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RELATÓRIO DA CONSULTA PÚBLICA DA CMVM N.º 7/2015 

REGULAMENTO DA CMVM RELATIVO AO FINANCIAMENTO COLABORATIVO 

(CROWDFUNDING) 

 

I. PROCESSO DA CONSULTA  

A Consulta Pública da CMVM n.º 07/2015 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”), decorreu entre os dias 7 de dezembro de 2015 e 21 de janeiro de 2016, 

cumprindo agradecer os contributos recebidos, os quais mereceram a melhor atenção da CMVM.  

Foram recebidos contributos de 21 entidades, tendo algumas destas solicitado a não identificação 

e não divulgação individual dos respetivos contributos.  

O relatório que agora se publica aborda as principais questões colocadas pelos 

participantes e a posição da CMVM quanto às mesmas. Partilha-se, assim, com os participantes 

na Consulta Pública e quaisquer interessados o resultado das reflexões adicionais a que a análise 

dos contributos conduziu.  

Os artigos citados referem-se à versão do projeto de Regulamento submetida a Consulta Pública, 

salvo menção em contrário.  

 

II. RELATÓRIO DA CONSULTA  

1. Enquadramento  

Nos termos do RJFC, o acesso à atividade de intermediação de financiamento colaborativo 

de capital ou por empréstimo é realizado mediante registo prévio das entidades gestoras das 

plataformas eletrónicas junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), sendo 

esta entidade responsável pela regulação e supervisão da sua atividade. 

A Regulamentação da CMVM ocorre, pois, no estrito enquadramento das normas habilitantes 

constantes do RJFC incidindo sobre as seguintes matérias específicas: 
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a) Acesso à atividade de intermediação de financiamento colaborativo, causas de 

indeferimento e registo das entidades gestoras de plataformas eletrónicas de 

financiamento colaborativo; 

b) Deveres das entidades gestoras das plataformas eletrónicas de financiamento 

colaborativo; 

c) Obrigações de informação dos beneficiários do financiamento colaborativo para efeitos 

de informação aos investidores, às plataformas eletrónicas de financiamento colaborativo 

e à CMVM; 

d) Limites máximos de angariação; 

e) Limites ao investimento; 

f) Relações com prestadores de serviços de pagamento, nos termos do Regime Jurídico dos 

Serviços de Pagamento e da Moeda Eletrónica Decreto-Lei nº 317/2009, de 30 de outubro; 

g) Deveres de prevenção de conflitos de interesses pelas plataformas eletrónicas. 

 

Recebemos, no âmbito da Consulta Pública, diversos contributos e sugestões cuja matéria 

extrapolava a competência regulamentar da CMVM. Por um lado, não tem a CMVM competência 

legislativa para alterar o teor do RJFC, aprovado por Lei; por outro lado, no âmbito da sua função 

regulamentar, a CMVM apenas pode emitir normas no estrito cumprimento de habilitações 

regulamentares conferidas. Nestes termos, não serão tratadas, neste relatório, as sugestões dos 

participantes que impliquem uma alteração do RJFC, como, por exemplo, a extensão dos limites 

de investimento a produtos financeiros do sector tradicional de investimento, a possibilidade de 

as plataformas receberem fundos de clientes (desde que assegurando segregação desses ativos), a 

estipulação de mecanismos que permitam uma saída antecipada dos investidores ou que facilitem 

a venda ou negociação dos instrumentos de financiamento colaborativo, a possibilidade de os 

investidores abdicarem da aplicação da proteção conferida pelos limites de investimento, a 

tipificação dos valores mobiliários, participações sociais e instrumentos financeiros que podem 

ser usados para efeitos de financiamento colaborativo, etc. 

 

Outra das matérias abordada pelos participantes na Consulta Pública foi a inexistência de 

cominação sancionatória para as obrigações legais e regulamentares. No que respeita ao Regime 

Sancionatório (vide art.º 22.º do RJFC) é referido que “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 são definidos em diploma próprio”. Não é ainda sabido 
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quando é que tal diploma será publicado, todavia não pode a CMVM substituir-se ao legislador 

nesta matéria. 

