.º, n.º 1, poderia levar a crer que 
o fundamento da responsabilidade seria o mesmo perante a sociedade e peran-
te os seus sócios, o que não é verdade. Com efeito, o ROC está ligado à socieda-
de auditada por um contrato de prestação de serviços, regulado no artigo 53.º do 
EOROC. Assim, caso viole algum dos deveres que para ele resultam desse con-
trato, a sua responsabilidade perante a sociedade será de natureza contratual. Já 
a responsabilidade perante os sócios pelo exercício das funções de revisão legal 
das contas da sociedade será, em princípio, de natureza extracontratual. 

Como referimos supra, no que respeita à responsabilidade dos ROC para com 
os credores da sociedade, o n.º 2 do artigo 82.º remete para o artigo 78.º do CSC. 
Ora, esta técnica remissiva acarreta diversos problemas e dificuldades, na me-
dida em que o próprio artigo 78º do CSC contém, ele mesmo, diversas remissões 
(o artigo 78.º, n.º 5 do CSC, remete para os números 2 a 6 do artigo 72.º, para o 
artigo 73.º e para o artigo 74.º, n.º 1).
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Algumas destas remissões são objeto de discussão na doutrina a propósito da 
responsabilidade de gerentes ou administradores (que é o objeto imediato das 
normas)57-58.  

Importa, nesta sede, e no que respeita à responsabilidade do auditor, convocar, 
ainda o disposto no artigo 10.º do CdVM, que estabelece as regras relativas à sua 
responsabilidade59.

Ora, nos termos do n.º 1 do artigo 10.º do CdVM, se o relatório ou parecer do au-
ditor causar danos aos emitentes ou a terceiros, daí resultará a responsabilida-
de solidária e ilimitada dos ROC e outras pessoas que assinaram tal relatório, 
bem como da SROC quando os “documentos auditados tenham sido assinados por 
um dos seus sócios”. 

Temos, assim, no artigo 10º do CdVM, regulada a responsabilidade do audi-
tor em relação à sociedade emitente ou a terceiros, sendo que a responsabilidade 
será, prima facie, do auditor que assinou o relatório de auditoria. A responsabili-
dade (ilimitada, solidária) pode estender-se à SROC quando os documentos au-
ditados tenham sido assinados por um dos sócios dessas sociedades60.

57
 COUTINHO DE ABREU defende uma interpretação restritiva da remissão do artigo 78.º, n.º 5, para o artigo 72.º, n.º 2, e para o ar-

tigo 72.º, n.º 5 (cfr. Jorge Manuel Coutinho de Abreu, Responsabilidade Civil dos Administradores de Sociedades, Almedina, 2007, 

47 (nota 93) e 78). Com posição coincidente, quanto à remissão do artigo 78.º, n.º 5, para o artigo 72.º, n.º 2, v. Ana Perestrelo de 

Oliveira, Manual de Governo das Sociedades, Cit., 272, e, quanto à remissão do artigo 78.º, n.º 5, para o artigo 72.º, n.º 5, Alexandre 

Soveral Martins, A responsabilidade civil dos auditores..., Cit., 45-46, que se manifesta, contudo contra a posição restritiva no 

que concerne à remissão o artigo 78.º, n.º 5, para o artigo 72.º, n.º 2.
58

 Sobre o sentido das remissões do artigo 78º, n.º 5 para os artigos 74º, n.º 1, 72º, nºs 3 a 6, e para o artigo 73º v. Alexandre Soveral 

Martins, Idem, ibidem.
59

 Cfr. também os artigos 149.º, 243.º e 251.º do CdVM. Sobre o tema, V. Luís Menezes Leitão,  A responsabilidade civil do auditor de 

uma sociedade cotada, Revista da Ordem dos Advogados, Ano 65, Dezembro 2005, 663-675; José Ferreira Gomes, “A fiscalização 

externa da sociedades comerciais e a independência dos auditores – A reforma europeia, a influência norte-americana e a trans-

posição para o direito português”, Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, n.º 24 (novembro 2006), 180-218; José Ferreira 

Gomes,  “A responsabilidade civil dos auditores”, Cit., 343 ss., Margarida Azevedo de Almeida, “A responsabilidade civil perante os 

investidores por realização defeituosa de relatórios de auditoria, recomendações de investimento e relatórios de notação de risco”, 

Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, n.º 36 (agosto 2010) 9 ss.; José Melo Rodrigues/ Juliano Ferreira, “Responsabilidade 

pelo conteúdo do prospeto – o caso específico do revisor oficial de contas”, in Cadernos dos Valores Mobiliários, n.º 55, Dezembro 

de 2016, 167-183.
60

 Considerando a responsabilidade em causa como objetiva, mas exigindo a culpa do sócio que assinou o documento auditado 

Gabriela Figueiredo Dias, Fiscalização de sociedades e responsabilidade civil, Cit., 102.
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61
 Nos termos do artigo 53º do EOROC, a auditoria às contas tem por base um contrato celebrado entre o ROC/SROC e a entidade 

a auditar.
62

 Sobre esta figura, v. João de Matos Antunes Varela, Das Obrigações em Geral, Vol. I, 10ª Edição, Almedina, 2010, 408-427; Mário 

Júlio de Almeida Costa, Direito das Obrigações, 12ª Edição revista e atualizada, Almedina, 2018 (reimpressão), 350-354; Inocêncio 

Galvão Telles, Direito das Obrigações, Edição, Coimbra Editora, 2014 (reimpressão), 170-173; Diogo Leite de Campos, Contrato a 

favor de terceiro, Almedina, 2009.
63

 Sobre esta figura v., Carlos Alberto da Mota Pintp, Cessão da posição contratual, Almedina, 1982, 419 ss.; Jorge Sinde Monteiro, 

Responsabilidade por Conselhos Recomendações e Informações, Almedina, 1989, 518-535, e bibliografia aí mencionada; Manuel 

Carneiro da Frada, Uma «terceira via» no direito da responsabilidade civil? O problema da imputação dos danos causados a tercei-

ros por auditores de sociedades, Cit., 88 ss..
64

 Não ignoramos que estamos a pôr em pé de igualdade, no presente estudo, uma modalidade contratual legalmente prevista (o 

contrato a favor de terceiro – artigos 443º ss. do Código Civil) e uma figura de construção doutrinal e jurisprudencial (o contrato 

com eficácia de proteção para terceiros), que ademais se deve considerar como uma figura híbrida entre a responsabilidade 

contratual e extracontratual, o que acarreta evidentes problemas e dificuldades dogmáticas. Não obstante, por razões de cla-

reza na exposição, optamos por considerar ambas as figuras nos termos exarados no texto.
65

 João de Matos Antunes Varela, Das Obrigações em Geral, Vol. I, Cit., 410.

2. A ilicitude

2.1. A responsabilidade contratual 

omo é bom de ver, nenhuma das categorias de investidores em causa no pre-
sente trabalho tem qualquer relação contratual com o ROC/auditor. Com efeito, 
o único vínculo contratual existente é aquele estabelecido entre aquele profis-
sional e a própria sociedade cuja informação financeira é objeto de auditoria61. 
Assim sendo, de forma a enquadrarmos a responsabilidade do ROC/auditor para 
com alguma(s) daquela(s) categoria(s) de investidores, teríamos de poder clas-
sificar tal contrato como contrato a favor de terceiro62 ou, então, como contrato 
com eficácia de proteção para terceiros63-64.

Ora, um contrato a favor de terceiros pode definir-se como “o contrato em que 
um dos contraentes (promitente) atribui, por conta e à ordem do outro (promis-
sário), uma vantagem a um terceiro (beneficiário), estranho à relação contratual”, 
sendo que “[a] vantagem traduz-se em regra numa prestação assente sobre o res-
petivo direito de crédito”65. 

Resulta da definição apresentada que, através do contrato, as partes contraen-
tes pretendem atribuir a um terceiro um efetivo direito, passando esse terceiro 
a deter esse direito (subjetivo) contra o promitente, independentemente da sua 
(do terceiro) aceitação ou até conhecimento do contrato.

C
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Para que o contrato de auditoria celebrado entre o ROC/auditor e a sociedade 
auditada possa constituir um contrato a favor de terceiro, ponto é que os con-
traentes tenham pretendido constituir a favor de concretos terceiros um efetivo 
direito – o qual será, à partida, o próprio direito à prestação contratual, i.e., ao 
resultado da auditoria –, o que, a nosso ver, será muito difícil de se verificar na 
prática66. 

Já quanto ao contrato com eficácia de proteção para terceiros, está em causa, na 
formulação de SINDE MONTEIRO, “estender o dever de cuidado, que o devedor 
sempre tem face ao credor, a um terceiro, o qual, no caso de violação deste dever, fica 
diretamente legitimado a uma pretensão indemnizatória, portanto credor de um di-
reito de prestação secundário”67.

Ora, para poder operar a aludida extensão do dever de cuidado a cargo do de-
vedor para terceiros (hoc sensu, os supramencionados investidores na sociedade 
auditada), é necessário partir da interpretação das concretas cláusulas do con-
trato e, revelando-se necessário, proceder à integração da vontade das partes 
manifestada no contrato, com recurso à boa fé (artigo 239.º do Código Civil).

Aliás, como defende SINDE MONTEIRO, “admitindo [que] possa o dever de pro-
teção resultar de estipulação contratual, interpretação ou integração negocial (...) o 
fundamento desta relação contratual sem deveres primários de prestação” há-de 
encontrar-se no “direito objetivo, em desenvolvimento da ratio subjacente ao art. 
239º, e, por outro lado, como uma adaptação do instituto do contrato a favor de ter-
ceiro.”68. Ou seja, a boa fé será sempre o fundamento da figura do contrato com 
eficácia de proteção para terceiros, o qual tem por base o conceito de relação 
obrigacional complexa.

66
 V. a este propósito, evidenciando a dificuldade de recurso à figura do contrato a favor de terceiro, Manuel Cardeiro da Frada, 

Uma «terceira via» no direito da responsabilidade civil? O problema da imputação dos danos causados a terceiros por auditores 

de sociedades, Cit.,26 ss. Não obstante, defendendo que o contrato a favor de terceiros no âmbito da revisão legal de contas é 

a favor do interesse público (artigo 445.º do Código Civil), que se «projecta nos stakeholders como um interesse individual homo-

géneo», e que a responsabilidade será, assim, contratual, concluindo pela admissibilidade de ação popular por aqueles para se 

ressarcirem dos danos que lhes foram causados pelo auditor, v. José Ferreira Gomes, “A responsabilidade civil dos auditores”, 

Cit., 361 ss.. 
67

 Jorge Sinde Monteiro, Responsabilidade por Conselhos Recomendações e Informações, Cit., 519.
68

 Jorge Sinde Monteiro, Responsabilidade por Conselhos Recomendações e Informações, Cit., 525.
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A figura do contrato com eficácia de proteção para terceiros concita diversas ques-
tões, que não cumpre agora aprofundar, tais como o estabelecimento do con-
creto âmbito de proteção69, ou o regime jurídico a que deverá ficar sujeita esta 
figura híbrida entre o contrato e o delito70.

No que respeita à possibilidade de responsabilização do auditor por via da fi-
gura do contrato com eficácia de proteção a favor de terceiros, essa é uma questão 
debatida na Alemanha71-72. 

Com efeito, a partir da jurisprudência firmada pelo BGH, MÜLLER73 identifi-
ca, como requisitos para poder afirmar a responsabilização do auditor por esta 
via, (i) a entidade auditada deve ter solicitado a auditoria às suas contas com a 
finalidade de utilizar os seus resultados perante terceiros; (ii) tanto o auditor 
como a entidade auditada pretendem que terceiros sejam incluídos no âmbi-
to da prestação do contrato firmado entre si; (iii) os terceiros lesados deverão 
encontrar-se na proximidade da prestação contratual (pois só assim os seus bens 
juridicamente protegidos poderão vir a ser afetados e prejudicados pelo resul-
tado da auditoria); (iv) os terceiros lesados deverão ter um interesse justificado 
na proteção a conferir pelo contrato.

Por seu turno, INGRID DE POORTER74 identifica como requisitos para a respon-
sabilização do auditor perante terceiros com recurso à figura do contrato com 
eficácia de proteção para terceiro (i) o risco que o terceiro corre deve ser igual ao 
risco da empresa auditada75; (ii) existência de uma relação especial entre o tercei-
ro lesado e a em-presa auditada (o que permitirá afirmar a existência de um de-
ver de cuidado por parte do auditor para com o terceiro); (iii) conhecimento pelo 

69
 V. Jorge Sinde Monteiro, Responsabilidade por Conselhos Recomendações e Informações, Cit., 526-528, e bibliografia aí citada.

70
 V.Jorge Sinde Monteiro, Responsabilidade por Conselhos Recomendações e Informações, Cit., 529 ss..

71
 Cfr. Alexandre Soveral Martins, A responsabilidade civil dos auditores..., Cit., 49-52.

72
 Quanto à possibilidade de aplicação da figura do contrato com eficácia de proteção para terceiros à responsabilidade civil do 

ROC/auditor, v. Manuel Carneiro da Frada, Uma «Terceira Via» no Direito da Responsabilidade Civil?, Cit., 88 ss.; José Ferreira 

Gomes, “A responsabilidade civil dos auditores”, Cit., 388-392; Gabriela Figueiredo Dias, “Controlo de Contas e Responsabilidade 

dos ROC”, Cit., 198-200; Gabriela Figueiredo Dias, Fiscalização de Sociedades e Responsabilidade Civil, Cit., 97-99; Tiago João 

Estêvão Marques, Responsabilidade Civil dos Membros de Órgãos de Fiscalização das Sociedades Anónimas, Cit., 229-232; 

Francisco Saraiva, Independência e Responsabilidade Civil do Auditor Externo das Sociedades Comerciais Cotadas, Cit., 92-95.
73

 Apud Alexandre Soveral Martins, A responsabilidade civil dos auditores..., Cit., 50.
74

 Apud Alexandre Soveral Martins, A responsabilidade civil dos auditores..., Cit., 50-51.
75

 Esta autora exclui a possibilidade de indemnizar investidores individuais precisamente pela impossibilidade de identificação 

dos riscos.
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auditor saber da existência de um dever de cuidado para com o terceiro lesado, 
bem como do interesse deste no contrato entre o auditor e a empresa auditada. 

Ora, adiantando razões, a possibilidade de enquadrar a responsabilidade do au-
ditor para com os investidores da sociedade auditada no instituto do contrato 
com eficácia de proteção para terceiros apresenta dificuldades, mais ou menos 
relevantes consoante a categoria de concreto investidor em causa.

Não obstante, as coordenadas da resposta a dar terão de partir, necessariamente 
da ponderação do contrato celebrado entre o ROC/auditor e a sociedade auditada, 
tendo em vista os trabalhos de auditoria às contas, nos termos explanados supra.

Ora, tal como salienta PAULO CÂMARA, embora o contrato celebrado entre o 
ROC e a sociedade auditada “tenha natureza privada, o auditor desempenha clara-
mente funções de interesse público”76, o que é, aliás, expressamente reconhecido 
na lei, como também vimos supra. Ademais, as sociedades obrigadas à revisão 
legal de contas estão obrigadas à publicitação das suas contas (no caso de so-
ciedades com valores mobiliários admitidos à negociação em mercado regula-
mentado, através da divulgação junto do Sistema de Difusão da Informação da 
CMVM; quanto às demais sociedades, através do depósito das contas junto do 
registo comercial), pelo que parece claro poder afirmar-se que o auditor sabe 
que a informação a auditar, bem como o resultado da auditoria (relatório e cer-
tificação de contas) se destinam a ser usadas por terceiros77.

