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I. ENQUADRAMENTO 

O presente documento de consulta procede à apresentação e justificação do projeto de 

regulamento relativo à restrição da comercialização, distribuição e venda de contratos 

diferenciais (CFDs) e à proibição de comercialização, distribuição e venda de opções binárias 

em Portugal a investidores não profissionais, implementando, na ordem jurídica nacional as 

Decisões da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (European Securities 

and Markets Authority, doravante ESMA), que restringem a comercialização desses instrumento 

financeiros.   

Com efeito, o Conselho de Supervisores da ESMA aprovou no passado dia 22 de maio de 2018 

duas decisões:  
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1) A Decisão (UE) 2018/795 que proíbe temporariamente a comercialização, distribuição ou 

venda de opções binárias a investidores não profissionais na União Europeia1, renovada nos 

dias 21 de setembro2 e 14 de dezembro 20183,  

2) A Decisão (UE) 2018/796 da ESMA que restringe temporariamente a comercialização dos 

CFD4, renovada no dia 23 de outubro de 2018 5.  

As decisões foram aprovadas ao abrigo do artigo 40.º do Regulamento (UE) n. ° 600/2014 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, relativo aos mercados de 

instrumentos financeiros (RMIF), e têm de ser renovadas a cada três meses. Tendo em 

consideração a manutenção dos fundamentos que justificam a intervenção nos produtos em 

causa, a ESMA já anunciou que espera que os reguladores nacionais implementem estas 

medidas a nível nacional6.  

A este respeito, assinala-se, que já foram aprovadas medidas que restringem ou proíbem a 

comercialização de CFDs e opções binárias na Bélgica7 e na Noruega8, sendo que na 

Alemanha9, Espanha10, Reino Unido11, Polónia12 e Itália13, os respetivos reguladores já 

anunciaram que estão igualmente a ponderar proibir ou restringir a comercialização destes 

instrumentos financeiros.   

II. PROCESSO DE CONSULTA  

No seguimento da consulta pública promovida pela ESMA, no âmbito da qual foi conferida a 

possibilidade e direito de participação a todos os interessados, incluindo os agentes de mercado, 

no que respeita às Decisões que foram tomadas por aquela autoridade, a CMVM submete o 

presente projeto de regulamento a escrutínio público para que todos os agentes do mercado se 

                                                           
1 Decisão (UE) 2018/795 da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados, de 22 de maio de proibir 
temporariamente a comercialização, distribuição ou venda de opções binárias a investidores de retalho na União 
Europeia, nos termos do artigo 40.º do Regulamento (UE) n.º 600/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho.  
2 Decisão (UE) 2018/1466, da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados, de 21 de setembro de 2018, 

que renova e altera a proibição temporária na Decisão (UE) 2018/795 sobre a comercialização, distribuição ou venda de 
opções binárias a investidores de retalho.   
3 Decisão (UE) 2018/2064 da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados, de 14 de dezembro de 2018, 
que renova a proibição temporária sobre a comercialização, distribuição ou venda de opções binárias a investidores de 
retalho. 
4 Decisão (UE) 2018/796 da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados, de 22 de maio de 2018, que 
restringe temporariamente os contratos diferenciais na União, em conformidade com o artigo 40.º do Regulamento (UE) 
n.º 600/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho.     
5 Decisão (UE) 2018/1636, da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados, de 23 outubro, que renova 
e altera a restrição temporária na Decisão (UE) 2018/796, sobre a comercialização, distribuição ou venda de contratos 
diferenciais a investidores de retalho.  
6 Entrevista do Presidente da ESMA Steven Maijoor: Jornal de Negócios, 10 de dezembro, “Criptomoedas precisam de 

uma nova regulação”. 
7 Arrêté royal du 21 juillet 2016 portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers 
encadrant la commercialisation de certains instruments dérivés auprès des consommateurs, publié le 2016-08-08, 
Numac:2016011324.  
8 Forskrift om forbud mot markedsføring, distribusjon og salg av binære opsjoner til ikkeprofesjonelle og begrensninger i 
markedsføring, distribusjon og salg av finansielle differansekontrakter (CFD) til ikke-profesjonelle. 
9 BaFin plans national prohibition of binary options for retail clients,  BaFin  plans renewed national restriction on CFDs 
for retail investors 
10 Public Consultation on the CNMV proposal for intervention measures on Binary Options and Financial Contracts for 