 

2. Requisitos patrimoniais (artigo 2.º)  

Foi sugerido por alguns participantes que o seguro de responsabilidade civil deveria ser 

superior a EUR 50.000 e deveria haver requisitos adicionais, por exemplo ao nível dos capitais 

próprios. 

Propõe-se alterar a norma anteriormente apresentada de modo a que o seguro de 

responsabilidade civil que cubra as responsabilidades resultantes de negligência profissional 

represente, no mínimo, uma cobertura de EUR 1 000 000 por sinistro e, globalmente, EUR 1 500 

000 para todos os sinistros que ocorram durante um ano. Sugere-se ainda prever a possibilidade 

de a entidade gestora optar por uma combinação de capital inicial e de seguro de responsabilidade 

civil numa forma que resulte num grau de proteção equivalente. 

 

3. Organização (artigo 10.º) 

Um dos participantes solicitou a densificação de conceitos como «controlo interno inerente à 

atividade» e «sistemas de contingência para assegurar continuidade de exercício da atividade» e 

que se encontram vertidos nas normas relativas à organização das plataformas. Este tipo de 

conceito, igualmente relevante no caso dos intermediários financeiros, é densificado na 

supervisão. 

 

4. Limites ao investimento (artigo 13.º) 

Foi sugerido por alguns participantes que os limites ao investimento para investidores 

singulares que não tenham um rendimento anual igual ou superior a EUR 100.000,00 fossem 

alargados, já que a imposição de limites ao investimento mais conservadores poderá 

tendencialmente constituir-se como uma prática de discriminação negativa deste tipo de 

investimentos, relativamente a outros existentes no mercado e limitadora da diversificação dos 

instrumentos de captação de poupança dos portugueses. 

Outros aventaram que poderá não ser do interesse dos investidores dispersar o capital 

disponível por diversos produtos, porque não teriam tempo para acompanhar a sua gestão e 

antecipar alguns problemas que possam advir das condições de mercado. Foi, assim, sugerido um 

reforço das obrigações de informação sobre o risco de perda total aumentando os limites de 

investimento ou mesmo desconsiderando-os mediante aceitação expressa do investidor, o que 

deveria também ocorrer em caso de apresentação por parte do beneficiário da garantia real do 

pagamento.  
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Outros participantes sugeriram que as exceções à aplicabilidade dos limites ao 

investimento fossem alargadas para acolher pessoas singulares com determinado património 

financeiro, deslocalizando o foco do rendimento anual dos investidores. Refira-se, a este propósito, 

que é o próprio Regime Jurídico que determina, no n.º 3 do art. 20.º, que a definição dos limites 

pela CMVM deve assentar na fixação de valores limite diferenciados em função do rendimento 

anual dos investidores. 

Embora ciente da necessidade de dar resposta às crescentes necessidades de 

financiamento das empresas portuguesas, oferecendo, simultaneamente, aos investidores, boas 

oportunidades de investimento na economia (nas modalidades de empréstimo e de capital), a 

CMVM tem por objetivo último a proteção dos investidores, visando, com a imposição dos limites 

propostos, mitigar o risco individual de cada investidor. 

Em linha com as preocupações manifestadas na consulta, sugere-se excluir da aplicação 

dos limites ao investimento os investidores qualificados nos termos das alíneas a) a k) do artigo 

30.º do Código dos Valores Mobiliários, visando-se assim permitir que os investidores mais 

habilitados invistam em financiamento colaborativo nos montantes que considerem mais 

adequados, sem que lhes seja imposto um limite por via regulamentar. 

Atendendo a que apenas uma pequena franja da população portuguesa aufere um 

rendimento anual igual ou superior a 100.000 euros1 , e de forma a acolher os comentários 

recebidos na consulta pública, sugere-se baixar para 70.000 euros o montante de rendimento anual 

a partir do qual se exceciona a aplicação dos limites ao investimento em financiamento 

colaborativo, permitindo assim que mais investidores possam investir nesta atividade, sem 

comprometer o nível de proteção do investidor pretendido com este regulamento. 