Ademais, parece-nos inequívoco, no que respeita a todas as categorias de in-
vestidores a que nos referimos no presente estudo, a existência de um efetivo 
de um verdadeiro interesse na prestação devida pelo ROC/auditor, bem como a 
existência de uma relação de proximidade – pelo menos no que concerne aos 
acionistas e credores titulados78 – entre o terceiro e a sociedade, bem como na 
proteção a conferir pelo contrato.

76
 Paulo Câmara, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, Cit., 328.

77
 V. Gabriela Figueiredo Dias, Fiscalização de Sociedades e Responsabilidade Civil, Cit., 97-99, entendendo que “o direito de indemnização 

do terceiro dependerá (...) de a auditoria ter sido realizada com a consciência, por parte do auditor, de que o produto da sua atividade era 

suscetível de influenciar decisivamente algumas decisões desse terceiro – ou, mas simplesmente, que esse terceiro seria também, além 

da sociedade, um utilizador efectivo daquela informação” (98). A nosso ver, tal consciência do auditor será de presumir, pelo menos, 

quando estejamos perante auditorias de sociedades com valores mobiliários admitidos à negociação em mercado regulamentado.
78

 Maxime no que respeita aos obrigacionistas, principalmente os detentores de obrigações sénior ou não subordinadas, que são 

detentores de direitos de informação próprios. V., para mais desenvolvimentos, Paulo Câmara, Manual de Direito dos Valores 

Mobiliários, Cit., 148 ss., maxime 162 ss..
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Nestes termos, parece-nos que a possibilidade de recurso à figura do contrato 
com eficácia de proteção para terceiros terá especial valia no que respeita à res-
ponsabilidade perante os credores titulados da sociedade79 e, bem assim, quan-
to aos acionistas da mesma, tanto presentes quanto pretéritos ou potenciais80. 
Não obstante, tal ponderação terá de fazer-se sempre caso a caso, na estrita 
avaliação dos interesses em presença.

2.2. A responsabilidade extracontratual: 
a segunda modalidade de ilicitude ou uma terceira via?

fastada a via da responsabilidade contratual, para os casos em que não se pos-
sa configurar o contrato entre o ROC e a sociedade como um contrato com efi-
cácia de proteção para terceiros (que, mau grado as apontadas dúvidas quanto 
ao concreto regime jurídico a que esta figura está sujeita, a que aludimos supra, 
enquadramos na categoria da responsabilidade contratual) resta a via da res-
ponsabilidade extracontratual.

Ora, a primeira modalidade da responsabilidade extracontratual – a violação de 
direitos de natureza absoluta – está obviamente afastada no caso vertente, na 
medida em que os direitos dos investidores que poderão ser lesados em virtude 
da atuação do ROC/auditor não serão direitos absolutos81.

Resta, assim, a segunda modalidade da ilicitude prevista no artigo 483º, n.º 1, do 
Código Civil: a violação de disposições legais de proteção de interesses alheios82.

79
 V., a este respeito, Jorge Manuel Coutinho de Abreu, Responsabilidade Civil dos Administradores de Sociedades, Cit., 75 (nota 

146).
80

 Aceitando a possibilidade de recurso ao contrato com eficácia de proteção de terceiros quando esteja em causa a revisão legal 

de contas, José Ferreira Gomes, “A responsabilidade civil dos auditores”, Cit., 392. 
81

 Sobre a primeira modalidade da ilicitude, v. João de Matos Antunes Varela, Das Obrigações em Geral, Vol. I, Cit., 533 ss.; Mário 

Júlio de Almeida Costa, Direito das Obrigações, Cit, 562 ss.; Inocêncio Galvão Telles, Direito das Obrigações, Cit., 214 ss.; António 

Menezes Cordeiro, Tratado de Direito Civil VIII (Direito das Obrigações), Almedina, 2017 (reimpressão), 445 ss.; Mafalda Miranda 

Barbosa, Lições de Responsabilidade Civil, Principia, 2017, 146 ss..
82

 Sobre a segunda modalidade da ilicitude, v. João de Matos Antunes Varela, Das Obrigações em Geral, Vol. I, Cit., 536 ss.; 

Mário Júlio de Almeida Costa, Direito das Obrigações, Cit., 562 ss.; Jorge Sinde Monteiro, Responsabilidade por Conselhos, 

Recomendações ou Informações, Cit., 237 ss.; Inocêncio Galvão Telles, Direito das Obrigações, Cit., 214 ss.; António Menezes 

Cordeiro, Tratado de Direito Civil VIII (Direito das Obrigações), Almedina, 2017 (reimpressão), 448 ss.; Mafalda Miranda Barbosa, 

Lições de Responsabilidade Civil, Principia, 2017, 165 ss..
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Ora, adiantando razões, para que uma determinada norma possa ser classifi-
cada como disposição legal de interesses alheios, temos de estar perante uma 
norma em sentido formal e material, que tenha por finalidade, ainda que não 
unicamente, a proteção de interesses particulares, sendo que o interesse do le-
sado que é afetado há-de reconduzir-se ao âmbito de proteção da norma83. 

Ora, no presente caso, as normas suscetíveis de violação por parte do ROC/au-
ditor, serão, via de regra, normas de auditoria84, normas constantes do EOROC, 
RJSA, Regulamento Europeu de Auditoria, CSC85 e CdVM86 e, bem assim, das 
normas técnicas ou standards profissionais (maxime, as ISA)87. 

Haverá, assim, que perante normas concretas, averiguar se as mesmas po-
dem ser classificadas como normas de proteção, sendo certo que as maiores 
dificuldades surgirão na necessidade de encontrar, no âmbito de proteção de 
cada norma de auditoria, para além do interesse público geral da qualidade da 
informação, os específicos interesses dos sócios88 (acionistas), dos credores 
sociais e de terceiros (maxime pretéritos e pontenciais acionistas). E mais, é 
ainda necessário que os interesses lesados (maxime o património de cada uma 
das categorias de investidores, se possa enquadrar no âmbito de proteção da 
norma.

83
 V., por todos, Mafalda Miranda Barbosa, Lições de Responsabilidade Civil, Cit., 167-168.

84
 Sobre esta questão, V. Alexandre Brandão da Veiga, “Normas de auditoria”, Cit., 95-116.

85
 V., sobre normas de proteção de interesses alheios no CSC, Miguel Pupo Correia, Direito Comercial, 7ª Edição revista e actua-

lizada, Ediforum, 2001, 580-583; Adelaide Menezes Leitão, Responsabilidade dos administradores para com a sociedade e os 

credores sociais por violação de normas de proteção, in Revista de Direito das Sociedades, Ano I (2009), n.º 3, 647-679; Gabriela 

Figueiredo Dias, Anotação ao artigo 82.º do CSC, in Jorge Manuel Coutinho de Abreu (Coord.), Código das Sociedades Comerciais 

em comentário, Cit., 948-950.
86

 Para a identificação de normas de proteção de interesses alheios no CdVM, v. Adelaide Menezes Leitão, A responsabilidade ci-

vil por violação de normas de proteção no âmbito do Código de Valores Mobiliários, Responsabilidade Civil – Cinquenta Anos em 

Portugal, Quinze Anos no Brasil, Volume II, Instituto Jurídico, 2013, 7-25.
87

 As normas técnicas de auditoria, na medida em que não constem de norma legal no sentido formal e material, não poderão ser 

qualificadas como disposições legais de proteção (V., no sentido da insuscetibilidade de os standards profissionais poderem ser 

consideradas como disposições legais de proteção, mas por se tratarem de regras profissionais, Alexandre Soveral Martins, A 

responsabilidade civil dos auditores..., Cit., 48). No entanto, há que ter em conta que o artigo 45º, n.º 8 do EOROC (norma legal) 

manda aplicar as ISA, pelo que é possível, a nosso ver, considerar tais normas técnicas como normas de proteção, conquanto 

se preencham os demais requisitos.
88

 Não estamos aqui a falar, evidentemente, de alguns casos em que o próprio CSC pressupõe a existência de uma relação contra-

tual entre o ROC e o sócio, como sucede nas hipóteses dos artigos 181.º, n.º 3, 214.º, n.º 4, e 288.º, n.º 3.
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Em abstrato, a suscetibilidade de encontrar tais normas de proteção será maior 
no contexto das auditorias às contas, aí se integrando, como vimos, a revisão e 
certificação legal de contas. 

No que respeita, especificamente aos credores da sociedade, tal como vimos su-
pra, o artigo 82.º, n.º 2, do CSC remete para o artigo 78.º do CSC, daí resultando 
que a responsabilidade89 existe quando, pela inobservância culposa das disposi-
ções legais ou contratuais destinadas à proteção dos credores sociais, o património 
social se torne insuficiente para a satisfação dos respetivos créditos.

Assim, para que os ROC respondam para com os credores sociais nos termos do 
artigo 78.º do CSC, é necessário (i) que os ROC tenham, com o seu comporta-
mento, deixado de observar disposições legais ou contratuais destinadas à proteção 
dos próprios credores – e, neste sentido, disposições destinadas à proteção dos 
próprios credores90 –, (ii) que a inobservância das disposições legais ou contra-
tuais tenha sido culposa (dolosa ou negligente), (iii) que o património social se 
tenha tornado insuficiente para satisfazer os créditos sobre a sociedade; e (iv) 
que tenha sido em consequência da inobservância daquelas disposições legais 
ou contratuais que o património social se tornou insuficiente para a satisfação 
dos créditos dos credores sociais91.

No que respeita aos terceiros (in casu, os pretéritos ou potenciais acionistas)92, 

89
 Nos termos do disposto no artigo 78.º, n.º 3, do CSC, esta responsabilidade para com os credores sociais não é excluída pela 

renúncia ou pela transação da sociedade nem pelo facto de o ato ou omissão assentar em deliberação da assembleia geral.
90

 Adelaide Menezes Leitão, “Responsabilidade dos administradores para com a sociedade e os credores sociais por violação de 

normas de protecção”, RDS, 3 (2009), 647-679; Nuno Pinto de Oliveira, Responsabilidade Civil dos Administradores: entre Direito 

Civil, Direito das Sociedades e Direito da Insolvência, Coimbra Editora, 2015, 175. Contra, Ana Perestrelo de Oliveira, Manual de 

Governo das Sociedades, Cit., 277.
91

 Defendendo que a culpa se refere não apenas ao ato danoso, mas também à criação da situação de insolvência patrimonial, Ana 

Perestrelo de Oliveira, Manual de Governo das Sociedades, Almedina, 2017, 273.
92

 Sobre as dificuldades em con¬ceber uma responsabilidade perante terceiros em geral, v. Manuel Carneiro da Frada, “O problema 

e os limites da responsabilidade dos auditores”, Cit., 187 ss., maxime 193, e Gabriela Figueiredo Dias, Fiscalização de Sociedades e 

Responsabilidade Civil, Cit., 64 ss.. Considerando que a responsabi¬lidade perante terceiros é aquiliana «no âmbito da violação de 

normas de proteção», Ana Perestrelo de Oliveira, Manual de Governo das Sociedades, Cit., 354-356. Também no sentido de que a 

responsabilidade do ROC para com terceiros é de natureza extracontratual, perante o anterior EOROC, Carlos Costa Pina, Dever 

de Informação e Responsabilidade pelo Prospeto no Mercado Primário de Valores Mobiliários, Coimbra Editora, 1999, 204.
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93
 Gabriela Figueiredo Dias, Anotação ao artigo 82.º do CSC, in Jorge Manuel Coutinho de Abreu (Coord.), Código das Sociedades 

Comerciais em Comentário, I, Cit., 948, considera que o artigo 420.º-A, 1, será norma legal de proteção, mas afastando essa 

qualificação quanto ao artigo 420.º, 4, do CSC, e aos artigos 62.º e 64.º do anterior EOROC, pois entende que não se encontra 

nestas normas um interesse de terceiros autonomizável relativamente ao «interesse público, supra-individual, que é o da vera-

cidade, fiabilidade e transparência da informação financeira certificada pelo revisor oficial de contas». Afirmando a «ausência 

de normas genéricas de protecção de terceiros face à actuação do auditor no regime jurídico português», José Ferreira Gomes,  

“A responsabilidade civil dos auditores”, Cit. 374; e, no mesmo sentido, Francisco Saraiva, Independência e responsabilidade civil 

do auditor externo das sociedades comerciais cotadas, Cit., 75. 
94 

Jorge Sinde Monteiro, Responsabilidade Civil por Conselhos, Recomendações e In-formações, cit., 179 ss., 535 ss.. Sobre esta 

terceira modalidade de ilicitude, v. João de Matos Antunes Varela, Das Obrigações em Geral, Vol. I, Cit., 536 ss.; Mário Júlio de 

Almeida Costa, Direito das Obrigações, Cit, 564; Inocêncio Galvão Telles, Direito das Obrigações, Cit., 214 ss.; António Menezes 

Cordeiro, Tratado de Direito Civil VIII (Direito das Obrigações), Almedina, 2017 (reimpressão), 455; Mafalda Miranda Barbosa, 

Lições de Responsabilidade Civil, Principia, 2017, 182 ss..
95 

No mesmo sentido, V. José Ferreira Gomes, “A responsabilidade civil dos auditores”, Cit., 374 ss.. 
96 

Manuel Carneiro da Frada, Uma “terceira via” no direito da responsabilidade civil?, Cit., 95 ss.; Manuel Carneiro da Frada, “O proble-

ma e os limites da responsabilidade dos auditores”, Cit., 194 e, para maiores desenvolvimentos, Manuel Carneiro da Frada, Teoria 

da Confiança e Responsabilidade Civil, Cit., 99 ss.; V. também Gabriela Figueiredo Dias, Anotação ao artigo 82.º do CSC, in Jorge 

Manuel Coutinho de Abreu (Coord.), Código das Sociedades Comerciais em comentário, Cit. 950-951.
97 

Sobre este assunto, v. Jorge Sinde Monteiro, Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou informações, Cit., 536 ss., 

e, com grande desenvolvimento Rui Paulo Coutinho de Mascarenhas Ataíde, Responsabilidade Civil por Violação de Deveres no 

Tráfego, Almedina, 2015, maxime 253 ss..

não está, obviamente, afastado que o ROC responda por violação de uma qual-
quer norma de proteção93. 

Na impossibilidade de identificação de uma disposição legal de proteção de in-
teresses alheios, restarão as hipóteses de equacionar o recurso à terceira moda-
lidade de ilicitude: o abuso de direito94 – que vemos com muita dificuldade que 
possa ser convocado no caso presente95 –, ou, então de lançar mão do instituto 
da responsabilidade pré-contratual96 (se aceitarmos que é possível estendê-lo 
à responsabilidade para com terceiros) ou, mesmo, dos deveres do tráfego para 
proteção do património de terceiros97.
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2.3. O caso especial da responsabilidade do auditor 
(artigos 10º e 149º do Código dos Valores Mobiliários)

al como referido supra, o artigo 10.º do CdVM regulada a responsabilidade do 
auditor em relação à sociedade emitente ou a terceiros. No entanto, esta disposi-
ção “não altera os pressupostos da obrigação de responder tal como são estabeleci-
dos nas normas gerais ou especiais existentes, não dispensando uma interpretação à 
luz do direito comum”98.

Assim, a ilicitude relevante para o artigo 10.º do CdVM é a que re¬sulta do in-
cumprimento, pelo auditor, dos seus deveres de auditor na elaboração do rela-
tório de auditoria, redundando num relatório de auditoria deficiente99. Note-se 
que esta responsabilidade do auditor é autónoma da responsabilidade decor-
rente da revisão legal de contas e certificação legal de contas, que vimos su-
pra100, ainda que o auditor e o ROC sejam uma e a mesma pessoa (caso em que se 
cumulam as responsabilidades101).

A responsabilidade do auditor perante a sociedade emitente é obviamente de 
natureza contratual102, aplicando-se, por conseguinte a presunção de culpa do 
artigo 799.º do Código Civil103. 