Differences.  
11 FCA proposes permanent measures for retail CFDs and binary options 
12 https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_KNF_18_12_2018.pdf 
13 CONSOB Intervention measures on the offering of binary options and contracts for difference to retail investors -
comunicado de Imprensa, 7 de janeiro de 2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32018X0601%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32018X1001(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.329.01.0027.01.POR&toc=OJ:L:2018:329:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.136.01.0050.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2018%3A136%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32018X1031%2801%29
https://www.jornaldenegocios.pt/mercados/detalhe/steven-maijoor-criptomoedas-precisam-de-uma-nova-regulacao
https://www.jornaldenegocios.pt/mercados/detalhe/steven-maijoor-criptomoedas-precisam-de-uma-nova-regulacao
http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_f.htm
https://www.finanstilsynet.no/contentassets/f9103634e71d4ea48f817bae942ef13d/forskrift-forbud-begrensning-binare-opsjoner-og-cfder.pdf
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Pressemitteilung/2018/pm_181129_binaere_optionen_en.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Pressemitteilung/2018/pm_181217_CFD_Beschraenkung_en.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Pressemitteilung/2018/pm_181217_CFD_Beschraenkung_en.html
http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7b794e1b13-faa6-4084-b2ec-eb2ba5b93d33%7d
http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7b794e1b13-faa6-4084-b2ec-eb2ba5b93d33%7d
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-proposes-permanent-measures-retail-cfds-and-binary-options
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_KNF_18_12_2018.pdf
http://www.consob.it/documents/46180/46181/press_release_20190107.pdf/36702006-1922-4271-8f14-895a68cac113
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possam pronunciar sobre o mesmo, endereçando comentários, sugestões e contributos em 

relação às soluções apresentadas.  

As respostas ao presente documento de consulta devem ser submetidas à CMVM até ao dia 27 

de fevereiro de 2019.  

Os contributos devem ser remetidos, preferencialmente, para o endereço de correio eletrónico 

consultapublica2_2019@cmvm.pt. As respostas à consulta pública podem igualmente ser 

remetidas por correio normal, para a morada da CMVM (Rua Laura Alves, 4, Apartado 14258, 

1064-003 Lisboa).  

Por razões de transparência, a CMVM propõe-se publicar os contributos recebidos ao abrigo 

desta consulta. Caso o respondente se oponha à referida publicação deve comunicá-lo 

expressamente no contributo a enviar.  

Qualquer dúvida ou esclarecimento adicional sobre a presente consulta pública pode ser 

elucidada pelos Srs. Drs. Rita Oliveira Pinto e Salvador Lobo Antunes, do Departamento 

Internacional e de Política Regulatória.  

III. APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO 

A. Enquadramento  

O presente projeto de regulamento implementa na ordem jurídica portuguesa as Decisões da 

ESMA (UE) 2018/1636 e 2018/2064, que respetivamente restringem a comercialização de CFDs 

e proíbem a comercialização de opções binárias em todo o território da União Europeia. Os riscos 

associados à distribuição destes instrumentos financeiros junto de investidores não profissionais 

levaram a que a ESMA, no dia 22 de maio de 2018 fizesse uso dos seus poderes de intervenção 

ao abrigo do artigo 40.º RMIF. Como as mesmas apenas podem vigorar por um período de três 

meses, e considerando que os riscos associados a estes instrumentos financeiros para os 

investidores não profissionais continuavam presentes, as medidas foram renovadas pela ESMA, 

nos dias 21 de setembro e 14 de dezembro 2018 para as opções binárias e no dia 23 de outubro 

de 2018 para as CFDs.  