 

5. Deveres de informação das entidades gestoras de plataformas de 

financiamento colaborativo (artigo 14.º) 

Foi referido, por um respondente, que as inúmeras especificidades inerentes a 

financiamento colaborativo de capital ou por empréstimo deveriam ser acompanhadas de um 

tratamento diferenciado ao abrigo do regulamento, tendo referido que a maioria das obrigações 

de informação constantes do n.º 2 do artigo 14.º seriam, em grande medida, apenas aplicáveis a 

financiamentos colaborativos na modalidade de empréstimos, como no caso dos empréstimos 

destinados a financiamento de tesouraria ou otimização do passivo financeiro. Nestes termos, 

tentou-se clarificar a norma relevante com vista a prestar informação contínua, sempre e quando 

                                                 
1 De acordo com a Autoridade Tributária e Aduaneira, apenas 0,2% dos agregados familiares aufere um 

rendimento anual superior a 80.000 euros. 
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houver montantes financiados que não tenham como contrapartida a aquisição de participação no 

capital social do beneficiário. 

Foi sugerido por um participante da Consulta Pública que, para além da informação 

relativa ao preçário, constassem as condições contratuais aplicáveis à relação entre o investidor e 

a plataforma; ora, as relações contratuais referidas devem estar inteiramente refletidas no IFIFC, 

aplicando-se, quando ao mais, o previsto no RJFC (nomeadamente, no n.º1 do artigo 10.º, no que 

respeita ao direito aplicável à relação jurídica subjacente) e respetiva regulamentação.   

A redação da alínea c) deste artigo levou alguns participantes na Consulta Pública a 

suscitar a questão da possibilidade de as plataformas de financiamento colaborativo atribuírem 

uma notação aos beneficiários. Note-se que apenas as agências de notação de risco devidamente 

registadas podem emitir notações de risco, pelo que tal estará vedado às plataformas de 

financiamento colaborativo, mais ainda à luz da proibição contante do da alínea a) do n.º 2 do 

artigo 5.º do RJFC. 

   

6. Atividades de intermediação financeira e concessão de crédito (artigo 16.º) 

Várias questões suscitadas durante a Consulta Pública demonstram a existência de 

dúvidas quanto às atividades que as plataformas de financiamento colaborativo podem 

efetivamente prosseguir e à articulação desse regime com o da intermediação financeira prevista 

no Código dos Valores Mobiliários.  

Note-se que a opção adotada pelo legislador e vertida no RJFC quanto à natureza e 

atividade da entidade gestora da plataforma de financiamento colaborativo traduziu-se num 

modelo distinto daqueles que foram adotados pelos outros países europeus, em que as plataformas 

ou estão autorizadas no âmbito da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF) 

ou atuam enquanto agente vinculado de uma empresa de investimento, ao abrigo da DMIF. Nos 

demais casos, as plataformas exercem a atividade de intermediação de financiamento colaborativo 

ao abrigo da exceção do art.º 3.º da DMIF que permitiu a estados membros como Espanha e 

França fazer atuar as respetivas plataformas fora do âmbito desse normativo desde que as mesmas 

não executem ordens ou detenham fundos dos clientes. Ora, em sede de transposição da DMIF, 

Portugal não exerceu essa opção senão para os agentes vinculados dos intermediários financeiros.  

Por outro lado, nos termos do art.º 15.º/1 do RJFC, a atividade regulada e supervisionada pela 

CMVM é “a atividade de intermediação de financiamento colaborativo de capital ou por 

empréstimo” naturalmente, realizada a título profissional pelas referidas plataformas na pessoa 

jurídica das entidades gestoras. Traduzindo-se a referida intermediação de financiamento 

colaborativo na intermediação para subscrição de instrumentos financeiros a plataforma de 

financiamento colaborativo poderia pretender organizar-se para receber e transmitir ordens por 

conta desses investidores, o que consubstanciaria nos termos e para os efeitos da alínea a) do 
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número 1 (e do número 2) do art.º 290.º do Código dos Valores Mobiliários, um serviço / atividade 

de investimento em instrumentos financeiros cujo exercício a título profissional se encontra, nos 

termos do n.º 2 do artigo 298.º do CVM, reservado a intermediários financeiros. 