No que concerne à responsabilidade do auditor perante terceiros – aqui se in-
cluindo o pretérito ou potencial acionista, na medida em que tenha tomado a 
sua decisão de compra ou de venda de ações com base no relatório de auditoria 

98
 Manuel Carneiro da Frada, Teoria da confiança e responsabilidade civil, Cit., 182  (nota 132). No mesmo sentido, José Ferreira 

Gomes, «A responsabilidade civil dos auditores», Cit., 383.
99

 Com uma leitura distinta, Luís Menezes Leitão, “A responsabilidade civil do auditor de uma sociedade cotada”, Cit., 234, consi-

derando que a exigência de vício que «seja suscetível de afectar a decisão de investimento» ainda se situa no plano da ilicitude 

(235).
100

 Margarida Azevedo de Almeida, “A responsabilidade civil perante os investidores por realização defeituosa de relatórios de audi-

toria, reco¬mendações de investimento e relatórios de notação de risco”, Cit., 24.
101

 Cfr., nesse sentido, José Melo Rodrigues/ Juliano Ferreira, “Responsabilidade pelo conteúdo do prospeto. O caso específico do 

Revisor Ofi¬cial de Contas”, in Cadernos dos Valores Mobiliários, n.º 55, Dezembro de 2016, 181.
102

 Manuel Carneiro da Frada, “O problema e os limites da responsabilidade dos auditores”, Cit., 189; Ana Perestrelo de Oliveira, 

Manual de Governo das Sociedades, Cit., 355.
103

 Contra, Luís Menezes Leitão, “A responsabilidade civil do auditor de uma sociedade cotada”, Cit., 236. Ana Perestrelo de 

Oliveira, Manual de Governo das Sociedades, Cit., 355, afirma que «tem o lesado de demonstrar a culpa (que não se presume)», 

mas não é claro se a autora está a referir-se à responsabilidade perante a sociedade ou perante os investidores.

T
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deficiente –, a responsabilidade é extracontratual, sendo que o artigo 10.º do 
CdVM parece constituir, ele mesmo, uma norma de proteção104. 

Nos termos do disposto no artigo 134.º, n.º 1, do CdVM, uma oferta pública re-
lativa a valores mobiliários deve, em regra, ser precedida da divulgação de um 
prospeto105. O artigo 135.º do CdVM (em concretização do comando geral ínsito 
no artigo 7º do CdVM) estabelece os princípios gerais que a informação contida 
no prospeto deve respeitar. 

De acordo com o n.º 1 do artigo 135.º, o prospeto deve conter informação comple-
ta, verdadeira, atual, clara, objetiva e lícita, que permita aos destinatários formar 
juízos fundados sobre a oferta, os valores mobiliários que dela são objeto e os direi-
tos que lhe são inerentes, sobre as características específicas, a situação patrimonial, 
económica e financeira e as previsões relativas à evolução da atividade e dos resul-
tados do emitente e de um eventual garante106. 

O CdVM prevê, nos seus artigos 149.º a 154.º um regime de responsabilida-
de107 pelos danos causados em virtude de desconformidade entre o conteúdo do 
prospeto e o disposto no artigo 135.º do CdVM. 

104
 No mesmo sentido, Alexandre Soveral Martins, A responsabilidade civil dos auditores..., Cit., 56.

105
 A exigência de prospeto resulta das exigências de informação, visando formação eficiente dos preços nos mercados de capi-

tais e a eficiente alocação desses mesmos capitais.
106

 O n.º 2 do artigo 135º do CdVM acrescenta que, quanto às previsões relativas à evolução da atividade e dos resultados do emi-

tente e quanto à evolução dos preços dos valores mobiliários objeto da oferta, as mesmas que devem ser «claras e objetivas» 

e devem respeitar o Regulamento (CE) 809/2004 (Regulamento dos Prospetos).
107

 Considerando que se trata de responsabilidade pré-contratual, António Barreto Menezes Cordeiro, Manual de Direito dos Valores 

Mobiliários, 2ª Edição, Almedina, 2018, 364. Defendendo tratar-se de falando de uma terceira via baseada na teoria da confian-

ça, Manuel Carneiro da Frada, Teoria da Confiança e Responsabilidade civil, Almedina, 2004, 751, nota 829, 686 ss. Sem tomar 

posição expressa, mas com abordagem do tema, Paulo Câmara, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, Cit., 810 ss.. Sobre 

a responsabilidade civil pelo prospeto, V. também Luís Menezes Leitão, «A responsabilidade civil no âmbito da OPA.», Estudos 

em homenagem ao Professor Doutor Raúl Ventura, II, FDUL, 2003, 181-193; Mafalda Miranda Barbosa, «A questão causal ao ní-

vel da responsabilidade pelo prospeto: breve reflexão acerca do n.º 2 do artigo 152.º do Código de Valores Mobiliários», in Direito 

Civil e Sistema Financeiro, Principia, 2016, 133-155; José Ferreira Gomes,  «Responsabilidade civil pelo prospeto: a delimitação 

dos responsáveis perante o artigo 149.º, 1 CVM», Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, n.º 56 (abril 2017), 53-77. Quanto à 

responsabilidade do ROC, v. José Melo Rodrigues/Juliano Ferreira, “Responsabilidade pelo conteúdo do prospeto – o caso es-

pecífico do revisor oficial de contas”, Cit. 167-183. Para uma descrição sobre o tratamento da questão da responsabilidade pelo 

prospeto na Alemanha, v. Jorge Sinde Monteiro, Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Cit., 97 ss..

A RESPONSABILIDADE CIVIL DO 
AUDITOR/REVISOR OFICIAL DE 

CONTAS PERANTE INVESTIDORES 
DA SOCIEDADE AUDITADA

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx


68

CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Voltar ao índice cmvm.pt

O regime da responsabilidade pelo prospeto previsto no CdVM visa não só um 
interesse público de eficiente alocação de capital, mas pretende também pro-
teger o investidor individual108, pelo que estamos perante disposições legais de 
proteção de interesses alheios109.

Já vemos como muito discutível que a responsabilidade civil pelo prospeto te-
nha em vista a proteção dos interesses dos investidores quanto à realização do 
interesse coletivo do regular funcionamento do mercado110. É que, sendo este úl-
timo um interesse coletivo ou público, a sua proteção far-se-á com recurso a 
outros instrumentos, maxime a responsabilidade contraordenacional e, even-
tualmente, a responsabilidade penal.

3. A culpa: o padrão do auditor médio (?)

o que respeita ao requisito da culpa, seríamos levados a dizer que à partida, no 
que respeita especificamente ao ROC, não teríamos diferenças em relação à res-
ponsabilidade civil em geral111. Também no que respeita às modalidades da cul-
pa, as mesmas não conhecem qualquer especialidade em face das categorias 
tradicionais do dolo e da negligência.

Com efeito, estaríamos perante uma declinação do clássico critério do bonus 
paterfamilias, constante do artigo 487º, n.º 2, do Código Civil, transposto para o 
ROC, encarado como o revisor médio, medianamente diligente e capaz.

No entanto, cremos que o padrão de culpa terá de ser neste caso mais rigoro-
so, atenta a especialidade técnica do agente em causa. Assim é que, em face do 
complexo de deveres e exigências de qualificação ínsitas no EOROC (cfr. supra 
II.2.), parece-nos que a culpa do ROC não pode ser apreciada segundo o critério 
geral da diligência do bom pai de família, ainda que transposto para o ROC, nos 
termos referidos112.

108
 Cfr. Mafalda Miranda Barbosa, “A questão causal ao nível da responsabilidade pelo prospeto: breve reflexão acerca do n.º 2 do ar-

tigo 152º do Código de Valores Mobiliários”, Cit., 143 ss.. 
109

 Assim também Mafalda Miranda Barbosa, “A questão causal ao nível da responsabilidade pelo prospeto: breve reflexão acerca do 

n.º 2 do artigo 152.º do Código de Valores Mobiliários”, Cit., 138.
110

 Neste sentido, Margarida Azevedo de Almeida, A Responsabilidade Civil por Prospeto no Direito dos Valores Mobiliários: o Bem 

Jurídico Protegido, Almedina, 2018.
111

 Sobre o requisito da culpa no domínio da responsabilidade civil, Mafalda Miranda Barbosa, Lições de Responsabilidade Civil, Cit., 

227-248.
112

 Com posição diferente v. Luís Menezes Leitão, “A responsabilidade civil do auditor de uma sociedade cotada”, Cit., 236.

N
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113
 V. artigo 150.º do CdVM.

114
 A enumeração constante do preceito não significa que não possam ser encontrados outros responsáveis. Desde logo, a própria 

CMVM. Sobre o tema, Paulo Câmara, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, Cit., 739.
115

 Não podemos esquecer que a maioria dos eventuais responsáveis identificados no preceito não terão qualquer vínculo contra-

tual com o lesado celebraram contrato com o lesado (cfr. Paulo Mota Pinto, Interesse Contratual Negativo e Interesse Contratual 

Positivo, II, Cit., 1459 (nota 4163)).
116

 Note-se que considerando a variedade de sujeitos abrangidos pelo artigo 149.º, poderá nem sempre haver um verdadeiro agra-

vamento do regime geral a que os mesmos estejam sujeitos. Assim é que, considerando que o critério do artigo 149.º, nº 2, do 

CdVM nada acrescenta ao critério do “gestor criterioso e ordenado” do artigo 64.º, n.º 1, alínea a), do CSC, José Ferreira Gomes, 

“Responsabilidade civil pelo prospeto: a delimitação dos responsáveis perante o artigo 149.º, 1 CVM”, Cit. 63.
117

 Defendendo que o “juízo de culpa apenas se terá de referir à violação da norma e já não ao interesse preterido”, Mafalda Miranda 

Barbosa, “A questão causal ao nível da responsabilidade pelo prospeto: breve reflexão acerca do n.º 2 do artigo 152.º do Código de 

Valores Mobiliários”, Cit., 138. 

Consideremos, a este propósito, o regime contido no artigo 149.º, n.º 1, do CdVM, 
que consagra uma presunção de culpa113 relativamente aos sujeitos ali identifi-
cados114. Obviamente, esta opção legislativa, sopesando os interesses em causa, 
optou por que uniformizar o tratamento a dar às várias hipóteses de responsa-
bilidade em presença, optando por aplicar o grau mais exigente da bitola115.

Acresce que, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 149º do CdVM, a culpa, 
no caso da responsabilidade pelo prospeto, é apreciada de acordo com elevados 
padrões de diligência profissional116, sendo que a mesma abrange tanto o dolo (em 
qualquer das suas modalidades), como a negligência. O juízo de imputação sub-
jetiva refere-se à à desconformidade entre o conteúdo do prospeto e o disposto 
no artigo 135.º do CdVM117.

A nosso ver, o critério de culpa consagrado, a propósito da responsabilidade do 
prospeto, para qualquer dos responsáveis identificados na lei (entre os quais, 
como vimos, o ROC/auditor) deverá ser aquele que, em geral, deverá valer para 
a apreciação da culpa na responsabilidade do ROC/auditor perante os investido-
res na sociedade auditada.
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4. Os danos: os danos puramente patrimoniais

ma breve palavra, a este propósito, quanto à problemática da possibilidade de 
indemnização dos danos puramente patrimoniais118, matéria que se coloca com 
especial relevância no caso dos danos pelos investidores na sociedade audita-
da. Como é assente na nossa doutrina e jurisprudência, a possibilidade de in-
demnização de danos puramente patrimoniais está limitada à responsabilidade 
contratual e à segunda modalidade da ilicitude prevista no artigo 483.º, nº 1, 
do Código Civil, desde que tais danos se enquadrem no âmbito de proteção da 
norma.

Ora, como é bom de ver, os danos sofridos pelos investidores na sociedade au-
ditada serão, via de regra, danos puramente patrimoniais – resultantes, por 
exemplo, da perda (total ou parcial) do montante investido (danos emergen-
tes e lucros cessantes), não sendo, contudo, de excluir – embora se nos afigure 
como excecional – a possibilidade de indemnização de danos de natureza não 
patrimonial, nos termos gerais previstos no artigo 496º do Código Civil119.

Atenta a sua especialidade, atentemos, ainda que brevemente, aos danos in-
demnizáveis ao abrigo da responsabilidade pelo prospeto, a que aludimos supra. 
Ora, o artigo 152.º, n.º 1, do CdVM determina que a indemnização deve colocar o 
lesado na exata situação em que estaria se, no momento da aquisição ou da aliena-
ção dos valores mobiliários, o conteúdo do prospeto estivesse conforme com o dis-
posto no artigo 135.º. 

Não obstante letra da lei, discute-se na doutrina se a indemnização prevista diz 
respeito ao interesse contra¬tual positivo ou ao interesse contratual negati-
vo120. A nosso ver, está em causa o interesse contratual negativo.

118
 Sobre o conceito de danos puramente patrimoniais, cfr. Jorge Sinde Monteiro, Responsabilidade por Conselhos, Recomendações 

ou Informações, Cit., 187 ss.; Manuel Carneiro da Frada, Danos económicos puros ilustração de uma problemática, in Forjar 

o Direito, Cit., 157 ss.. Para maior desenvolvimento, v. Adelaide Menezes Leitão, Normas de Proteção e Danos Puramente 

Patrimoniais, Cit., 295 ss..
119

 Sobre a temática do dano indemnizável em sede de responsabilidade civil, v. João de Matos Antunes Varela, Das Obrigações em 

Geral, I., Cit., 597 e ss.; Mário Júlio de Almeida Costa, Direito das Obrigações, Cit., 590 ss.; António Menezes Cordeiro, Tratado 

de Direito Civil VIII (Direito das Obrigações), Cit., 511 ss; Mafalda Miranda Barbosa, Lições de Responsabilidade Civil, Cit., 298 ss.. 
120

 V. José Ferreira Gomes, “Responsabilidade civil pelo prospeto: a delimitação dos responsáveis perante o artigo 149.º, 1 CVM”, Cit., 

59 ss. Inclinando-se para o critério do interesse contratual negativo, Luís Menezes Leitão, «A responsabilidade civil do auditor 

de uma sociedade cotada», Cit., 239,. Nesse sentido, Paulo Mota Pinto, Interesse Contratual Negativo e Interesse contratual 

Positivo, II, Cit., 1462.
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121
 Segundo esta doutrina, que, com origem no campo das ciências exatas, foi adaptada ao mundo jurídico por Von Buri, uma conduta 

é causa do dano sempre que se conclua que este não se teria verificado sem aquela. Nos termos desta doutrina, a condição, na 

medida em que necessária para a produção do dano, era suficiente para a imputação da responsabilidade. Sem prejuízo da sua 

aparente simplicidade, o critério da conditio revela-se improcedente na prática judicativa, na medida em que este critério quadra 

mal com a intencionalidade específicamente jurídica. Para uma apreciação crítica da doutrina da conditio sine qua non cfr. João 

de Matos Antunes Varela, Das Obrigações em Geral, Cit., 881-885; António Menezes Cordeiro, Tratado de Direito Civil VIII (Direito das 

Obrigações), Almedina, 2017 (reimpressão), 531-532; Mafalda Miranda Barbosa, Do nexo de causalidade ao nexo de imputação: con-

tributo para a compreensão da natureza binária e personalística do requisito causal ao nível da responsabilidade civil extracontra-

tual, Cit., 77-94; Ana Perestrelo de Oliveira, Causalidade e Imputação na Responsabilidade Civil Ambiental, Almedina, 2007, 53-55.
122

 Sobre a doutrina da causalidade adequada cfr. João de Matos Antunes Varela, Das Obrigações em Geral, I, Cit., 887-898; Mário Júlio 

de Almeida Costa, Direito das Obrigações, Cit., 763 ss.. Numa apreciação crítica, cfr. António Menezes Cordeiro, Tratado de Direito 

Civil VIII (Direito das Obrigações), Cit., 533-537; Mafalda Miranda Barbosa, Do nexo de causalidade ao nexo de imputação: contributo 

para a compreensão da natureza binária e personalística do requisito causal ao nível da responsabilidade civil extracontratual, Cit., 94-

130; Ana Perestrelo de Oliveira, Causalidade e Imputação na Responsabilidade Civil Ambiental, Almedina, 2007, 56-59.

