
 

 

Consulta Pública da CMVM n.º 7/2015 

REGULAMENTO DA CMVM RELATIVO AO FINANCIAMENTO 

COLABORATIVO (“CROWDFUNDING”) 

 

1. APRESENTAÇÃO DO PROCESSO DE CONSULTA  

1.1.  Objeto da consulta 

O presente documento procede à apresentação e justificação do projeto regulamentar que 

dá cumprimento à obrigação de execução e de concretização de alguns aspetos do Regime 

Jurídico do Financiamento Colaborativo (“Crowdfunding”), aprovado pela Lei n.º 102/2015, 

de 24 de agosto (“Regime Jurídico”). 

O Regime Jurídico determina que compete à CMVM a regulação e a supervisão da atividade 

de intermediação de financiamento colaborativo de capital ou por empréstimo (art. 15.º, n.º 

1), constituindo competência da Direção-Geral do Consumidor as demais modalidades. O 

presente projeto de regulamento da CMVM regula, assim, o procedimento de acesso à 

atividade de intermediação de financiamento colaborativo, prescrevendo a necessidade de 

registo prévio e de preenchimento dos requisitos de organização interna e de conduta das 

entidades que pretendam gerir plataformas eletrónicas de financiamento colaborativo. As 

entidades gestoras de plataformas devem igualmente prestar à CMVM e aos investidores 

informação sobre a natureza e características das atividades e projetos cujas ofertas são 

disponibilizadas nas plataformas. A par da identificação dos beneficiários e dos projetos ou 

atividades a financiar, fixa-se também no presente projeto de regulamento a obrigação de 

adoção pela entidade gestora de mecanismos que previnam a ocorrência de conflitos de 

interesses com os beneficiários do financiamento colaborativo, tornando público os casos 

concretos em que tal possa ocorrer.  

1.2. Processo de consulta 

A CMVM submete o presente projeto a escrutínio público para que todos os agentes do 

mercado se possam pronunciar mediante envio de comentários, sugestões e contributos em 
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relação às soluções apresentadas. Convidam-se, assim, os agentes do mercado, os 

investidores e o público em geral a pronunciar-se.  

A entrada em vigor do Regime Jurídico relativo ao financiamento colaborativo de capital e 

por empréstimo depende da entrada em vigor das normas regulamentares da competência 

da CMVM. 

A novidade deste instituto e a complexidade da articulação com o direito aplicável às relações 

jurídicas subjacentes ao financiamento colaborativa exigiram uma análise aprofundada por 

parte do regulador.  

A presente consulta terá assim uma duração de 30 dias úteis, devendo as respostas ser 

submetidas à CMVM até ao dia 21 de Janeiro de 2016. 

Salienta-se que o Regime Jurídico prevê, no art.º 22.º, que sejam definidos em diploma 

próprio os regimes contraordenacional e penal aplicáveis à violação do disposto na presente lei, nomeadamente 

no que respeita ao desenvolvimento da atividade de financiamento colaborativo sem registo na CMVM, ao 

incumprimento de obrigações de informação, à violação de segredo profissional e à violação de regras sobre 

conflitos de interesses. A publicação de tal diploma não ocorreu até esta data, sendo certo que a 

CMVM estará obrigada a exercer as competências de supervisão que lhe estão legalmente 

atribuídas a partir do início de vigência da regulamentação em causa.  

Os contributos relativos à presente consulta devem ser remetidos, preferencialmente, para o 

endereço de correio eletrónico cmvm@cmvm.pt. As respostas à consulta pública podem 

igualmente ser remetidas, por correio normal, para a morada da CMVM (Rua Laura Alves, 

4, 1050-138 Lisboa) ou por fax n.º 21 353 70 77/78.  

Atendendo a 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 pela Dra. Laura Abreu Cravo ou pela Dra. Susana Neto, do Departamento 

Internacional e de Política Regulatória. 
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2. APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

O projeto de regulamento que ora se propõe a consulta encontra-se dividido em 5 títulos, 

nos termos que, sistemática e resumidamente, se apresenta de seguida. 

O Título I (“Disposições Gerais”) delimita, ao abrigo da habilitação regulamentar prevista 

no Regime Jurídico, o âmbito material do regulamento e o seu objeto, i.e., a sua aplicação 

exclusiva às modalidades de financiamento colaborativo de capital e por empréstimo  

(doravante “financiamento colaborativo”).  