Assim, apenas uma plataforma de financiamento colaborativo cuja entidade gestora revista a 

natureza de intermediário financeiro ou agente vinculado de intermediários financeiros poderá 

exercer as referidas atividades reservadas. 

 

7. Documento com informações fundamentais destinadas aos investidores de 

financiamento colaborativo (artigo 17.º) 

No n.º 5 do art.º 17º do projeto de Regulamento é referido que o IFIFC é redigido em 

língua portuguesa. Contudo, alguns participantes sugeriram que deveria haver a opção do 

documento ser redigido em língua inglesa (ou, pelo menos, poder também ser disponibilizada a 

versão inglesa), tendo em vista a possível captação de investidores estrangeiros. Note-se que a 

imposição que resulta do regulamento é a de que seja sempre preparado um IFIFC em língua 

Portuguesa, já que todas as ofertas serão passíveis de ser subscritas por investidores portugueses, 

mas não existe nenhum impedimento a que o referido documento seja também traduzido para 

língua inglesa ou outra. 

 

8. Disponibilização de IFIFC (artigo 18.º) 

Foi ainda suscitada a questão da articulação entre o regime jurídico aplicável ao 

financiamento colaborativo e o Decreto-Lei n.º 95/2006 de 29 de maio relativo ao regime jurídico 

aplicável à informação pré-contratual e aos contratos relativos a serviços financeiros prestados 

a consumidores através de meios de comunicação à distância, nomeadamente, quanto ao 

direito de livre resolução do contrato concedido a investidores não qualificados no prazo de 14 

dias após a celebração do mesmo.  

O nosso entendimento é que o regime das ofertas públicas é especial face ao constante 

das vendas à distância e que, havendo regras próprias, estas se aplicarão também às ofertas no 

contexto do financiamento colaborativo. Não obstante, foi incluída, na al. f) do n.º 2 do art.º 16.º, 

obrigação de informar sobre o prazo para revogação da aceitação pelos destinatários da oferta, 

quando aplicável. 

Foi ainda suscitada na consulta a questão da obrigatoriedade de os investidores assinarem 

e datarem o IFIFC, em vez de transmitirem ordens de subscrição por via eletrónica, o que 

constituiria um obstáculo à atividade operacional das entidades gestoras que não estejam 

registadas como intermediários financeiros nem sejam intermediários financeiros. Neste caso, 

chama-se a atenção para o facto de apenas as entidades legalmente habilitadas para o efeito 

poderem desenvolver atividades de intermediação financeira tal como definidas nos artigos 289.º 
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e seguintes do Código dos Valores Mobiliários (incluindo, sem limitação, receção, transmissão e 

execução de ordens sobre instrumentos financeiros). Todavia, não pretendendo causar 

dificuldades no procedimento de subscrição que não implique o exercício de uma atividade 

reservada, procurou-se, através do requisito de organização vertido na al. g) do n.º 1 do art.º 10.º 

e da necessidade de preenchimento pelo próprio investidor dos campos do IFIFC designados no 

n.º 2 do art.º 18.º, assegurar a fiabilidade e a transmissão por meios exclusivamente informáticos 

da informação a ser transmitida pelo investidor. 

 

9. Limite das ofertas (artigo 20.º) 

No que respeita aos Limites das ofertas, expresso no artigo 20.º, foi sugerido, por vários 

participantes que os limites das ofertas fossem também mais elevados, de forma a não criar 

constrangimentos no mercado do lado da procura, tal como ocorre noutros mercados europeus, 

onde os regimes jurídicos e regulatórios têm limites mais flexíveis e que por isso tendem a 

favorecer o crescimento deste tipo de fonte de financiamento para as empresas em detrimento das 

fontes de financiamento tradicionais disponibilizadas pelas instituições de crédito. 

Também neste âmbito, referiu um participante na Consulta Pública, que os custos 

associados aos processos de oferta e a existência de alternativas (plataformas sedeadas em 

ordenamentos com regimes mais favoráveis) tornam o recurso a este instrumento pouco rentável 

e atrativo, devendo consequentemente ser aumentado o limite previsto. 