5. O nexo de causalidade: a causalidade como nexo de imputação 

preenchimento deste último pressuposto da responsabilidade civil apresenta 
especiais dificuldades no domínio da responsabilidade dos ROC/auditores, na 
medida em que estaremos, via de regra, perante um caso de causalidade múltipla 
(concausalidade ou causalidade cumulativa). Assim é que, no caso sob análise, os 
danos sofridos pelos investidores resultarão, em regra, de facto imputável (tam-
bém e quase necessariamente em primeira linha) à entidade supervisionada. 

O nexo de causalidade, nos casos de responsabilidade civil dos auditores, apre-
senta dificuldades claras, sendo que tais dificuldades serão tanto mais graves 
se, a este propósito, nos ficarmos pelas teorias tradicionais da causalidade. 

Com efeito, o tradicional critério da conditio sine qua non121, quando aplicado ao 
caso ora em análise, levaria necessariamente à exclusão da responsabilidade dos 
auditores, na medida em que estaremos, em regra, perante casos de causalida-
de cumulativa ou concausalidade e, por conseguinte, nenhuma das condutas em 
causa (a da entidade auditada e a do auditor) pode ser vista como condição sem 
a qual o dano não teria ocorrido, já que qualquer uma delas poderia desaparecer, 
continuando o processo causal a seguir o seu curso tendente à produção do dano.

Partindo da constatação da insuficiência do critério da conditio sine qua non – 
mas sem dele verdadeiramente se afastar – a teoria da causalidade adequa-
da parte da ponderação do comportamento do lesante para ver se, em abstra-
to, ele é ou não idóneo a produzir um dano do tipo daquele que se verificou122.  
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No entanto, seguindo de perto os ensinamentos de MAFALDA MIRANDA 
BARBOSA, na doutrina da causalidade adequada colocam-se problemas ao ní-
vel da descrição dos relata (dos termos a relacionar), na medida em que con-
soante a descrição que se faça dos eventos, a própria resposta (a adequação, ou 
não adequação, entre a conduta e o resultado danoso) está já contida na inda-
gação. Acresce que, por um lado, a descrição dos relata em abstrato não atribui o 
necessário relevo ao caso concreto, por outro lado, a pormenorização pode, por 
seu turno, condicionar uma solução que, a priori, não deveria estar estabelecida. 
Isto quer dizer, no fundo, que como é sublinhado por parte da doutrina germâ-
nica, a adequação é uma fórmula vazia (Leeformel)123.

A teoria da causalidade adequada, precisamente na medida em que continua a 
ater-se à lógica da conditio sine qua non como base da imputação, mostra-se 
igualmente insuficiente nas hipóteses de causalidade cumulativa necessária, 
como é o caso ora em análise. Deste modo, para além de todas as críticas que as 
teorias da causalidade adequada, nas suas diversas formulações, nos parecem 
merecer, a verdade é que as mesmas sempre se revelariam imprestáveis para 
um correto enquadramento da responsabilidade civil do ROC/auditor perante 
os investidores na sociedade auditada.

Numa tentativa de superação das teorias, e abandonando a linguagem causal, 
temos a doutrina da esfera de proteção ou do escopo da norma, que pretende re-
solver o problema da delimitação dos danos a indemnizar, na sequência de um 
ato ilícito e culposo, a partir de considerações de tipo normativo, centradas na 
indagação da finalidade da norma violada124. De acordo com esta teoria, partin-
do de uma interpretação teleológica da norma, questionam-se três segmentos 
problemáticos: quais os sujeitos que a norma visava tutelar (?); que tipo de in-
teresses eram por ela protegidos(?); qual a forma de surgimento dos danos que 
ela prescrevia(?).

123
 Mafalda Miranda Barbosa, Do nexo de causalidade ao nexo de imputação: contributo para a compreensão da natureza binária e 

personalística do requisito causal ao nível da responsabilidade civil extracontratual, Cit., 94 ss..
124

 Acerca desta doutrina cfr. António Menezes Cordeiro, Tratado de Direito Civil VIII (Direito das Obrigações), Cit., 538-541; Ana 

Perestrelo de Oliveira, Causalidade e Imputação na Responsabilidade Civil Ambiental, Almedina, 2007, 59-63. Numa perpetiva 

crítica, João de Matos Antunes Varela, Das Obrigações em Geral, I, Cit., 901-903; Mafalda Miranda Barbosa, Do nexo de causali-

dade ao nexo de imputação: contributo para a compreensão da natureza binária e personalística do requisito causal ao nível da 

responsabilidade civil extracontratual, Cit., 131-141.
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Esta teoria apresenta, à partida, alguma valia no caso em análise, uma vez que, 
como vimos supra, poderemos estar perante casos, a nosso ver, de responsabi-
lidade contratual (por força da qualificação do contrato de auditoria como con-
trato com efeicácia de proteção para terceiros) ou perante casos de responsabi-
lidade delitual, in casu na segunda modalidade da ilicitude da responsabilidade 
civil geral, sendo que a doutrina da esfera de proteção ou do escopo da norma 
apresenta mais vantagens em ambos estes casos125.

Não obstante, na esteira de MAFALDA MIRANDA BARBOSA, entendemos que a 
doutrina da esfera de proteção ou do escopo da norma se mantém presa a uma 
visão linear do problema, que não tem em conta a complexidade conformativa 
das sociedades atuais. Ademais, esta teoria (tal como as teorias da conditio sine 
qua non e da causalidade adequada) afirma-se como critério de conexão entre 
o comportamento do lesante e os danos subsequentes, que deveriam ser in-
demnizados. Ou seja, enquadram-se na visão tradicional (unitária) do nexo de 
causalidade, enquanto pressuposto da responsabilidade civil que permite esta-
belecer a ligação – imposta por razões de justiça comutativa e pelo verdadei-
ro sentido da responsabilidade – entre o comportamento ilícito e culposo do 
agente (lesante) e os danos a indemnizar. 

Aderindo à proposta apresentada por MAFALDA MIRANDA BARBOSA, entende-
mos o nexo de causalidade numa perspetiva binária, enquanto causalidade fun-
damentadora e causalidade preenchedora da responsabilidade, por entendermos 
que tal perspectiva revela inegáveis vantagens. Assim, a primeira dimensão da 
causalidade tem como função ligar o comportamento do sujeito à lesão do di-
reito subjetivo ou do interesse legalmente tutelado, enquanto que a segunda 
dimensão da causalidade tem o propósito de estabelecer o nexo entre a lesão do 
direito ou do interesse e os danos subsequentes verificados126.

Como bem sublinha MAFALDA MIRANDA BARBOSA, a bipartição entre a causali-
dade fundamentadora e a causalidade preenchedora da responsabilidade impõe-
-se, num sistema como o nosso, pela estruturação da ilicitude no resultado e não 
na conduta (mesmo nos casos da segunda modalidade da ilicitude, como vimos 
supra) e pela necessidade de ligar o resultado danoso ao comportamento do sujeito. 

125
 Mafalda Miranda Barbosa, Do nexo de causalidade ao nexo de imputação: contributo para a compreensão da natureza binária e 

personalística do requisito causal ao nível da responsabilidade civil extracontratual, Cit., 618 e ss.. V. também Mafalda Miranda 

Barnosa, Lições de Responsabilidade Civil, Cit., 426.
126

 Cfr. Mafalda Miranda Barbosa, Lições de Responsabilidade Civil, Cit., 249-254;, Paulo Mota Pinto, Interesse Contratual Negativo 

e Interesse contratual Positivo, II, Cit., 640 ss., 924 ss., nota 1834, 928 ss., nota 2605.  
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Perante as críticas formuladas contra a necessidade da bipartição da causali-
dade, acompanhamos PAULO MOTA PINTO127, que, não obstante admitir que a 
formulação rigorosa da cisão entre causalidade fundamentadora e preenche-
dora da responsabilidade pode suscitar problemas, defende que há vantagens 
claras no seu estabelecimento: permite separar o direito da responsabilidade 
(causalidade fundamentadora da responsabilidade) do direito da indemnização 
(causalidade preenchedora da responsabilidade), ao mesmo tempo que pode 
ser relevante para delimitar os poderes do Tribunal na decisão sobre a existên-
cia de um dano e o seu quantitativo, permitindo, desta forma, um aligeiramento 
da prova para a causalidade preenchedora da responsabilidade.

Ora, no que respeita à causalidade enquanto pressuposto delitual (a causalida-
de fundamentadora da responsabilidade), de um ponto de vista metodológico, 
se na interpretação das normas ou dos institutos jurídicos temos de convocar 
os princípios normativos que sustentam o ordenamento jurídico (como ensina 
CASTANHEIRA NEVES128), sob pena de corrermos o risco não apreender o sen-
tido normativo do preceito legal ou do instituto em causa, então torna-se claro 
que, na medida em que o fundamento último da responsabilidade civil se há-de 
encontrar na pessoalidade livre e responsável, enquanto categoria ética, a cau-
salidade terá de ser entendida como imputação. Assim, o modo como hoje en-
tendemos a juridicidade, e os atuais pressupostos metodológicos de realização 
do direito, impõem, a nosso ver, uma compreensão do problema da causalidade 
em termos de imputação, fundada numa predicação ético-axiológica na pessoa 
(uma perspetiva personalista e responsabilizadora). 

A questão que se coloca é, então, a de desvelar os critérios imputacionais com 
que temos de lidar. 

Ora, deixando a responsabilidade de ser entendida exclusivamente do ponto de 
vista dogmático, para ser compreendida do ponto de vista ético-axiológico129, 
a própria ação ou omissão deve ser vista como uma categoria onto-axiológica. 
Assim, e em primeiro lugar, a imputação objetiva tem de partir da edificação 
de uma esfera de risco assumida pelo agente. No entanto, não basta contemplar 
essa esfera de risco assumida pelo agente de uma forma atomística, havendo 

127
 Paulo Mota Pinto, Interesse Contratual Negativo e Interesse contratual Positivo, II, Cit., 640 e ss., 924 e ss., nota 1834, 928 e ss., 

nota 2605.
128

 António Castanheira Neves, Questão de Facto e Questão de Direito ou o Problema Metodológico da Juridicidade (ensaio de uma 

reposição crítica). A Crise, Almedina, 1967, 53.  
129

 Cfr. Mafalda Miranda Barbosa, Do nexo de causalidade ao nexo de imputação, Cit., 890 ss. e 1130 ss..
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que cotejá-la com a esfera de risco encabeçada pelo lesado, pelos terceiros, e ainda 
com a esfera de risco geral da vida. 

A pessoa, ao agir, e na medida em que a sua ação é livre, assume uma responsa-
bilidade, estando obrigada, na sua relação com as demais pessoas, a uma série 
de deveres de cuidado. 

Atento o que até aqui se disse, vislumbram-se duas hipóteses alternativas, (i) 
ou a pessoa atua investida numa função especial ou se integra numa comunida-
de de perigo concretamente definida (pelo que, neste caso, a esfera de risco apta 
a alicerçar o juízo imputacional se encontra definida a priori) – como sucede no 
caso presentemente objeto de análise –; ou (ii) a esfera de risco/responsabili-
dade que abraça não é suficientemente definida para garantir o acerto tal juízo. 
Neste caso, torna-se necessário que haja um aumento do risco, que pode ser 
comprovado pela preterição daqueles deveres de cuidado. 

Trazendo o quadro imputacional sumariamente descrito para a problemática 
do presente estudo, temos que o ROC/Auditor, ao agir – hoc sensu, ao emitir a 
sua opinião ou o seu parecer –, assume uma esfera de risco na qual se incluem a 
possibilidade de produção dos danos que vêm a ser sofridos pelos investidores 
na sociedade auditada, incluídos entre os destinatários da opinião ou do parecer 
do ROC/auditor. No entanto, certo é também que tais danos se incluirão, igual-
mente, na grande maioria dos casos130, na esfera de risco assumida pela socie-
dade auditada, no quadro da sua atuação no mercado.

130
 Apenas não será assim quando o erro ou desconformidade da informação resultar, unicamente, da própria opinião ou parecer 

e não da informação financeira sobre a qual tal opinião ou parecer incidem.
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131
 A sociedade auditada, enquanto emitente dos instrumentos ou produtos financeiros originadores dos danos, será sempre (pelo 

menos) co-responsável pelos danos (ou, pelo menos por uma parte deles) causados aos investidores. Assim, perante as cir-

cunstâncias concretas do caso, poderemos ser levados a concluir, ainda assim, pela exclusão da imputação ou – em regra 

– pela sua limitação, sendo necessário apurar, em concreto, qual a medida do contributo causal dado pelo ROC/Auditor para 

a verificação dos concretos danos apurados, limitando-se a  sua responsabilidade à indemnização desses concretos danos.
132

 Nos termos do modelo imputacional proposto por MAFALDA MIRANDA BARBOSA, a imputação deve ser excluída quando o ris-

co não tenha sido criado (não criação do risco), quando haja diminuição do risco e quando ocorra um facto fortuito ou de força 

maior. Impõe-se, ademais, a ponderação da problemática atinente ao comportamento lícito alternativo, sendo que este tem 

particular acuidade ao nível da segunda modalidade de ilicitude. Assim é que, a constatação de que a falta de relevância da 

norma violada para a verificação do dano vem demostrar que a intencionalidade normativa do caso não é assimilada pela inten-

cionalidade normativa da aludida norma. Importa, contudo, apurar se, em concreto, o dano teria tido lugar sensivelmente do 

mesmo modo, no mesmo tempo e nas mesmas condições ainda que a preterição do dever não se tivesse verificado. 
133

 No artigo 149.º, n.º 3 do CdVM consagra-se como causa de exclusão de responsabilidade pelo prospeto, o conhecimento, real 

ou presumido, pelo destinatário da deficiência de conteúdo do prospeto à data da emissão da sua declaração contratual ou em 

momento em que a respetiva revogação ainda era possível. Considerando que não se trata de «uma situação de interrupção do 

nexo de causalidade» e que «o problema não é causal, mas sim imputacional», V. Mafalda Miranda Barbosa, «A questão causal 

ao nível da responsabilidade pelo prospeto: breve reflexão acerca do n.º 2 do artigo 152.º do Código de Valores Mobiliários», 

Cit., 146.

Resulta assim que, fazendo apelo ao modelo imputacional vindo de descrever, 
resultará, em princípio, preenchido o pressuposto causal da responsabilidade 
civil do ROC/Auditor. No entanto, considerando o que fica dito quanto à neces-
sária interação com a esfera de risco assumida pela sociedade auditada, importa 
atender aos fundamentos de limitação e exclusão da responsabilidade do ROC/
Auditor, maxime a responsabilidade da sociedade auditada132, o comportamento 
lícito alternativo132 ou o próprio comportamento do lesado133. l
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O EFEITO DISPOSIÇÃO NOS 
PARTICIPANTES DE FUNDOS 

DE INVESTIMENTO

1. INTRODUÇÃO

s participantes1 dos fundos de investimento exibem efeito disposição? Esse en-
viesamento comportamental é atenuado pela literacia financeira ou pela ex-
periência? Usando uma nova base de dados de uma das maiores instituições 
financeiras em Portugal, que contém registos ao nível das transações por um 
período de vinte anos, este texto tenta dar resposta às questões enunciadas. 