O Título II estabelece as condições de acesso à atividade de intermediação de financiamento 

colaborativo e o procedimento de registo na CMVM das entidades gestoras das plataformas 

eletrónicas de financiamento colaborativo, bem como as causas de recusa, caducidade, 

suspensão e cancelamento do registo. Os meios patrimoniais e humanos exigidos pelo 

Regime Jurídico a estas entidades correspondem aos exigentes padrões de garantia de uma 

gestão sã e prudente de entidades que se dirigem ao público em geral, nomeadamente em 

termos de idoneidade dos membros da administração ou gestão das entidades gestoras e dos 

seus titulares.  

A matéria de organização interna e das normas de conduta que devem reger as entidades 

gestoras das plataformas é objeto de um Título III. Aí se contém a matéria de controlo 

interno, da prevenção de conflito de interesses, da prevenção da fraude, branqueamento de 

capitais e do financiamento ao terrorismo e de adoção de meios que permitam garantir a 

continuidade e fiabilidade dos sistemas operativos e das operações executadas na plataforma 

eletrónica.  

Em cumprimento do Regime Jurídico foram definidos, de uma forma considerada adequada 

à natureza desta atividade, os limites ao investimento em financiamento colaborativo por 

cada investidor individual bem como os deveres gerais de informação que impendem sobre 

as entidades gestoras, as plataformas e os beneficiários do financiamento. Sem prejuízo da 

aplicação do regime geral da publicidade e de defesa do consumidor, foram especificadas 

algumas menções a disponibilizar obrigatoriamente aquando da publicidade aos serviços e 

das ofertas disponibilizados pelas plataformas. 
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O Título IV trata das ofertas apresentadas nas plataformas, apresentando os termos em que 

deve ser disponibilizado um documento com informações fundamentais destinadas aos 

investidores de financiamento colaborativo (“IFIFC”). É ainda tratado o limite das ofertas, 

bem como as relações necessárias com instituições autorizadas à prestação de serviços e 

meios de pagamento, sua guarda e depósito para efeitos de realização do investimento.  

3. AVALIAÇÃO DE IMPACTO – Nota justificativa 

A CMVM avaliou o impacto desta iniciativa nos termos do anexo ao presente documento de 

consulta, para o qual se remete (vide “Nota justificativa”) e cuja conclusão aqui se reproduz:  

« A proposta de regulamento em apreço implica necessariamente custos de conformação. 

Sem prejuízo, com base na análise de impacto acima efetuada, são expectáveis benefícios 

para as plataformas, beneficiários e investidores do financiamento colaborativo por 

empréstimo e capital, suscetíveis de superar os custos identificados. » 

4. PRINCIPAIS PROPOSTAS 

4.1.  ACESSO À ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO COLABORATIVO 

A atividade de intermediação de financiamento colaborativo depende de registo prévio da 

entidade gestora das plataformas na CMVM, conforme disposto no art.º 15.º do Regime 

Jurídico. De entre os elementos que instruem o pedido de registo (art.º 4.º do projeto de 

regulamento), salienta-se a importância de uma descrição do modelo de negócio da 

plataforma, bem como da indicação sobre se a entidade gestora da mesma reveste ou não a 

natureza de intermediário financeiro ou agente vinculado de intermediário financeiro, o que 

assumirá especial relevância em matéria de conduta das plataformas, melhor explicitada em 

4.2. infra.  

Atendendo a que as atividades de intermediação financeira, nos termos e para os efeitos dos 

art.º. 289.º e seguintes do Código dos Valores Mobiliários, apenas podem ser exercidas por 

um intermediário financeiro ou por um agente vinculado de intermediário financeiro, a 

descrição do modelo de negócio das plataformas deve evidenciar, em particular, de forma 

clara, que não há lugar ao desenvolvimento de qualquer atividade reservada, em particular, à 
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receção, transmissão e/ou execução de ordens dos investidores de financiamento 

colaborativo por entidade que não esteja, nos termos da lei, habilitada a desenvolver tais 

atividades.  

O projeto desenvolve ainda, no art.º 9.º, requisitos para assegurar o controlo da idoneidade 

dos detentores e gestores das entidades gestoras das plataformas eletrónicas de 

financiamento colaborativo.  

4.2. ORGANIZAÇÃO INTERNA E NORMAS DE CONDUTA 

Em matéria de organização interna e normas de conduta, propõe-se que as entidades gestoras 

das plataformas adotem procedimentos escritos de onde decorra a assunção de políticas 

adequadas e eficazes que regulem aspetos especificamente necessários à natureza desta 

atividade de captação de aforro do público. A par do controlo interno da atividade e da 

necessidade de assegurar a fiabilidade e a continuidade do exercício da atividade, assume 

também relevo a obrigação de prevenção de fraudes e de branqueamento de capitais e de 

registo e tratamento das reclamações de investidores e beneficiários.  