Os riscos que estes instrumentos financeiros representam para os investidores não profissionais, 

bem como as justificações para a restrição ou proibição da sua comercialização, junto daquela 

categoria de investidores encontram-se amplamente descritas nas Decisões e demais 

documentos publicados pela ESMA, são integralmente partilhadas pela CMVM e, no entender 

desta Comissão, justificam que a mesma faça uso dos seus poderes de intervenção ao abrigo 

do artigo 42.º do RMIF, e  da alínea i) do n.º 2 do artigo 361.º e do  artigo 369.º ambos  do Código 

dos Valores Mobiliários e da alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 35/2018, de 20 de julho. 

Salienta-se, igualmente, que o âmbito de aplicação do presente projeto de regulamento é 

coincidente com o das Decisões adotadas pela ESMA.  

Nos considerandos das Decisões e nos demais documentos que acompanham as mesmas, a 

ESMA fundamenta a aprovação da restrição de comercialização de CFDs e a proibição de 

mailto:consultapublica2_2019@cmvm.pt
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comercialização de opções binárias que, no entender desta Comissão, justificam igualmente a 

apresentação de uma medida equivalente a nível nacional.     

Assinala-se que os riscos para os investidores não profissionais que estes instrumentos 

financeiros representam já levaram os reguladores a restringir/proibir a comercialização dos 

mesmos no seu território.  

Nessa medida, apenas apresentaremos no presente documento de consulta os principais pontos 

invocados pela ESMA para restringir a comercialização de CFDs e proibir a comercialização de 

opções binárias.  

B.  Restrição da comercialização dos CFDs  

  B.1. Necessidade de restringir a comercialização destes instrumentos a investidores não 

profissionais  

O presente projeto de regulamento abrange os CFDs que constituem contratos de derivados de 

liquidação monetária, cuja finalidade consiste em dar ao titular uma exposição, que pode ser 

longa ou curta, a flutuações do preço, nível ou valor de um subjacente. Estes CFDs incluem, 

nomeadamente, os produtos de rolling spot forex e as apostas sobre diferenciais financeiros14. 

Os CFD, que oferecem exposição, em termos de alavancagem, ao preço, ao nível ou às 

alterações de valor nas classes de ativos subjacentes, são um tipo de instrumento financeiro que 

já existe no mercado há alguns anos enquanto produto de investimento especulativo de curto 

prazo sendo que era tipicamente distribuído a uma reduzida base de clientes. Não obstante, nos 

últimos anos, tem-se assistido no mercado europeu, a uma crescente distribuição destes 

instrumentos financeiros a investidores não profissionais, apesar de os mesmos serem 

complexos e inadequados para esta categoria de investidores, o que tem suscitado 

preocupações de um grande número de reguladores europeus.  

Com efeito, dados recolhidos em vários Estados-Membros demonstram que 74% a 89% dos 

investidores não profissionais que investem em CFDs perdem dinheiro, sendo que em média, 

perdem entre €1.600 e €29.000. Confrontados com esta situação vários reguladores europeus 

tomaram medidas no sentido de reforçar a proteção dos investidores não profissionais em 

relação a estes instrumentos financeiros. Com efeito, alguns reguladores impuseram limites de 

alavancagem, restrições de comercialização, um requisito para assegurar a proteção de saldos 

negativos ou que os clientes fossem alertados de que estes instrumentos financeiros não são 

adequados para investidores não profissionais15. No entanto, a ESMA considerou que estas 

                                                           
14 Cf. ESMA35-36-1262; Questions and Answers on ESMA’s temporary product intervention measures on the 
marketing, distribution or sale of CFDs and Binary options to retail clients 
15 Cf. considerandos 73 e 75 da Decisão (UE) 2018/796. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-36-1262_technical_qas_product_intervention.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-36-1262_technical_qas_product_intervention.pdf
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medidas não permitiam minimizar de forma satisfatórias os riscos associados à comercialização 

destes instrumentos financeiros junto de investidores não profissionais16.  

  B.2. A complexidade destes instrumentos financeiros faz com que os mesmos não sejam 

adequados para os investidores não profissionais.   

Os CFDs são instrumentos financeiros complexos, onde o preço, as condições comerciais e a 

liquidação não estão normalizados, o que, por sua vez, dificulta a capacidade de os investidores 

não profissionais compreenderem os termos e condições destes instrumentos financeiros. 