As finanças comportamentais têm desafiado a visão tradicional de que os pre-
ços dos ativos financeiros são determinados racionalmente e refletem todas as 
informações disponíveis. Para esta corrente de pensamento, certas anomalias 
de mercado podem ser explicadas pela existência de comportamento não racio-
nal de investidores (por exemplo, Benartzi e Thaler 1995). Entre os inúmeros 
enviesamentos referidos destaca-se o efeito disposição proposto por Shefrin e 
Statman (1985). O efeito disposição é caracterizado por uma maior propensão 
dos investidores a vender ativos em que obtiveram ganhos e manter em cartei-
ra ativos que têm perdas (não realizadas). A existência deste desvio comporta-
mental pode ter implicações relevantes para o bem-estar, porque impõe custos 
substanciais aos investidores. Conforme destacado por Kaustia (2010), o efeito 
disposição impõe uma carga tributária maior do que a necessária para investi-
dores individuais. Além disso, pode interferir na tomada de decisões prospeti-
vas, induzindo um desempenho inferior (Goetzmann e Massa 2008).

São vários os trabalhos empíricos que concluem pela existência de efeito dispo-
sição nos padrões de negociação de ações de investidores individuais. Grinblatt 
e Keloharju (2001) documentam o efeito disposição na Finlândia; Odean (1998) 
conclui de modo semelhante no caso dos investidores americanos; Feng e 
Seasholes (2005) e Chen et al. (2004) encontram efeito disposição nos investi-
dores chineses; Barber e Odean (2007) documentam o efeito disposição em in-
vestidores individuais e institucionais em Taiwan, enquanto Brown et al. (2006) 
o fazem para investidores australianos. Também Weber e Camerer (1998), com 
base numa experiência, concluem que os indivíduos têm maior probabilidade 
de vender vencedores do que perdedores. Frazzini (2006), por seu turno, con-
clui que os fundos de investimento vendem ações vencedoras a um ritmo mais 
intenso do que vendem as perdedoras.

Em contraste com o mercado acionista, pouca atenção tem sido dada ao efeito  

1
 As expressões “participantes de fundos de investimento” e “investidores em fundos de investimento” são usadas neste texto com 

o mesmo significado.
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disposição entre os participantes de fundos de investimento. No entanto, a com-
preensão deste desvio comportamental no caso destes investidores é relevante 
por várias razões. Com efeito, independentemente do instrumento financeiro, 
a existência do efeito disposição impõe custos aos investidores. A estratégia de 
investimento dos investidores individuais tem evoluído de uma exposição di-
reta ao mercado acionista para uma exposição indireta, através dos fundos de 
investimento (Boehmer e Kelley 2009). Se este desvio comportamental for mais 
fraco (mais forte) nas aplicações em fundos de investimento, os investidores 
individuais terão custos mais baixos (mais altos) quando investirem relativa-
mente mais em fundos do que diretamente em ações. Por outro lado, a existên-
cia de efeito disposição leva a mercados menos eficientes e a eventual inexis-
tência deste desvio nos investidores em fundos pode contribuir para mercados 
financeiros mais eficientes, dada a crescente relevância dos ativos sob gestão de 
fundos de investimento.

Há importantes consequências para o setor de fundos de investimento se os in-
vestidores exibirem efeito disposição. A existência de efeito disposição nesse 
mercado diminui a reação dos investidores individuais ao fraco desempenho 
e distorce os mecanismos de disciplina do mercado. Em essência, os gestores 
dos fundos enfrentarão menor pressão se os investidores não responderem ao 
fraco desempenho dos fundos, pelo que os gestores terão menos incentivos na 
busca dos interesses dos seus clientes. Medir o efeito disposição e o seu impac-
to é, portanto, útil para entender a dinâmica do mercado. A presença de efeito 
disposição entre participantes de fundos pode ter implicações relevantes em 
matéria de risco de liquidez. Se o desempenho do fundo cair, é improvável que 
os investidores com efeito disposição exerçam pressão de saída anormal (isto é, 
que tenham resgates anormalmente elevados), o que diminui as necessidades 
de liquidez do fundo e atenua a necessidade de realizar avultadas vendas de ati-
vos em carteira (fire sales).

As conclusões dos estudos existentes para fundos de investimento são con-
flituantes com as obtidas para o mercado acionista, principalmente nos EUA. 
Ivković e Weisbenner (2009) apresentam resultados compatíveis com a ideia 
de que o efeito disposição não afeta os participantes de fundos nos EUA. Calvet, 
Campbell e Sodini (2009a) não encontram evidência de efeito disposição en-
tre os participantes de fundos na Suécia. Estudos sobre a relação fluxo-desem-
penho (Ferreira et al. 2012) revelam diferenças substanciais entre os países, e 
também que os participantes de fundos de investimento tendem a vender per-
dedores mais intensamente e a comprar vencedores menos intensamente em 
países mais desenvolvidos, o que significa que as conclusões dos EUA não po-
dem ser transpostas diretamente para outros países. No caso de Portugal, Alves 
e Mendes (2011) encontram ausência de reação ao desempenho passado, com 
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persistência dos fluxos de subscrições e resgates de fundos de investimento, o 
que contrasta com a experiência dos EUA.

Chang, Solomon e Westerfield (2016) apresentam evidência consistente com a 
ideia de que os investidores evitam realizar perdas porque não gostam de ad-
mitir que investimentos anteriores foram erros, mas a delegação reverte esse 
efeito, permitindo que o investidor culpe o gestor. Neste contexto, a propensão 
a realizar ganhos mais do que perdas aplica-se apenas a ativos não delegados, 
como ações individuais; ativos delegados, como fundos de investimento, exi-
bem o reverso do efeito disposição. Uma explicação alternativa é que os des-
vios comportamentais podem manifestar-se de maneira diferente em diferen-
tes classes de ativos ou mesmo em valores mobiliários diferentes, o que está de 
acordo com Kumar (2009), que apresenta evidência de que o efeito disposição é 
mais pronunciado entre as ações que são mais complexas de avaliar.

Este estudo investiga o efeito disposição entre participantes de fundos de inves-
timento em Portugal, usando uma amostra de 31.513 investidores individuais de 
uma grande instituição financeira no período compreendido entre 1998 e feve-
reiro de 2017 e o Cox proportional hazard model. Os resultados empíricos obtidos 
permitem concluir que existe um forte efeito disposição entre aqueles inves-
tidores: a probabilidade de um investidor resgatar as unidades de participação 
(up) que detém num fundo de investimento aumenta mais de 70 pontos per-
centuais (pp) quando o valor da up não é inferior ao valor pago no momento da 
subscrição.

Estudos anteriores ilustram que a heterogeneidade dos investidores afeta os 
desvios comportamentais. Por exemplo, a experiência e a sofisticação foram 
apontadas como moderadoras deste efeito (Feng e Seasholes 2005). Chen et al. 
(2004) e Choe e Eom (2009) encontram igualmente uma associação negativa 
entre a experiência de negociação e o efeito disposição numa amostra de inves-
tidores chineses e coreanos, respetivamente. Dhar e Zhu (2006) constatam que 
cerca de 20% dos investidores exibem efeito disposição reverso, estando os ne-
gociadores ativos mais dispostos a aceitar perdas.

Assim, a importância da experiência de negociação como moderadora do efei-
to disposição é estudada. Os resultados obtidos sugerem que o efeito disposi-
ção não é influenciado pelo início da negociação de ações e de obrigações, mas 
a negociação de derivados diminui a relutância em resgatar fundos perdedo-
res (i.e., aqueles cujo valor da up é inferior ao respetivo preço de subscrição). 
Quanto à negociação de instrumentos financeiros estrangeiros, esta não alte-
ra o efeito disposição dos participantes dos fundos de investimento. Podemos, 
assim, concluir que nem todos os tipos de experiência ajudam a atenuar os  
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desvios comportamentais: a experiência obtida com a negociação de instru-
mentos financeiros sofisticados (i.e., derivados) tem maior impacto na mo-
deração do efeito disposição do que a negociação de instrumentos tradicionais 
(i.e., ações ou obrigações).

Duas características distintas (intensidade e diversidade de negociação) do his-
tórico de negociação dos investidores são ainda analisadas, podendo concluir-
-se que o número de compras efetuadas e o valor do turnover dessas operações 
de compra atenuam o efeito disposição, mas tal não acontece com o número de 
operações intradiárias realizadas. Todavia, o número de diferentes valores mobi-
liários e o de fundos diferentes negociados pelo investidor diminuem o efeito da 
disposição, o que acontece igualmente com o número de subscrições de fundos. 

O papel da literacia financeira como um potencial moderador do efeito dispo-
sição é igualmente analisado, antecipando-se que indivíduos com níveis mais 
altos de literacia se comportam de maneira mais racional. A literacia geral, me-
dida pelo nível de escolaridade, é “fundamental for obtaining a correct perception 
of financial information and available opportunities, as well as being crucial in the 
decision-making process” (Abreu e Mendes 2010, p.517). O modelo de base é es-
timado para duas subamostras (uma que inclui investidores titulares de um di-
ploma universitário e a outra com os demais indivíduos) e concluímos que a li-
teracia geral condiciona o efeito disposição entre os participantes de fundos de 
investimento: o hazard ratio diminui 44 pp quando passamos do segundo para 
o primeiro grupo.

Há outra dimensão da literacia financeira que não é capturada pelo nível de es-
colaridade: o conhecimento individual sobre mercados e produtos financei-
ros (Abreu e Mendes 2010). Os investidores financeiramente informados estão 
cientes das opções, escolhas e consequências financeiras existentes e, portan-
to, estão melhor posicionados para aumentar o seu bem-estar. Considerando 
que um indivíduo que possui uma ocupação qualificada no setor financeiro, é 
um consultor de investimentos, auditor ou economista tem maiores conheci-
mentos sobre mercados e produtos financeiros, os resultados da análise empí-
rica efetuada são consistentes com a ideia de que maior literacia financeira es-
pecífica (ou capacidades matemáticas mais fortes) também reduz a relutância 
em vender perdedores ou a propensão a vender vencedores.

Por fim, avaliamos se a literacia aumenta ou atenua o impacto da experiência 
no efeito disposição, e concluímos que o número de fundos diferentes, o núme-
ro de títulos diferentes, o número de negócios efetuados e o valor do turnover  
gerado por aqueles negócios atenuam, mas não eliminam, o efeito disposição 
de indivíduos com e sem diploma universitário.
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Em testes complementares consideramos explicações alternativas para os nos-
sos resultados. Apesar de encontrarmos evidência empírica consistente com a 
existência de crenças irracionais (irrational beliefs) dos investidores relativas à 
reversão para a média dos retornos dos fundos, o efeito disposição continua a 
estar presente. No que respeita ao impacto do sentimento do mercado nos re-
sultados, concluímos que o efeito disposição é estatística e economicamente 
significativo em períodos de subida e de descida de cotações, mas é mais inten-
so durante os períodos bull market.

Paralelamente, avaliamos se os investidores individuais exibem menor efeito 
disposição quando há alguém para culpar (como no caso de investimentos de-
legados); tendo encontrado efeito disposição consideravelmente maior numa 
subamostra de fundos que têm maior probabilidade de serem adquiridos após 
aconselhamento do intermediário financeiro, rejeitamos tal hipótese. Por fim, 
testamos a hipótese de os resultados obtidos serem criticamente influenciados 
pela existência de más emoções ou de comissões de resgate. Esta hipótese tam-
bém é rejeitada pois a significância económica e estatística do efeito disposição 
ainda persiste.

Em suma, neste texto apresentamos evidência estatística robusta de que os 
investidores individuais exibem efeito disposição na negociação de fundos de 
investimento. Estes resultados desafiam as conclusões de Calvet, Campbell e 
Sodini (2009a) e de Ivković e Weisbenner (2009), que não encontraram evi-
dência de que os investidores individuais apresentam tal comportamento. Além 
disso, concluímos que a tendência para reter fundos perdedores é parcialmente 
compensada pela literacia financeira e que a intensidade de negociação em fun-
dos reverte quase inteiramente o efeito disposição.

O artigo está estruturado da seguinte forma. A secção 2 define as variáveis e 
apresenta a metodologia, a secção 3 descreve a base de dados, a secção 4 discute 
os resultados e na secção 5 tecem-se algumas considerações finais.
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2. METODOLOGIA

este trabalho usamos uma base de dados que contém informação relativa às con-
tas detidas por investidores individuais num dos maiores bancos em Portugal. 
A análise está concentrada principalmente nas tabelas que contêm transações 
de valores mobiliários e de fundos de investimento realizadas pelos clientes do 
banco. Acrescentamos a essas tabelas um conjunto de dados da Bloomberg e da 
Reuters relativos a preços (i.e., valor da up) diários de fundos de investimento. 
De modo a reduzir o esforço computacional das estimações, os dados de preços 
e transações diárias são convertidos em frequência semanal.

O efeito disposição é medido usando o procedimento proposto por Feng e 
Seasholes (2005), ou seja, estimamos um modelo de análise de sobrevivência 
(survival analysis model) em que uma “falha” ocorre quando o investidor efe-
tua um resgate. Um investidor é incluído no conjunto de dados final quando 
abre uma posição (i.e., subscreve) num fundo de investimento. Após a subs-
crição, o investidor fica em risco. Para cada semana t após a subscrição das 
primeiras up do fundo, é estimada a probabilidade condicional de resgate des-
sa up. As subscrições subsequentes (aquelas após a compra inicial) são consi-
deradas retenções, uma vez que o investidor, de facto, continua a deter up do 
fundo.

Para cada data/fundo/investidor da amostra, são realizados dois tipos de com-
parações. A primeira envolve o resgate efetivo das up do fundo: quando o inves-
tidor resgata uma up, compara-se o preço a que é feito o resgate com o preço 
de subscrição original (o “preço de referência”). O preço médio ponderado de 
subscrição é usado como preço de referência quando ocorrem várias subscri-
ções antes do resgate. Quando não há resgate, os ganhos/perdas potenciais são 
estimados: existem ganhos (perdas) potenciais quando o preço mais baixo da 
up numa semana é superior (inferior) ao preço de referência. A lógica subjacen-
te é a de que o investidor poderia ter resgatado com lucro (perda), a qualquer 
momento da semana t, as up que detém.

Na linha de Feng e Seasholes (2005), são criados dois indicadores diferentes, 
embora relacionados. O indicador de lucro (TPI) assume o valor de 1 se as up do 
fundo foram resgatadas com ganho (ou se as up estiverem a ser transacionadas 
com um ganho potencial) e zero em caso contrário. O indicador de perda (TLI) 
assume o valor de 1 se as up do fundo foram resgatadas com perda (ou se tive-
rem sido transacionadas com uma perda potencial). TPI e TLI variam no tem-
po. Como as up são negociadas num dado momento com perda ou com ganho 
(exceto em casos excecionais), TPI e TLI não são incluídas em simultâneo no 
modelo.

N
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No modelo de base, uma variável de venda/retenção (SELL) é usada numa  
hazard function, assumindo o Cox proportional hazard model:

onde x é um vetor de variáveis independentes específicas do investidor (que po-
dem ser ‘fixas’ ou variáveis no tempo) e ß é o vetor de coeficientes. O vetor x 
pode conter características sociodemográficas do investidor, variáveis de lite-
racia, experiência e sofisticação do investidor, ou características gerais do mer-
cado. Algumas variáveis podem ser interagidas. O modelo estima a proportional 
hazard rate,    (t|x), através da multiplicação da baseline hazard rate,     0 (t), com 
a relative hazard rate, expß’xt. A estimação é efetuada através do método da má-
xima verosimilhança.