Atenta a necessidade de conhecimento pelo público investidor das condições do negócio e 

dos riscos associados ao investimento, e de garantia de cumprimento de uma eficaz política 

de prevenção de conflito de interesses, propõe-se no presente projeto que as plataformas 

disponibilizem online as medidas adequadas a identificar possíveis conflitos de interesses e 

atuar de modo a evitar ou a reduzir ao mínimo o risco da sua ocorrência. Sendo igualmente 

necessário salvaguardar a (elevada) qualidade e eficiência da gestão das plataformas 

eletrónicas, prevê-se a exigência de normas específicas que garantam uma boa gestão (art. 

12.º do projeto de regulamento).Na execução do comando legal de mitigação do risco de 

cada investidor, propõe-se estabelecer limites ao investimento a pessoas singulares - em 

particular às que tenham um rendimento anual inferior a 100.000 euros -, fixando em 3.000 

euros o limite de investimento por cada oferta disponível nas plataformas de financiamento, 

e em 10.000 euros o limite para o total dos investimentos em financiamento colaborativo no 

período de 12 meses (art.º. 13.º do projeto de regulamento). 
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O Regime Jurídico prescreve igualmente a necessidade de transparência do investimento e a 

possibilidade de acompanhamento pelo investidor do investimento realizado, pelo que se 

regulamentam os deveres de informação das entidades gestoras das plataformas e dos 

beneficiários necessários ao seu cumprimento (arts. 14.º e 15.º do projeto de regulamento).  

As entidades gestoras deverão divulgar nas plataformas toda a informação relevante para 

uma tomada de decisão de investimento esclarecida, incluindo informação relativa às ofertas 

em curso, informação histórica sobre os projetos financiados e preçário (art.º 14.º, n.º 1).  

Propõe-se exigir a divulgação, na plataforma, de informação relativa a cada financiamento 

colaborativo ainda não reembolsado, que permita acompanhar o desenvolvimento da 

atividade ou do produto financiado, bem como o estado da execução do respetivo plano de 

atividades, sem esquecer qualquer alteração material suscetível de produzir impacto na 

restituição ou rentabilidade estimada dos montantes investidos (art.º 14.º. n.º 2).  

Foi ainda explicitada, no art.º 16 da projeto de regulamento, a proibição de prossecução de 

atividades de intermediação financeira pelas plataformas eletrónicas de financiamento 

colaborativo a menos que as respetivas entidades gestoras revistam a natureza de 

intermediário financeiro ou agente vinculado de intermediário financeiro atuando no estrito 

cumprimento das normas legais e regulamentares que regem a respetiva atividade.  

4.3. OFERTAS 

Atentas as características e o risco associado aos instrumentos financeiros que podem ser 

emitidos no âmbito do financiamento colaborativo, importa assegurar que os investidores 

tomam conhecimento das características de cada oferta e dos riscos do investimento. De 

acordo com o previsto no art.º 19.º do Regime Jurídico, considera-se necessário prever a 

disponibilização prévia aos investidores de um documento com informações fundamentais 

destinadas aos investidores de financiamento colaborativo (“IFIFC”), estabelecendo-se, no 

art.º 17.º do projeto de regulamento, um conjunto de informação adicional que deverá 

constar desse documento, com o objetivo de permitir que os investidores tomem decisões 

de investimento esclarecidas quanto às características e riscos das ofertas. 
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No que respeita a publicidade, propõe-se, no essencial, que ações dessa natureza indiquem 

expressamente o risco de perda total dos montantes investidos (art.º 19.º. n.º 1). 

Ainda no que toca às ofertas, e com vista a limitar o acesso do financiamento colaborativo a 

investidores que reúnam as condições mais adequadas para aceder a este tipo de atividade, 

optou-se por limitar o montante a angariar a 1.000.000 euros (1 milhão de euros), no período 

de 12 meses. Nos casos em que as ofertas sejam destinadas exclusivamente a investidores 

que sejam pessoas singulares que aufiram um rendimento anual superior a 100.000 euros, o 

limite é fixado em 5.000.000 euros.  

 

Lisboa, 7 de dezembro de 2015 

 

 

ANEXO: 

- Proposta da CMVM de regulamento sobre o Financiamento Colaborativo 

(“Crowdfunding”). 

- Nota justificativa 