Acresce que muitos distribuidores de CFDs obrigam os clientes a aceitar que o preço de 

referência utilizado para determinar o valor do CFD possa não coincidir com o preço de mercado 

do subjacente, o que constrange a capacidade de o investidor não profissional verificar se o 

preço proposto pelo distribuidor para o CFD é um preço justo.  

Os custos e encargos associados à negociação em CFDs podem igualmente ser complexos e 

pouco transparentes, o que dificulta o seu entendimento pelos investidores não profissionais, 

nomeadamente na sua capacidade de avaliar o desempenho previsto de um CFD, mas também 

o impacto que as taxas de transação vão ter nesse mesmo desempenho, às quais podem ainda 

acrescer custos de spread, outros custos de financiamento e comissões. É igualmente comum a 

cobrança de encargos de financiamento para manter um CFD aberto, como por exemplo, taxas 

diárias ou noturnas, às quais pode ainda ser acrescentada uma margem comercial. Por 

conseguinte, a complexidade e a variedade de custos e encargos associados a este instrumento 

financeiro, bem como os seus impactos no desempenho comercial dos clientes, tornam a 

compreensão deste instrumento financeiro particularmente difícil para os investidores não 

profissionais afetando, assim, a sua capacidade de tomar uma decisão de investimento 

informada.   

C. Proibição das Opções Binárias  

 C.1. Necessidade de proibir a comercialização destes instrumentos a investidores não 

profissionais. 

Nos últimos anos, tem-se assistido a um rápido crescimento na comercialização, distribuição ou 

venda de opções binárias a investidores não profissionais na União Europeia. Os riscos 

associados às características inerentes das opções binárias, como por exemplo um retorno 

negativo estrutural e conflitos de interesses intrínsecos fazem com que estes instrumentos 

financeiros não sejam adequados para os investidores não profissionais.  

Estes riscos são amplificados pelas técnicas de marketing agressivo a que recorrem os 

distribuidores de opções binárias. Acresce que, ao contrário das opções, que desempenham um 

papel importante na cobertura de risco de exposição a certos ativos, as opções binárias não 

parecem corresponder a necessidades genuínas de investimento dos investidores não 

profissionais. Estes instrumentos financeiros possuem características similares aos jogos de 

                                                           
16 Cf. considerandos 77 a 80 da Decisão (UE) 2018/796. 
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azar, o que pode resultar no desenvolvimento por parte de algumas pessoas de comportamentos 

compulsivos de jogo.  

Nessa medida, e apesar de estes instrumentos financeiros não serem apropriados para 

investidores não profissionais, tem-se assistido ao aumento da oferta dos mesmos a esta 

categoria de investidor, o que tem levado alguns reguladores europeus a tomar medidas 

relativamente a estes instrumentos financeiros ou mesmo proibir a sua comercialização, 

distribuição e venda no seu território a investidores não profissionais.  

  C.2. A complexidade destes instrumentos financeiros faz com que os mesmos não sejam 

adequados para os investidores não profissionais.   

As opções binárias são instrumentos financeiros complexos, com uma estrutura de preços que 

dificulta a capacidade de os investidores não profissionais avaliarem com precisão o valor da 

opção à luz da probabilidade de o evento de referência vir a acontecer. Apesar de os investidores 

não profissionais poderem utilizar mecanismos de pesquisa acessíveis ao público em geral ou 

ferramentas que os auxiliem a determinar o preço da opção binária, enfrentam assimetrias 

significativas de informação quando comparados com a informação de que dispõe o distribuidor 

da opção binária. Assinala-se, igualmente, que os investidores não profissionais europeus 

costumam adquirir estes instrumentos financeiros no mercado de balcão, o que significa que o 

preço, a performance e liquidação dos instrumentos que compram não se encontram 

padronizados, o que dificulta a capacidade de os investidores não profissionais compreenderem 

as características destes instrumentos financeiros.  