O estabelecimento de limites às ofertas visa, mais uma vez, mitigar os riscos associados 

à atividade de financiamento colaborativo. Assinala-se, ainda, que existem já previstas na 

legislação aplicável exceções à obrigação de elaboração de prospeto no âmbito de oferta pública 

de distribuição.  

  

10. Realização do Investimento (artigo 21.º) 

Foi apontado, por alguns dos participantes, que a necessidade de intervenção de entidade 

autorizada à prestação de serviços de pagamento para efeitos da realização do investimento em 

sede de financiamento colaborativo constituiria uma duplicação de esforços no cumprimento dos 

deveres de identificação e de diligência previstos na Lei n.º 25/2008, de 05 de Junho (Combate 

ao Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo) e significativa fonte de 

custos. Foi perguntado se será necessário que os prestadores de serviços de pagamento procedam 

às mesmas verificações que as entidades gestoras das plataformas de financiamento, ou se bastará 

as diligências tomadas por estas segundas. Ora, inexiste, no nosso entendimento, qualquer 

duplicação, já que os prestadores de serviços de pagamento sempre estarão obrigadas ao estrito 

cumprimento do previsto na Lei n.º 25/2008, de 05 de Junho, no âmbito da respetiva atividade 

ligada ao financiamento colaborativo enquanto sobre a plataforma de financiamento colaborativo 
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impenderão as obrigações de organização e gestão sã e prudente previstas na alínea c) do número 

1 do artigo 10.º do Regulamento. 

Foi ainda inquirido se, caso haja extravio do dinheiro de clientes, a responsabilidade 

perante os clientes será imputada às instituições de pagamentos ou diretamente às plataformas de 

financiamento colaborativo. Nesse sentido foi questionada a possibilidade de criar soluções 

alternativas (v.g. as plataformas de financiamento colaborativo deterem contas cliente “blindadas” 

e segregadas dos seus ativos próprios, e efetuarem relatórios de movimentos à CMVM, enquanto 

forma de controlo). Note-se que, nos termos do número 3 do artigo 22.º do Regime Jurídico “As 

plataformas referidas no n.º 1 não podem deter fundos ou instrumentos financeiros dos clientes 

(…).”, pelo que dificilmente se configurará um cenário de responsabilidade da plataforma quanto 

ao extravio de fundos, não obstante a plena aplicação das disposições gerais do Direito nessa 

matéria. 

 

11. Propostas sem acolhimento regulamentar expresso 

Foi referida, por alguns participantes, a necessidade de previsão de um regime 

transitório aplicável às entidades que estejam já a operar no mercado e com operações de 

financiamento vivas à data da vigência da regulamentação. Mais foi suscitada a questão da 

necessidade e prazo para efetuar alguma adaptação aos financiamentos que estejam, à data, em 

curso, e aqueles que porventura possam ser celebrados até à entrada em vigor da regulamentação 

da atividade. 

A lei aplica-se a partir da vigência, não operando retroativamente. Às operações em curso 

apenas será aplicável a obrigação de dar informação sobre a vida do empréstimo, no âmbito dos 

deveres de execução continuada, não havendo obrigação de cumprir retroativamente requisitos 

de informação (ou outros relacionados com as ofertas). 

De qualquer forma, e para assegurar a efetividade da supervisão a levar a cabo, nos termos 

do artigo 21.º, o Regulamento entrará em vigor não antes da data da entrada em vigor do regime 

aplicável à violação do regime jurídico do financiamento colaborativo de capital ou por 

empréstimo, o qual não foi ainda objeto de aprovação pela Assembleia da República. 