Existe um evento de falha (failure) quando ocorre o resgate de up de um fun-
do, podendo um investidor ter várias falhas. Intuitivamente, o modelo estima 
o tempo que medeia entre o momento em que o investidor fica em risco e cada 
resgate efetivo de up de um fundo. No caso do modelo mais simples, TPI é a úni-
ca variável explicativa usada.
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3. BASE DE DADOS

base de dados usada neste estudo contém três tabelas diferentes, cobrindo um 
período de 20 anos, de janeiro de 1998 a fevereiro de 2017. A primeira tabe-
la inclui dados sociodemográficos de investidores individuais: género, ocu-
pação, escolaridade, residência, data de nascimento e variáveis binárias (sim/
não) indicando se o investidor possui conta poupança, crédito ao consumo e 
crédito hipotecário. A segunda tabela contém os registos de todas as transa-
ções (aquisições e vendas) de valores mobiliários efetuadas por cada investidor. 
Esta tabela contém a data da transação, o tipo de transação (compra ou venda), 
a quantidade, o preço, a moeda, o código ISIN e a descrição do valor mobiliário. 
A terceira tabela inclui as operações em fundos de investimento (subscrições 
e resgates). A tabela contém informações sobre a data da transação, o tipo de 
transação (subscrição ou resgate), o número de up, o preço, a moeda, o código 
ISIN e o nome do fundo. A informação de transações foi complementada com 
séries cronológicas de valores (i.e., preços) diários das up de cada fundo, extraí-
dos da Bloomberg e da Reuters.

Vários filtros são aplicados a estes dados. Os registos de não residentes são ex-
cluídos e eliminamos investidores que iniciaram atividade antes de janeiro de 
1998. Também excluímos os fundos fechados, os fundos monetários abertos, 
os fundos imobiliários, os fundos cujos participantes beneficiam de vantagens 
fiscais (i.e., PPR e PPA) e os fundos que distribuem dividendos. Após a aplicação 
destes filtros, os dados usados nas estimações incluem 6.926.515 observações 
de conta/fundo/data, relativas a 31.513 investidores.

Várias variáveis são criadas a partir dos dados originais. Assim, adicionamos 
variáveis demográficas, como a idade (age) do investidor no momento da pri-
meira subscrição de um fundo de investimento e a escolaridade (três variáveis 
binárias): educ0 assume o valor 1 para indivíduos com até 12 anos de escola-
ridade; educ1 assume o valor 1 para indivíduos com 12 ou mais anos de esco-
laridade, mas não concluiu um curso universitário; educ2 assume o valor de 1 
para indivíduos com diploma universitário). As variáveis de literacia são cons-
truídas a partir de dados de ocupação e escolaridade, correspondendo educ2 à 
variável de literacia geral. A literacia financeira (finlit) e as capacidades ma-
temáticas (mathskills) são variáveis binárias, iguais a um para indivíduos com 
ensino superior cuja ocupação sugere um alto nível de literacia financeira (pro-
fissionais do setor bancário, serviços de corretagem, auditores, economistas, 
contabilistas, diretores financeiros) e para aqueles com ensino superior cuja 
ocupação sugere um alto nível de capacidades matemáticas (engenheiros, fí-
sicos, cientistas de computação e dados, economistas, gerentes financeiros), 
respetivamente.

A
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No que respeita às variáveis relativas à experiência e à sofisticação financeira 
dos investidores, são criadas várias variáveis dinâmicas que refletem a curva 
de aprendizagem. Equitytrader e bondtrader são variáveis binárias para as quais 
o valor de 1 é atribuído assim que o investidor realiza a primeira transação em 
ações e em obrigações, respetivamente. Estas duas variáveis traduzem a ligação 
mais simples do investidor ao mercado de valores mobiliários. Derivativetrader, 
foreigntrader e daytrader são variáveis binárias que assumem o valor 1 logo após 
o investidor realizar a primeira transação em derivados, títulos estrangeiros ou 
intradiária, respetivamente. Estas variáveis sugerem um nível mais elevado de 
sofisticação do investidor, uma vez que implicam maior conhecimento.
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gender Binária, igual a 1 (zero) se investidor é homem (mulher).

age Idade na data da transação.

educ0 Binária, igual a 1 se não concluiu ensino secundário.

educ1 Binária, igual a 1 se concluiu ensino secundário, mas não concluiu ensino universitário.

educ2 Binária, igual a 1 se concluiu ensino universitário.

ocup0 Binária, igual a 1 se trabalhador não diferenciado.

ocup1	 Binária,	igual	a	1	se	trabalhador	não	qualificado,	mas	especializado.

ocup2	 Binária,	igual	a	1	se	trabalhador	qualificado	(sem	responsabilidades	de	gestão).

ocup3 Binária, igual a 1 se dirigente.

savings account Binária, igual a 1 se tem conta poupança.

mortgage Binária, igual a 1 se tem crédito hipotecário.

consumer credit Binária, igual a 1 se tem crédito ao consumo.

finlit	 Binária,	igual	a	1	se	tem	ocupação	no	sistema	financeiro	ou	nas	áreas	de	contabilidade, 

	 gestão	ou	finanças.

mathskills Binária, igual a 1 se tem ocupação que requer conhecimentos avançados de matemática.

lispor Binária, igual a 1 se reside em Lisboa ou no Porto.

Tabela 1 – Definição das variáveis
Painel A – Variáveis sociodemográficas / estáticas

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx


88

CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Voltar ao índice cmvm.pt

O EFEITO DISPOSIÇÃO NOS 
PARTICIPANTES DE FUNDOS 

DE INVESTIMENTO

equitytrader Binária, igual a 1 após a primeira transação em ações.

bondtrader Binária, igual a 1 após a primeira transação em obrigações.

derivativetrader Binária, igual a 1 após a primeira transação em derivados.

foreigntrader Binária, igual a 1 após a primeira transação em títulos estrangeiros.

daytrader Binária, igual a 1 após a primeira transação intradiária. Uma transação intradiária ocorre 

 quando o investidor compra e vende o mesmo título durante a mesma sessão de negociação.

numtrades Número acumulado de transações de compra de ações, obrigações e derivados.

turnover Valor acumulado das transações de compra de ações, obrigações e derivados.

daytrading Número acumulado de transações intradiárias. Uma transação intradiária ocorre quando 

 o investidor compra e vende o mesmo título durante a mesma sessão de negociação.

diffsec Número de títulos diferentes negociados/em carteira.

difffunds Número de fundos diferentes negociados/em carteira (inclui todos os tipos de fundos:  

 abertos e fechados, do mercado monetário, imobiliários, PPR e PPA)

numtradefunds Número acumulado de subscrições de fundos.

Tabela 1 – Definição das variáveis
Painel B – Variáveis de experiência / dinâmicas

O modelo inclui também variáveis contínuas, com o objetivo de capturar o im-
pacto da intensidade e da diversidade da negociação no efeito disposição. O nú-
mero de transações de compra realizadas pelo investidor no mercado de valo-
res mobiliários (numtrades) e o correspondente valor transacionado (turnover) 
captam a intensidade geral da negociação. O número de negócios intradiários 
(daytrading) mede a intensidade de negociação de investidores sofisticados, 
enquanto o número de diferentes títulos (diffsec) e fundos (difffunds) detidos 
no passado pelo investidor medem a diversidade de negociação.2 Por fim, o nú-
mero de operações de subscrição e resgate de fundos (numtradefunds) tam-
bém é usado como proxy para conhecimento e experiência sobre fundos de 
investimento.3

2
 Espera-se que um maior número de valores mobiliários ou fundos em carteira esteja associado a mais experiência.

3
 Na construção das variáveis relacionadas com a negociação de fundos são considerados todos os fundos incluídos na carteira 

do investidor (fundos fechados e abertos, fundos imobiliários e fundos com benefícios fiscais).
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Região  

Lisboa ou Porto               37,5   

Other               62,5   

Escolaridade 

Missing               32,0   

Menos de 12 anos escolaridade               40,7   

Ensino secundário               13,6   

Ensino universitário               13,8   

Conta poupança 

Tem               27,7   

Não tem               72,3   

Crédito consumo  

Tem                 3,3   

Não tem               96,7   

Crédito hipotecário 

Tem                 7,0   

Não tem               93,0   

Género 

Mulher               38,5   

Homem               61,5   

Tabela 2 – Estatísticas descritivas 

Painel A – Variáveis sociodemográficas

Esta tabela apresenta estatísticas resumidas dos dados usados na estimação. A amos-
tra contém 31.513 investidores diferentes. O Painel A inclui as características sociodemo-
gráficas dos investidores. O Painel B descreve a amostra no que respeita ao histórico de 
negociação dos investidores antes de subscrever fundos de investimento (at inception) e 
quando eles saem (at exit) da amostra (ou seja, quando resgatam todas as ações dos fun-
dos de investimento ou em fevereiro de 2017, o que ocorrer primeiro).

(% investidores)
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equitytrader At inception 4,0% 19,7% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0%

  At exit 8,0% 26,8% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0%

bondtrader At inception 1,0% 8,4% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0%

 At exit 2,0% 13,5% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0%

# daytrades At inception 0,01 0,42 0 51 0 0 0

  At exit 0,03 1,15 0 140 0 0 0

# of buy trades At inception 0,42 5,62 0 704 0 0 0

  At exit 1,03 10,27 0 1.072 0 0 0

turnover of buy trades (€) At inception 2.217 43.624 0 4.000.000 0 0 0

 At exit 5.195 79.880 0 6.413.403 0 0 0

# of different securities At inception 0,2 1,0 0 63 0 0 0

  At exit 0,3 1,6 0 104 0 0 0

# of buy operations (funds) At inception 2,8 10,3 1 212 1 1 2

  At exit 6,1 20,0 1 1236 1 2 4

fund subscriptions (€) At inception 15.686 64.451 0 6.519.263 1.895 4.988 12.470

  At exit 25.219 92.114 0 7.219.767 2.958 7.491 20.376

# of different funds At inception 1,4 1,1 1 33 1 1 1

  At exit 2,1 3,3 1 139 1 1 2

Tabela 2 – Estatísticas descritivas
Painel B – Experiência de transações

Percentis
75D.P. Mínimo Máximo 25 50Média

Literacia Financeira 

Missing               30,4   

Tem                 3,8   

Não tem               65,8   

Capacidades matemáticas 

Missing               30,5   

Tem                 5,2   

Não tem               64,3   

Ocupação 

Missing               30,4   

Sem ocupação               13,2   

Indiferenciada                 5,1   

Especializada               35,7   

Qualificada	 																7,6			

Gestores                 8,0   
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A Tabela 2 apresenta estatísticas descritivas das variáveis usadas. Cerca de 
37,5% dos investidores vivem em Lisboa ou no Porto e 61,5% são homens. 
Apenas uma pequena percentagem dos investidores possui crédito ao consu-
mo (3,3%) ou hipotecário (7,0%), mas 27,7% possuem uma conta poupança. O 
nível de escolaridade dos indivíduos da amostra é reduzido: a maioria dos in-
vestidores possui menos de 12 anos de escolaridade e 13,8% concluíram o ensi-
no superior. Apenas 4,0% (1%) possuíam experiência em negociação de ações 
(obrigações) quando subscreveram pela primeira vez fundos de investimento. 
O número acumulado médio de operações (de compra) de valores mobiliários 
é de 0,42 por investidor quando os investidores subscrevem fundos pela pri-
meira vez. A maioria dos investidores não tem operações no mercado de valo-
res mobiliários e o número dos que efetuam transações intradiárias também é 
reduzido.

Em média, o número de diferentes títulos negociados por investidor é de apro-
ximadamente 0,2 quando inicia a subscrição de fundos de investimento. No en-
tanto, existe um investidor que negociou 63 títulos diferentes antes de subs-
crever o primeiro fundo de investimento.
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4. RESULTADOS

4.1 Efeito disposição e literacia

análise empírica parte da estimação de SELL tendo TPI como única variável ex-
plicativa num Cox proportional hazard model. A inferência estatística é realizada 
usando desvios padrão robustos e agrupados (clustered) ao nível do fundo/in-
vestidor (os resultados encontram-se na primeira linha da Tabela 3).4 A hazard 
rate estimada é igual a 1,72 e é estatisticamente significativa, o que significa 
que a probabilidade de um resgate de up é 72 pp mais alta quando o investidor 
consegue obter um lucro5 não negativo. Tal constitui evidência de forte efeito 
disposição.

Com o objetivo de averiguar se o efeito disposição varia com a literacia dos in-
vestidores, a amostra é dividida por grupos de indivíduos e o modelo de base é 
estimado separadamente para cada grupo. Existe uma diferença considerável (e 
estatisticamente significativa) entre investidores com e sem diploma univer-
sitário: a hazard rate estimada para TPI é igual a 1,47 (1,91) no subconjunto de 
indivíduos com (sem) ensino superior concluído.

A

4
 Reportam-se hazard rates, em vez de coeficientes.

5
 Lucro bruto, que não considera comissões de resgate nem de subscrição.
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Amostra completa 1,72*** (29,43) 

Sem literacia financeira 1,88*** (25,29) 

Com literacia financeira 1,45*** (3,34) -1,79*

Sem cap. matemáticas 1,88*** (25,06) 

Com cap. matemáticas 1,44*** (4,25)      -2,40***

Sem diploma univ. 1,91*** (25,04) 

Com diploma univ. 1,47*** (9,45)      -5,40***

Teste igualdade
coeficientes (t-stat)t-statCoef.

O EFEITO DISPOSIÇÃO NOS 
PARTICIPANTES DE FUNDOS 

DE INVESTIMENTO

Tabela 3 – Efeito disposição e características dos investidores

Esta tabela apresenta os hazard ratio associados à decisão de deter / resgatar unidades de 
participação (up) do fundo de investimento. A variável dependente assume o valor de um 
em cada semana em que o participante resgata up do fundo (e zero quando detém as up do 
fundo). A variável independente é TPI (variável binária definida como um quando o preço 
da up é igual ou superior ao preço médio ponderado de subscrição, e zero em caso contrá-
rio). O modelo é estimado usando o Cox proportion hazard model para a amostra completa 
e para diferentes subamostras: (i1) investidores com literacia financeira; (i2) investidores 
sem literacia financeira; (ii1) investidores com capacidades matemáticas; (ii2) investido-
res sem capacidades matemáticas; (iii1) investidores com diploma universitário; e (iii2) in-
vestidores sem diploma universitário. O período amostral é de janeiro de 1998 a fevereiro 
de 2017. As estatísticas t estão agrupadas (clustered) ao nível do fundo/investidor. ***, **, 
* denotam significância estatística em testes bilaterais a 1%, 5% e 10%, respetivamente.

A hazard rate estimada para TPI é de 1,45 para indivíduos com literacia finan-
ceira e 1,88 para os demais indivíduos, uma diferença estatisticamente signifi-
cativa (10% de significância). Quanto às capacidades matemáticas, investidores 
com melhores capacidades apresentam uma menor hazard rate para TPI, sendo 
a diferença (44 pp) estatisticamente significativa a 1%. Pode, assim, concluir-
-se que a literacia é um moderador generalizado do efeito disposição exibido 
pelos participantes de fundos de investimento.
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4.2 Efeito disposição e experiência de negociação

efeito da experiência e da aprendizagem é analisado atendendo à intensidade 
da atividade de negociação, à sofisticação dos instrumentos financeiros man-
tidos e à diversidade dos instrumentos financeiros negociados. Equitytrader e 
bondtrader variam no tempo, pois assumem o valor 1 a partir do momento em 
que o investidor efetua o seu primeiro negócio em ações e em obrigações, res-
petivamente. Equitytrader é adicionada ao modelo de base, juntamente com a 
sua interação com TPI. Dado que o coeficiente de equitytrader não é estatistica-
mente significativo pode inferir-se que, em média, os investidores com e sem 
experiência da negociação de ações têm horizontes de investimento em up de 
fundos de investimento semelhantes. Mais importante, o coeficiente de equity-
trader × TPI não é estatisticamente significativo, o que significa que, em média, 
a experiência na negociação de ações não tem impacto no efeito disposição. Os 
resultados são semelhantes no caso da experiência na negociação de obriga-
ções. Assim, conclui-se que o efeito disposição não é afetado pela experiência 
anterior de negociação em ações ou em obrigações.