A natureza binária destes instrumentos financeiros significa que os mesmos são utilizados 

sobretudo para fins especulativos. O pagamento de um valor monetário fixo ou zero limita o valor 

das opções binárias, enquanto instrumento de cobertura de riscos, em contraste com as opções 

tradicionais, que permitem a quem as adquire gerir o risco através da fixação de um limite 

superior ou inferior para um dado ativo, a que podem estar diretamente expostos.  

O preço das opções binárias é fixado de acordo com a probabilidade da ocorrência de um 

acontecimento, e o valor dos benefícios é determinado de uma maneira semelhante às apostas 

tradicionais de probabilidade fixa (por exemplo, apostas desportivas ou sobre o resultado de 

eleições). As negociações são na maioria dos casos de muito curto prazo e o investidor obterá 

tendencialmente um retorno muito elevado ou sofrerá a perda total do investimento. Salienta-se 

que algumas opções binárias têm prazos que caducam ao fim de alguns minutos ou mesmo de 

alguns segundos. Estas características fundamentais podem também ser encontradas nos 

produtos de jogo, que estão ligados a comportamentos compulsivos e com resultados 

prejudiciais para os investidores. 

Para além de apresentarem um risco elevado, as opções binárias apresentam retornos negativos 

estruturais, o que significa que quanto mais posições forem adquiridas pelo investidor mais 

aumenta a probabilidade de o mesmo poder vir a perder dinheiro.   

Por fim, embora as opções binárias sejam instrumentos financeiros complexos, os mesmos são 

oferecidos aos investidores não profissionais através de plataformas eletrónicas, sem a 
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prestação de consultoria para investimento ou gestão de carteiras. Com efeito, apesar de a 

prestação do serviço de receção e transmissão ou execução de ordens em instrumentos 

financeiros complexos obrigar o distribuidor das opções binarias a efetuar uma avaliação da 

adequação da operação para o cliente, o distribuidor pode prosseguir com a transação, mesmo 

se não conseguir determinar que a operação é adequada, bastando para o efeito que o cliente 

seja alertado para esse facto, o que não pode suceder no caso da consultoria para investimento 

e na gestão de carteiras (cf. artigo 314.º e n.º 2 do artigo 314.º-A ambos do Código dos Valores 

Mobiliários). 

D. Risco de arbitragem regulatória  

Conforme se procurou demonstrar, são os riscos que os CFDs e as opções binárias representam 

para os investidores não profissionais que levou o Conselho de Supervisores da ESMA a aprovar 

as decisões que, respetivamente, restringem e proíbem a comercialização, na União Europeia, 

destes instrumentos financeiros, e que estão na base da decisão de a CMVM submeter a 

consulta pública o presente projeto de regulamento.  

No entanto, e conforme já foi anunciado pela ESMA, o caráter necessariamente temporário das 

suas medidas implica que a proteção dos investidores não profissionais apenas continuará a ser 

possível caso as autoridades nacionais aprovem, por sua vez, medidas que restrinjam ou 

proíbam a comercialização destes instrumentos financeiros, tendo a ESMA encorajado os 

reguladores nacionais a fazê-lo. Já referimos que alguns reguladores aprovaram medidas e que 

outros já anunciaram que irão ou estão a ponderar implementar nas respetivas ordens jurídicas 

as medidas da ESMA.  

Por conseguinte, a não aprovação deste regulamento tem como risco um aumento considerável 

da oferta destes instrumentos financeiros aos investidores não profissionais nacionais, uma vez 

que Portugal seria, no âmbito do mercado comum europeu, uma exceção em sede de aplicação 

das medidas, já que a comercialização dos mesmos seria permitida. Acresce que a não 

aprovação deste regulamento representaria uma brecha neste esforço europeu de proteção dos 

investidores não profissionais, que se iniciou em 2017, quando a ESMA anunciou estar a 

ponderar a adoção de medidas relativamente a CFDs e opções binárias17.    

 

 

                                                           
17 Statement on preparatory work of the European Securities and Markets Authority in relation to CFDs and binary 

options offered to retail clients, 15 de dezembro de 2017.  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma71-99-910_pi_statement_december_2017.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma71-99-910_pi_statement_december_2017.pdf