Foi apontada, por alguns participantes, a inexistência de mecanismos que permitam uma 

saída antecipada ou que facilitem a venda e negociação dos instrumentos financeiros e créditos 

adquiridos ao abrigo do crowdfunding. Cabe esclarecer que, nos termos do RJFC, não foram 

criados quaisquer impedimentos legais à criação de um mercado secundário para transação dos 

instrumentos financeiros e créditos adquiridos ao abrigo do crowdfunding. Tal poderá ser 

concretizado, havendo interessados, no exatos termos aplicáveis aos demais mercados desta 

natureza. 
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Foi sugerido que os créditos contraídos com recurso às plataformas de financiamento 

colaborativo constem da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC). Foi argumentado 

que tal constituiria um importante desincentivo a um comportamento diferenciado, por parte das 

empresas, na relação que mantêm com a “banca tradicional” e com as plataformas de 

financiamento colaborativo, em particular garantir o mesmo empenho para honrar todas as 

obrigações associadas aos créditos contraídos. Tal permitiria também, ao nível das plataformas, 

melhorias na avaliação de risco, alargamento da base de empresas sob escrutínio, maior celeridade 

e maior troca de informações entre os diversos operadores do mercado, contribuindo para uma 

maior transparência e eficiência do ecossistema do mercado de financiamento das empresas. Esta 

possibilidade encontra-se a ser analisada pelos reguladores. 

Foi proposto que, à semelhança do que ocorre na banca comercial, o pequeno aforrador 

tenha um valor de garantia, caso a instituição entre em incumprimento. O Fundo de Garantia de 

Depósitos (FGD) visa responder à necessidade de conferir aos depositantes a garantia de que os 

seus depósitos serão reembolsados mesmo no caso de a respetiva instituição de crédito se tornar 

incapaz de o fazer, o que constitui um elemento essencial para o reforço da confiança no sistema 

bancário e, por essa via, para a salvaguarda da estabilidade do sistema financeiro. Esta situação é 

distinta da situação de investimento, onde, por natureza, sempre incorre o investidor no risco 

inerente ao investimento que escolheu levar a cabo, o que se não verifica nos depósitos. 

Note-se, ainda, que o regime aplicável ao Fundo de Garantia de depósitos decorre da 

implementação, em Portugal, da Diretiva 2014/49/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 

16 de abril de 2014, relativa aos sistemas de garantia de depósitos, tratando-se, portanto de matéria 

com tratamento harmonizado ao nível europeu. 

Acresce que o Sistema de Indemnização a Investidores garante a cobertura dos montantes 

devidos aos investidores por um intermediário financeiro (banco, sociedade corretora ou 

financeira de corretagem, sociedade gestora de patrimónios, sociedades gestoras de fundos de 

investimento mobiliários) que seja participante no SII e que não tenha capacidade financeira para 

restituir ou reembolsar: (i) os instrumentos financeiros elencados na secção C do anexo I à 

Diretiva 2004/39/CE de 21 de abril, relativa aos mercados de instrumentos financeiros 

depositados pelos clientes ou geridos por conta destes; e (ii) o dinheiro depositado, pelos clientes, 

junto do intermediário financeiro e destinado expressamente a ser investido em instrumentos 

financeiros (incluindo os créditos decorrentes de operações de investimento cujas condições 

contratuais estabeleçam uma garantia de reembolso). 

 Os instrumentos adquiridos no âmbito da atividade de financiamento colaborativo 

estarão cobertos por este sistema, na medida em que sejam abrangidos no supra referido âmbito 

de aplicação. Note-se, contudo, que o SII não cobre eventos de crédito relacionados com entidades 

emitentes de instrumentos financeiros. 
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Vários participantes expressaram dúvidas quanto à existência de restrições quanto à 

nacionalidade dos investidores e quanto à localização dos projetos a financiar. Fazemos notar 

que o RJFC não impõe qualquer limitação específica nesta matéria, prevendo mesmo, 

expressamente, quanto à segunda, que podem recorrer às plataformas de financiamento 

colaborativo quaisquer pessoas singulares ou coletivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas 

na angariação de fundos para as suas atividades ou projetos através desta modalidade de 

financiamento.  

Foi referido por um dos participantes na Consulta Pública que seria importante acautelar 

os requisitos aplicáveis aos instrumentos a serem utilizados em sede de financiamento 

colaborativo. O RJFC não limita nem dispõe sobre tais matérias, aplicando-se as regras gerais 

consoante o negócio jurídico subjacente ao financiamento em questão. 
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