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A edição n.º 59 dos Cadernos do Mercado de 
Valores Mobiliários apresenta quatro textos, 
dois com cariz jurídico e outros dois de pendor 
mais económico.  
 
No primeiro texto são analisados a estrutura de 
negócio das plataformas de financiamento cola-
borativo e os desafios regulatórios por estas 
colocados, sendo identificados os diversos as-
petos que internacionalmente têm carecido de 
regulação e de acompanhamento pelos regula-
dores. O autor analisa, com maior destaque, a 
regulação adotada em Portugal, procurando ex-
plicitar os seus contornos essenciais e avaliar 
criticamente a sua adequação a esta nova reali-
dade. Uma primeira conclusão é a de que qual-
quer regime jurídico de financiamento colabo-
rativo deve, desejavelmente, atingir um equilí-
brio entre dois fins concorrentes: i) criar condi-
ções regulatórias propícias ao florescimento do 
negócio, dentro de uma lógica de racionalidade 
económica; e ii) assegurar uma adequada prote-
ção do público que o financia ou que nele in-
veste. 
 
O autor advoga que o regime português do fi-
nanciamento colaborativo não cumpre, de for-
ma integralmente satisfatória, nenhum dos fins 
referidos pois entende que é demasiado restriti-
vo no enquadramento que estabelece para as 
plataformas e as respetivas atividades, remeten-
do-as rigidamente para um perfil de mediação 
passiva ao invés de procurar graduar o períme-
tro de serviços através da sujeição das platafor-
mas a diferentes patamares de controlo regula-
tório. Defende também o autor que o regime 
legal não é inteiramente suficiente na proteção 
que confere aos financiadores ou investidores, 
uma vez que se baseia essencialmente no cum-
primento de deveres de informação pelos bene-
ficiários e na observância de limites quantitati-
vos das ofertas e dos financiamentos ou investi-
mentos. E também porque se ignoram outras 
medidas que poderiam ser igualmente relevan-

tes, como sejam o envolvimento de investidores 
qualificados (ou das próprias plataformas) na 
subscrição das ofertas como forma de orientar 
as escolhas do público e assegurar a qualidade 
dos financiamentos ou investimentos concedi-
dos. 
 
No segundo artigo efetua-se uma síntese dos 
principais desenvolvimentos do financiamento 
colaborativo (crowdfunding) na Europa, onde 
existe um grande número de plataformas, con-
centrando-se a maior atividade no Reino Unido. 
O financiamento colaborativo registou um cres-
cimento acentuado nos últimos anos, assente 
numa oferta de diversos modelos que podem ser 
organizados em três categorias: (i) crowd len-
ding (e.g. P2P consumer e business lending); 
(ii) crowd investing (e.g. equity crowdfunding e 
real estate crowdfunding); e (iii) crowd sponso-
ring (e.g., reward based e donation based 
crowdfunding).  
 
A autora identifica as fases típicas de um pro-
jeto desta natureza (desenvolvimento da campa-
nha de crowdfunding; implementação e gestão 
da campanha; fundraising a partir dos investi-
dores; e oferta dos objetivos pelos promotores), 
para depois concluir que o sucesso destes proje-
tos é influenciado por variáveis ligadas ao pro-
jeto, ao promotor e à sua rede social, à duração 
da campanha, às ferramentas de comunicação 
usadas, bem como à reputação e atividade da 
plataforma. Já o comissionamento difere em 
função do modelo de negócio da plataforma, 
sendo que algumas só cobram taxas se o projeto 
tiver sucesso em termos de financiamento. No 
modelo dominante, contudo, apenas o detentor 
do projeto remunera a plataforma.  
 
Os riscos para os investidores podem estar liga-
dos ao projeto (projetos mais publicitados cap-
tam mais atenção), ao fundraiser (falta de expe-
riência e conhecimentos de gestão), ao investi-
dor (assimetria de informação) e ao ecossistema 
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(possível desalinhamento de interesses entre a 
plataforma, fundraisers e investidores, cyber 
attacks, riscos de falência e reputacionais e au-
sência de regulação para conflitos potenciais 
em atividades transfronteiriças).  
 
O terceiro texto analisa o swap de taxas de juro 
designado por plain vanilla swap e em particu-
lar os termos em que se possa considerar terem 
existido alterações de circunstâncias neste tipo 
de contratos. A autora defende que, em decor-
rência dos efeitos da profunda crise económica 
e financeira de 2007-2014, o modo como se tem 
analisado a aplicação do artigo 437.º do Código 
Civil (“Resolução ou modificação do contrato 
por alteração das circunstâncias”) aos contra-
tos swap de taxa de juro não tem sido completo. 
Sustenta a autora que, face ao circunstancialis-
mo objetivo de cada contrato, a base do negócio 
(ou seja, a motivação das partes subjacente à 
celebração do contrato) foi imprevisivelmente 
afetada pela crise económica e financeira, cau-
sando uma alteração anormal e produzindo da-
nos graves para uma das partes. Ademais, en-
tende que a queda de um indexante em três ou 
quatro pontos percentuais poderá não estar co-
berta pelos riscos próprios do contrato, de modo 
que, uma vez provado que as obrigações assu-
midas teriam um caráter verdadeiramente peno-
so para a parte lesada, seriam capazes de afetar 
o princípio de direito da boa fé. Assim, advoga 
que a aplicação de políticas de correção mone-
tária na Europa e a profunda crise económica e 
financeira deverão ser equacionadas como uma 
grande alteração das circunstâncias, suficiente 
para desencadear a aplicação do instituto pre-
visto no artigo 437.º do Código Civil.  
 
A autora sustenta ainda que, caso se entenda 
não ser aplicável o instituto da alteração das 

circunstâncias, deverá ser equacionada a resolu-
ção do contrato por justa causa, defendendo 
mesmo que esta análise deveria anteceder a que 
comporta a possível aplicação da alteração das 
circunstâncias (por este ter natureza supletiva). 
Em conclusão, o desmesurável risco a suportar 
por uma das partes e as consequências associa-
das à crise económica e financeira deverão ser 
consideradas enquanto critérios objetivos neste 
tipo contratual, uma vez que tais circunstâncias 
modificam violentamente a base subjetiva do 
contrato. 
 
No quarto e último artigo desta edição é anali-
sado o mercado das criptomoedas e os seus 
principais segmentos (exchanges, wallets, mi-
ning e payments). Este mercado cresceu de mo-
do muito relevante em 2017, em termos de no-
toriedade, volume transacionado, capitalização 
bolsista e número de moedas virtuais disponí-
veis. O texto faz notar o interesse da literatura 
económica sobre a evolução do preço das crip-
tomoedas, relacionado, entre outros, com fato-
res de natureza tecnológica (e.g. taxa hash e 
dificuldade de mineração), fatores económicos 
(e.g. taxa de juro e oferta de moeda), ‘economia 
bitcoin’ (e.g. ofertas de bitcoins, valor e volu-
me), atividade de mercado (e.g. volatilidade) e 
preço de ativos financeiros. Também os regula-
dores do setor financeiro têm emitido diversos 
alertas aos utilizadores de moedas virtuais, 
atenta a sua elevada volatilidade e as preocupa-
ções relacionadas com riscos de branqueamento 
de capitais e de financiamento de transações 
ilegais.   
 
Em suma, nesta edição 59 dos Cadernos do 
Mercado de Valores Mobiliários são apresenta-
dos um conjunto de artigos cuja qualidade e 
abrangência temática aconselham uma leitura 
atenta e seguramente cuidada. 

 