O exercício anterior é replicado com variáveis alternativas, sendo derivativetra-
der (variável binária, igual a 1 após o primeiro negócio em derivados) a primeira 
delas. Assim, derivativetrader e TPI×derivativetrader são adicionadas ao modelo 
de partida e o modelo é novamente estimado. Em contraste com os casos ante-
riores, o coeficiente de TPI×derivativetrader é negativo, estatisticamente signi-
ficativo e economicamente considerável, o que significa que a experiência dos 
investidores na negociação de derivados reduz a aversão às perdas. Uma possí-
vel interpretação para este resultado é que a negociação de derivados requer um 
nível mais elevado de sofisticação e conhecimento do que a negociação de ações 
ou obrigações, o que origina uma reversão parcial do efeito disposição.

foreigntrader e daytrader são igualmente binárias, e iguais a 1 a partir do mo-
mento em que o investidor começa a negociar um título estrangeiro ou a efetuar 
negociação intradiária, respetivamente. Nenhuma destas variáveis influencia 
o efeito disposição pois as respetivas interações com TPI são estatisticamente 
não significativas.

O
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Tabela 4 – Efeito disposição, sofisticação e experiência

Esta tabela apresenta os hazard ratio associados à decisão de deter / resgatar unidades 
de participação (up) do fundo de investimento. A variável dependente assume o valor de 
um em cada semana em que o participante resgata up do fundo (e zero quando detém as 
up do fundo). A variável independente TPI (variável binária definida como um quando o 
preço da up é igual ou superior ao preço médio ponderado de subscrição, e zero em caso 
contrário) é interagida com diferentes variáveis: equitytrader, bondtrader, derivativetra-
der, foreigntrader, daytrader, lnnumtrades, lnnumtradefunds, lnturnover, daytrading, lndiff-
sec and lndifffunds. O modelo é estimado usando o Cox proportion hazard model. O período 
amostral é de janeiro de 1998 a fevereiro de 2017. As estatísticas t estão agrupadas (clus-
tered) ao nível do fundo/investidor. ***, **, * denotam significância estatística em testes 
bilaterais a 1%, 5% e 10%, respetivamente.

TPI 1,72*** 1,72*** 1,72*** 1,72*** 1,73*** 1,73***
 (29,43) (27,86) (29,11) (28,77) (29,37) (29,49)
equitytrader  1,01    
  (0,26)    
TPI*equitytrader  1,07    
  (1,03)    
bondtrader   0,61***   
   (-3,58)   
TPI*bondtrader   1,02   
   (0,10)   
derivativetrader    0,70***  
    (-3,58)  
TPI*derivativetrader    0,80**  
    (-2,02)  
foreigntrader     1,37*** 
     (2,75) 
TPI*foreigntrader    0,91 
     (-0,68) 
daytrader      1,87***
      (4,00)
TPI*daytrader      0,87
            (-0,85)
N 6.926.515 6.926.515 6.926.515 6.926.515 6.926.515 6.926.515
Log-lik -509.222 -509.214 -509.173 -509.107 -509.211 -509.198
id-funds 36.406 36.406 36.406 36.406 36.406 36.406
Chi2 866*** 878*** 902*** 941*** 877*** 902***
Pseudo-R2 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
Variáveis de controle Não  Não  Não  Não  Não  Não 
Clustered SE ID-fund ID-fund ID-fund ID-fund ID-fund ID-fund

[3] [4] [5] [6][1] [2]
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Tabela 4 – Efeito disposição, sofisticação e experiência

TPI 2,14*** 1,73*** 1,73*** 1,73*** 1,73*** 2,43***

 (20,11) (29,24) (29,28) (29,46) (29,43) (20,10)

lnnumtradefunds 1,19***     

 (8,45)     

TPI*lnnumtradefunds 0,88***     

 (-6,42)     

lnnumtrades      

      

TPI*lnnumtrades  0,97*    

  (-1,70)    

lnturnover      

      

TPI*lnturnover   0,99***   

   (-2,39)   

daytrading    1,35***  

    (3,17)  

TPI*daytrading    0,99  

    (-0,11)  

lndiffsec      

      

TPI*lndiffsec     0,93*** 

     (-3,00) 

lndifffunds      1,19***

      (6,10)

TPI*lndifffunds      0,73***

      (-9,09)

N 6.926.515 6.926.515 6.926.515 6.926.515 6.926.515 6.926.515

Log-lik -509.113 -509.218 -509.214 -509.205 -509.210 -509.124

id-funds 36.406 36.406 36.406 36.406 36.406 36.406

Chi2 954*** 866*** 866*** 902*** 868*** 910***

Pseudo-R2 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

Variáveis de controle Não  Não  Não  Não  Não  Não 

Clustered SE ID-fund ID-fund ID-fund ID-fund ID-fund ID-fund

[9] [10] [11] [12][7] [8]
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As variáveis usadas anteriormente captam diferentes graus de sofisticação do 
investidor, mas não características importantes da negociação, como a inten-
sidade e a diversidade da negociação. Para avaliar se a intensidade das transa-
ções é materialmente relevante é usado o número de transações (de compra) 
nos mercados de valores mobiliários.6 É efetuada uma transformação logarít-
mica de modo a reduzir a influência de outliers e a assimetria: lnnumtradest de-
nota o logaritmo de um mais o número acumulado de transações de compra de 
valores mobiliários efetuados até ao momento t. Estimando SELL em função de 
TPI e TPI×lnnumtrades conclui-se que o coeficiente do termo de interação é ne-
gativo e tem significado económico e estatístico.7

Em alternativa, o turnover é usado como indicador da atividade de negociação, 
e lnturnover corresponde ao logaritmo de um mais o valor acumulado das com-
pras efetuadas pelos investidores. O coeficiente estimado de lnturnover×TPI é 
negativo e estatisticamente significativo, pelo que se conclui que a experiência 
de negociação mitiga o efeito disposição.

No que diz respeito à diversidade da negociação, as interações de TPI com o (lo-
garitmo do) número de diferentes valores mobiliários/fundos negociados pelo 
investidor são adicionados ao modelo de base. O coeficiente da interação de TPI 
com o (logaritmo de um mais o) número de títulos negociados até t (lndiffsect) é 
negativo e estatisticamente significativo, observando-se uma relação do mes-
mo tipo quando a interação de TPI com o (logaritmo do) número de diferen-
tes fundos negociados até t (lndiffsect) é adicionada à especificação de base. Em 
conjunto, estes resultados permitem concluir que a diversidade de negociação 
também mitiga o efeito disposição.

Dois indicadores adicionais da experiência dos investidores são ainda conside-
rados: a intensidade das transações intradiárias e o número de transações em 
fundos. Adicionando ao modelo de base o (logaritmo de um mais o) número de 
transações intradiárias realizadas pelo investidor até t (daytrading) juntamente 
com a sua interação com TPI, o termo de interação não tem significado estatís-
tico. Finalmente, incluindo o (logaritmo do) número de transações de fundos 
(lnnumtradefunds) e a respetiva interação com TPI, obtém-se um coeficiente 
para TPI×lnnumtradefunds que é negativo e estatisticamente significativo, o que 
permite afirmar que quanto maior a experiência de negociação em fundos de 
investimento, menor a relutância em resgatar com perdas.

6
 É contabilizada a negociação de ações, obrigações e derivados.

7
 Em algumas das regressões que incluem variáveis contínuas, excluímos a variável da regressão e concentramo-nos apenas na 

sua interação com TPI uma vez que existe forte colinearidade.
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Os modelos anteriores foram estimados de novo, agora com inclusão de variá-
veis sociodemográficas, de modo a enriquecer a análise efetuada. A hazard rate 
para TPI aumenta ligeiramente, de 1,72 para 1,75. Esta pequena alteração pode 
ser justificada pela introdução das variáveis de controle ou por efeitos de com-
posição da amostra uma vez que a introdução destas variáveis adicionais dimi-
nui o número de observações disponíveis para a estimação (nalguns casos (i.e., 
ocupação e escolaridade) não existe informação para todos os investidores).
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Tabela 5 – Efeito disposição, sofisticação e experiência,
com controle de variáveis sociodemográficas

Esta tabela apresenta os hazard ratio associados à decisão de deter / resgatar unidades 
de participação (up) do fundo de investimento. A variável dependente assume o valor de 
um em cada semana em que o participante resgata up do fundo (e zero quando detém 
as up do fundo). A variável independente TPI (variável binária definida como um quando 
o preço da up é igual ou superior ao preço médio ponderado de subscrição, e zero em 
caso contrário) é interagida com diferentes variáveis: equitytrader, bondtrader, derivati-
vetrader, foreigntrader, daytrader, lnnumtrades, lnnumtradefunds, lnturnover, daytrading, 
lndiffsec and lndifffunds. O modelo é estimado usando o Cox proportion hazard model. O 
período amostral é de janeiro de 1998 a fevereiro de 2017. As estatísticas t estão agrupa-
das (clustered) ao nível do fundo/investidor. ***, **, * denotam significância estatística em 
testes bilaterais a 1%, 5% e 10%, respetivamente.

TPI 1,75*** 1,74*** 1,75*** 1,76*** 1,76*** 1,76***
 (26,50) (24,39) (26,27) (26,12) (26,34) (26,51)
equitytrader  0,92    
  (-1,55)    
TPI*equitytrader  1,07    
  (1,05)    
bondtrader   0,61***   
   (-3,18)   
TPI*bondtrader   1,00   
   (-0,01)   
derivativetrader    0,74***  
    (-2,66)  
TPI*derivativetrader    0,78*  
    (-1,89)  
foreigntrader     1,24* 
     (1,75) 
TPI*foreigntrader     0,93 
     (-0,49) 
daytrader      1,74***
      (3,38)
TPI*daytrader      0,85
            (-0,94)
N 4.710.630 4.710.630 4.710.630 4.710.630 4.710.630 4.710.630
Log-lik -362.046 -362.044 -362.006 -361.968 -362.042 -362.030
N. id-funds 25.447 25.447 25.447 25.447 25.447 25.447
Chi2 1.467*** 1.472*** 1.505*** 1.506*** 1.477*** 1.491***
Pseudo-R2 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
Variáveis controle Sim  Sim Sim Sim Sim Sim
Clustered SE ID-fund ID-fund ID-fund ID-fund ID-fund ID-fund

[3] [4] [5] [6][1] [2]
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Tabela 5 – Efeito disposição, sofisticação e experiência,
com controle de variáveis sociodemográficas

TPI 2,27*** 1,77*** 1,78*** 1,76*** 1,78*** 2,55***

 (18,90) (26,40) (26,48) (26,49) (26,63) (18,44)

lnnumtradefunds 1,20***     

 (8,16)     

TPI*lnnumtradefunds 0,86***     

 (-6,83)     

lnnumtrades      

      

TPI*lnnumtrades  0,95***    

  (-2,76)    

lnturnover      

      

TPI*lnturnover   0,99***   

   (-3,49)   

daytrading    1,26***  

    (1,97)  

TPI*daytrading    0,99  

    (-0,14)  

lndiffsec      

      

TPI*lndiffsec     0,89*** 

     (-3,78) 

lndifffunds      1,22***

      (5,99)

TPI*lndifffunds      0,72***

      (-8,47)

N 4.710.630 4.710.630 4.710.630 4.710.630 4.710.630 4.710.630

Log-lik -361.957 -362.035 -362.028 -362.036 -362.025 -361.968

N. id-funds 25.447 25.447 25.447 25.447 25.447 25.447

Chi2 1.493*** 1.474*** 1.481*** 1.483*** 1.483*** 1.516***

Pseudo-R2 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Variáveis controle Sim  Sim Sim Sim Sim Sim

Clustered SE ID-fund ID-fund ID-fund ID-fund ID-fund ID-fund

[9] [10] [11] [12][7] [8]
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As colunas [2] a [11] da Tabela 5 apresentam versões alternativas do modelo, 
onde o principal interesse continua a incidir no coeficiente de TPI e na respe-
tiva interação com variáveis que representam a experiência. Assim, apenas os 
resultados dessas variáveis são tabulados por economia de espaço. No essen-
cial, a introdução de variáveis de controle apenas produz pequenas alterações 
nos coeficientes estimados, pelo que são mantidas as principais conclusões da 
análise anterior.8

4.3 Efeito disposição, experiência de negociação e literacia

esta secção é avaliado se a escolaridade, a literacia financeira e as capacidades 
matemáticas influenciam a relação negativa entre o efeito disposição e a expe-
riência de negociação. Os modelos de regressão são estimados separadamente 
para indivíduos titulares de um diploma universitário e outros indivíduos. São 
considerados onze modelos alternativos, ou seja, um para cada proxy de expe-
riência. Os resultados estão apresentados na Tabela 6, colunas [1] e [2], onde 
apenas se incluem as hazard rate (e as correspondentes estatísticas t) para a in-
teração de TPI com cada variável de experiência.

8
 Em testes auxiliares de robustez, as variáveis contínuas foram transformadas em piecewise linear components. Os resultados 

(não reportados) são qualitativamente semelhantes aos obtidos através da utilização de variáveis contínuas.

N
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Tabela 6 – Literacia financeira, capacidades matemáticas e escolaridade

Esta tabela apresenta os hazard ratio associados à decisão de deter / resgatar unidades de 
participação (up) do fundo de investimento. A variável dependente assume o valor de um 
em cada semana em que o participante resgata up do fundo (e zero quando detém as up 
do fundo). As variáveis independentes são TPI (variável binária definida como um quando 
o preço da up é igual ou superior ao preço médio ponderado de subscrição, e zero em caso 
contrário), variáveis de experiência (derivativetrader, lnnumtrades, lnturnover, lndiffsec 
and lndifffunds) e interação destas com TPI. O modelo é estimado usando o Cox proportion 
hazard model. O período amostral é de janeiro de 1998 a fevereiro de 2017, e está dividido 
por literacia financeira, capacidades matemáticas e escolaridade (diploma universitário). 
Apenas são apresentadas as hazard ratio e as correspondentes t-stat para os termos de in-
teração. As estatísticas t estão agrupadas (clustered) ao nível do fundo/investidor. ***, **, 
* denotam significância estatística em testes bilaterais a 1%, 5% e 10%, respetivamente. 

equitytrader 1,11 0,99 1,18* 0,94 1,16* 1,15

 (1,22) (-0,13) (1,82) (-0,33) (1,68) (0,55)

bondtrader 1,01 1,08 1,03 0,91 1,02 1,09

 (0,06) (0,34) (0,11) (-0,22) (0,09) (0,17)

derivativetrader 0,89 0,79 0,85 0,66 0,84 1,17

 (-0,70) (-1,35) (-0,90) (-1,33) (-0,99) (0,33)

foreigntrader 1,25 0,81 1,16 0,47*** 1,14 0,63

 (0,66) (-1,09) (0,67) (-2,36) (0,62) (-1,15)

daytrader 0,58* 1,38 0,59*** 1,58 0,60*** 3,14*

 (-1,90) (1,18) (-2,30) (0,77) (-2,31) (1,70)

lnnumtradefunds 0,90*** 0,81*** 0,90*** 0,75*** 0,90*** 0,74***

 (-3,31) (-5,79) (-3,34) (-3,92) (-3,44) (-2,93)

lnnumtrades 0,92*** 0,93*** 0,97 0,86* 0,97 1,03

 (-3,39) (-2,68) (-0,97) (-1,79) (-1,13) (0,52)

lnturnover 0,98*** 0,98*** 0,99 0,98* 0,99 1,00

 (-3,75) (-3,45) (-1,36) (-1,66) (-1,52) (-0,09)

daytrading 0,88 1,14 0,80* 1,17 0,83* 1,71***

 (-0,83) (0,98) (-1,82) (0,47) (-1,73) (2,05)

lndiffsec 0,86*** 0,86*** 0,93* 0,87*** 0,92* 1,00

 (-3,81) (-3,54) (-1,76) (-1,99) (-1,94) (0,02)

lndifffunds 0,85*** 0,74*** 0,67*** 0,75*** 0,75*** 0,68***

 (-2,29) (-5,68) (-4,09) (-4,94) (-5,05) (-2,78)

Sem diploma
universitário

Interação de TPI com

Com 
literacia
financeira

Sem 
literacia
financeira

Com 
conhecimentos
matemáticos

Sem 
conhecimentos
matemáticos

Com diploma
universitário

Subamostra
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As hazard rate associadas a TPI×equitytrader, TPI×bondtrader, TPI×derivativetrader 
e TPI×foreigntrader não são estatisticamente diferentes de um nos subconjun-
tos de indivíduos com e sem diploma universitário, o que significa que a expe-
riência passada na negociação de ações, obrigações, derivados e títulos estran-
geiros não influencia o efeito disposição dos indivíduos, quer tenham ou não 
um diploma universitário. No entanto, a experiência na realização de transa-
ções intradiárias reduz o efeito disposição dos investidores menos instruídos 
em 42 p.p..

No que respeita ao número de transações e ao correspondente valor negociado, 
os coeficientes para TPI×lnnumtrades e TPI×lnturnover são negativos, estatis-
ticamente significativos e quase idênticos nas duas subamostras, o que igual-
mente acontece para TPI×lndiffsec. Todavia, nos casos de TPI×lnnumtradefunds 
e TPI×lndifffunds os respetivos coeficientes são negativos e estatisticamente 
significativos nos dois subconjuntos, mas as hazard rate são substancialmente 
mais baixas para indivíduos com ensino superior, o que permite concluir que a 
diversidade e a intensidade de negociação de fundos produzem maior impacto 
no efeito disposição quando os indivíduos têm um diploma universitário.

Na Tabela 6, colunas [3] e [4], encontram-se os resultados para uma amos-
tra dividida com base no conhecimento sobre mercados e produtos financei-
ros. A hazard rate para TPI×equitytrader é superior à unidade e estatisticamen-
te significativa para o grupo de indivíduos com menos literacia financeira, e 
também é superior a um (embora não estatisticamente significativa) para in-
divíduos com maior literacia financeira, sugerindo que o início da negociação 
aumenta o efeito disposição de indivíduos menos conhecedores. As hazard rate 
para TPI×bondtrader, TPI×derivativetrader e TPI×foreigntrader não são estatisti-
camente diferentes da unidade nas duas subamostras. No entanto, o início da 
negociação intradiária produz efeitos opostos nos dois grupos de indivíduos: 
aqueles com menos conhecimentos exibem um efeito disposição mais fraco 
logo após o início da negociação intradiária, mas o efeito disposição aumenta 
após esse início para o grupo de indivíduos mais informados. 

É interessante notar que TPI×lnnumtradefunds e TPI×lndifffunds têm coeficien-
tes negativos e estatisticamente significativos nos dois subconjuntos, mas o 
impacto geral da atividade de negociação de fundos sobre o efeito disposição 
é mais forte para indivíduos com maior literacia financeira. Os coeficientes de 
TPI×lnnumtrades and TPI×lnturnover não são estatisticamente significativos, 
mas o de TPI×lndiffsec é negativo e estatisticamente significativo para indiví-
duos com menores conhecimentos financeiros.

Alguns dos resultados da partição da amostra em função das capacidades  
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matemáticas são em tudo semelhantes aos obtidos para a literacia financeira. 
Por exemplo, a hazard rate estimada para TPI×equitytrader é superior à unida-
de e estatisticamente significativa para o subconjunto de indivíduos sem capa-
cidades matemáticas. Quanto aos indivíduos com maiores capacidades mate-
máticas, a hazard rate estimada é inferior a um, embora não estatisticamente 
significativa. Os coeficientes de TPI×bondtrader e TPI×derivativetrader não são 
estatisticamente significativos.

Por outro lado, o coeficiente de TPI×foreigntrader é negativo (hazard rate infe-
rior a um) e estatisticamente significativo apenas para indivíduos com capaci-
dades matemáticas mais altas, pelo que a experiência de negociação com títu-
los estrangeiros diminui o efeito disposição de investidores com capacidades 
matemáticas, mas não o de outros investidores. O início da atividade de nego-
ciação intradiária contribui (não é eficaz) para atenuar o efeito disposição de 
indivíduos que não possuem (que têm) capacidades matemáticas, enquanto a 
intensidade da negociação em valores mobiliários (medida por lnnumtrades e  
lnturnover) modera o efeito disposição de indivíduos com capacidades matemá-
ticas, mas não o de outros indivíduos.

O coeficiente de TPI×lndiffsec é negativo e estatisticamente significativo para as 
duas subamostras de indivíduos, mas é menor para aqueles que têm capacida-
des matemáticas. Ou seja, a experiência no mercado de valores mobiliários pa-
rece moderar o efeito disposição, sendo esse efeito mais forte para indivíduos 
com capacidades matemáticas. Além disso, o número e a diversidade de fundos 
negociados atenuam o efeito disposição de todos os indivíduos mas, embora a 
intensidade de negociação de fundos produza efeitos mais fortes nos indivíduos 
com capacidades matemáticas, o impacto da diversidade de fundos é mais forte 
para indivíduos que não possuem essas capacidades.

Em suma, a literacia desempenha um papel relevante no modo como a expe-
riência influencia o efeito disposição. A atividade de negociação intradiária en-
fraquece o efeito disposição de investidores menos literados (isto é, os que não 
têm diploma universitário, os que têm menor literacia financeira ou capacidade 
matemática), mas não afeta o efeito disposição de indivíduos instruídos. No que 
diz respeito à intensidade de negociação nos mercados de valores mobiliários, 
os resultados são mais difíceis de interpretar. De facto, a intensidade de nego-
ciação tem um impacto praticamente idêntico no efeito disposição de indiví-
duos com e sem diploma universitário, mas, quando as capacidades matemá-
ticas são analisadas, a intensidade da negociação parece produzir menor efeito 
naqueles que não possuem capacidades matemáticas. Finalmente, a experiên-
cia com fundos de investimento produz efeitos mais fortes para indivíduos com 
educação universitária e literacia financeira.
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4.4 Testes adicionais de robustez

s resultados apresentados até ao momento permitem concluir que os investi-
dores em fundos de investimento exibem efeito disposição e que a literacia e a 
experiência revertem, pelo menos parcialmente, esse desvio comportamental. 
Nesta secção consideramos explicações alternativas para estes resultados.

Os resultados podem ser explicados por crenças irracionais dos investidores na 
reversão para a média dos retornos dos fundos. Os retornos passados de 30 e de 
180 dias até t foram calculados: DRET30 (DRET180) assume o valor de um se o 
fundo gerou retornos positivos nos últimos 30 (180) dias. DRET30, DRET180 e 
as respetivas interações com TPI são acrescentados ao modelo de base. Se a re-
lutância em resgatar fundos perdedores for totalmente explicada por aquelas 
crenças, os coeficientes de TPI e de DRET30×TPI não terão poder preditivo, e o 
coeficiente de DRET30 será positivo e significativo. Neste caso, os investidores 
resgatariam fundos com retornos positivos de curto prazo, independentemente 
de serem negociados com perda ou com ganho.

O coeficiente de TPI é positivo e significativo (0,258; hazard rate de 1,29) e o 
coeficiente de DRET30 é negativo, pelo que a probabilidade de um resgate di-
minui com o desempenho passado.9 O coeficiente de TPI×DRET30 é positivo e 
estatisticamente significativo, o que significa que, em média, a probabilidade 
de resgate aumenta se o valor da up do fundo estiver a ser transacionada com 
ganho (por comparação com o preço de subscrição) e com desempenho positi-
vo no curto prazo. Os resultados para DRET180 são muito semelhantes. Assim, 
a relutância em resgatar fundos perdedores não pode ser explicada apenas por 
crenças na reversão do retorno para a média.

Também regredimos SELL em TPI, DRET30 (ou DRET180) e TPI×DRET30 (ou 
DRET180), separadamente para a subamostra de investidores com diploma uni-
versitário e para aqueles sem esse diploma. De um modo geral, a estimativa do 
coeficiente de TPI continua a ser substancialmente maior entre os indivíduos 
que não possuem um diploma universitário, o que confirma a ideia de que a es-
colaridade atenua o efeito disposição. Um procedimento semelhante é usado 
para a experiência, e os resultados dessas regressões auxiliares confirmam o 
papel da experiência de negociação (ou seja, intensidade e diversidade de nego-
ciação dos fundos) como moderadora do efeito disposição.
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9
 Resultados não tabulados.

O
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Um teste de robustez adicional avalia o impacto do sentimento do mercado 
no efeito disposição. Seguindo a metodologia de Pagan e Sossounov (2003), a 
amostra é dividida em períodos bull e bear, e o modelo é estimado separada-
mente para cada período. A estimativa pontual para TPI no período bull (bear) 
é de 0,83 (0,28), a que corresponde uma hazard rate de 2,30 (1,32). Assim, os 
investidores em fundos de investimento exibem efeito disposição em ambos 
os períodos, embora sejam mais propensos a resgatar vencedores em perío-
dos bull.

Também é avaliado se o sentimento condiciona a influência da literacia no efei-
to disposição, e conclui-se que o efeito disposição aumenta durante períodos 
bull para indivíduos com e sem diploma universitário, sendo esse aumento bas-
tante mais forte para investidores sem ensino superior concluído. Quanto ao 
impacto da experiência de negociação, as estimativas confirmam o papel da ex-
periência como moderadora do efeito disposição durante períodos bull, mas não 
em períodos bear. Em concreto, investidores com experiência na negociação de 
ações e derivados (especialmente aqueles que negoceiam intradiariamente ou 
que investem em títulos estrangeiros) exibem menor efeito disposição durante 
períodos bull. A intensidade de negociação e a diversidade de valores mobiliá-
rios e fundos negociados também aliviam o efeito disposição durante perío-
dos bull, mas não encontramos resultados estatisticamente significativos para 
essas proxies em períodos bear. Assim, conclui-se que a experiência de nego-
ciação é particularmente relevante como moderadora do efeito disposição em 
mercados bull, mas esse efeito deixa de existir em mercados bear.

Analisamos igualmente se os investidores procuram alguém para culpar no caso 
de investimentos delegados (Chang, Solomon e Westerfield 2016). A amostra 
de fundos é dividida entre os geridos por subsidiárias da instituição financeira 
onde os investidores têm conta bancária, fundos de investimento estrangeiros 
e outros fundos de investimento nacionais. O efeito disposição deve ser mais 
forte nos investimentos em outros fundos nacionais ou em fundos estrangei-
ros uma vez que os gestores das contas de clientes são mais propensos a acon-
selhar os investidores a subscrever fundos geridos pela sua própria instituição 
financeira (ou por suas afiliadas) do que a subscrever outros fundos de inves-
timento. Se o efeito de “procurar alguém para culpar” for relevante, deve ser 
mais expressivo entre aqueles que seguiram os conselhos dos seus gestores de 
conta, o que significa que o efeito disposição deve ser mais fraco entre esses 
investidores.

O modelo de base é estimado separadamente para cada uma das subamostras. A 
hazard rate para TPI é substancialmente maior na subamostra de fundos admi-
nistrados pela instituição financeira (1,92) do que na de fundos administrados 
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por outras instituições financeiras portuguesas (1,26) ou estrangeiras (1,23). 
Estas estimativas não estão de acordo com a noção de que, quando os partici-
pantes do fundo têm a oportunidade de culpar alguém, exibem efeito disposição 
inverso.

Outra explicação possível para os nossos resultados é a existência de emoções 
(boas e más). Assim, introduzimos uma variável adicional no modelo de base: 
emotions é uma variável binária, igual a 1 se o último fundo resgatado pelo par-
ticipante teve um retorno positivo na data do resgate. Se os investidores se abs-
tiverem de resgatar fundos porque, da última vez que o fizeram, resgataram 
com prejuízo, as emoções devem ter um coeficiente estatisticamente significa-
tivo e negativo. A estimativa pontual para o coeficiente de emotions é positiva 
e estatisticamente significativa, o que significa que as emoções influenciam a 
decisão dos investidores, mas não da maneira prevista pela teoria. Mais impor-
tante, no entanto, é o facto de a hazard rate estimada para TPI ser de 1,78, quase 
idêntica à obtida no modelo em que as emoções não são consideradas.

Finalmente, a presença de comissões de resgate em alguns fundos pode condi-
cionar os nossos resultados. Na estimação do modelo de base para uma amostra 
de fundos que não têm comissões de subscrição nem de resgate obtém-se uma 
estimativa de hazard rate para TPI substancialmente inferior (1,21), mas ainda 
estatisticamente significativa.
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5. CONCLUSÕES

ste artigo analisa o efeito disposição entre participantes de fundos de inves-
timento em Portugal. Usando a metodologia da análise de sobrevivência con-
clui-se que existe um forte efeito disposição entre estes investidores: a pro-
babilidade de um resgate de unidades de participação aumenta mais de 70 
pontos percentuais quando o valor da unidade de participação é superior ao 
respetivo valor de subscrição. Este resultado desafia as conclusões de Calvet, 
Campbell e Sodini (2009a) e de Ivković e Weisbenner (2009), que não en-
contraram evidência de efeito disposição entre os investidores em fundos de 
investimento.

Adicionalmente, foi analisado se a literacia financeira e a experiência de ne-
gociação enfraquecem o efeito disposição. Os resultados obtidos mostram que 
a tendência de reter fundos perdedores é parcialmente compensada pela lite-
racia pois indivíduos com um diploma universitário têm menor propensão a 
manter em carteira fundos perdedores. Além disso, maior conhecimento fi-
nanceiro e capacidades matemáticas mais fortes reduzem a relutância em ven-
der fundos perdedores ou a propensão a vender fundos vencedores. Por outro 
lado, negociar instrumentos financeiros sofisticados, como derivados, produz 
maiores efeitos na moderação do efeito disposição do que a negociação de tí-
tulos menos complexos, como ações ou obrigações.

Também encontramos evidência empírica consistente com a existência de 
crenças irracionais entre os participantes de fundos de investimento. No en-
tanto, mesmo controlando para este outro desvio comportamental, continua a 
observar-se que os investidores exibem efeito disposição no resgate de fundos 
de investimento. De igual modo, embora o efeito disposição seja estatística e 
economicamente significativo em mercados bull e bear, é mais intenso durante 
períodos de sentimento positivo. Paralelamente, é avaliado se os investidores 
exibem menor efeito disposição quando há alguém para culpar (como no caso 
de investimentos delegados) e essa hipótese é rejeitada. Finalmente, a evidên-
cia do efeito disposição persiste após serem consideradas as más emoções e as 
comissões de resgate.

Em suma, a evidência apresentada neste artigo é robusta e permite concluir 
que os participantes de fundos de investimento exibem efeito disposição e que 
essa característica comportamental é parcialmente compensada pela literacia 
financeira. Estas conclusões têm implicações normativas relevantes, uma vez 
que a existência do efeito disposição impõe custos substanciais aos investido-
res: há benefícios para os investidores (e para a sociedade) com a aquisição de 
níveis mais altos de literacia.

E
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