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| 1. Ponto de partida

Foi uma operação fraudulenta de investimento, ocorreu na

década de 1920, envolvendo rendimentos anormalmente 

altos, à custa do dinheiro pago pelos investidores.

Foi o crash do mercado de acções, em 1929, e marcou o

Início da Grande Depressão, que afectou todos os países

ocidentais industrializados.
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| 1. Ponto de partida

O Crash do subprime, desencadeada em 2007/2008,

foi motivada pela concessão de empréstimos hipotecários

de alto risco, prática que arruinou vários investidores.

O maior esquema ou fraude financeira da história, em 2008,

protagonizado por Bernard Madoff nos EUA, com expressivos

reflexos em França e Espanha. A raiz do problema está nos

defeitos das regras ou procedimentos normativos de controlo.



| 1. Ponto de partida
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A principal causa destas 
crises é a fragilidade da 
regulação e de supervisão –
enforcement.

Necessidade de reforço dos 
mecanismos de protecção 
dos investidores.



| 2. Conceito e tipologia de investidor
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Pessoa que participa no MVM com o intuito de valorizar as suas
poupanças e activos, por meio de aquisição de acções ou obrigações
de empresas ou do Estado.



| 2. Conceito e tipologia de investidor
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Investidor

Institucional

Não 
institucional



| 2. Conceito e tipologia de investidor
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Investidores Institucionais (Artigo 13.º, n.º 1 do CódVM)

• As instituições financeiras;

• As instituições financeiras estrangeiras;

• O Estado;

• O BNA; e

• A Unidade de Gestão Dívida Pública.



| 3. Os princípios inerentes aos investidores
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Igualdade dos 
investidores

Protecção do 
investidor



| 3.1. Princípio da igualdade dos investidores
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Informação

• Devem ter acesso à 
informação em igualdade de 
circunstâncias

Protecção

• Devem beneficiar dos 
mesmos mecanismos de 
tutela disponíveis

Deve dar-se o 
mesmo 

tratamento aos 
investidores, 

em matéria de:



| 3.2. Princípio da protecção do investidor
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Consagração de mecanismos de defesa dos investidores



| 4. Os mecanismos de protecção do investidor

Mecanismos

Gerais

Específicos
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| 4.1. Os mecanismos gerais de protecção
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Informação 
aos 

Investidores Formação dos 
Investidores 



| 4.1.1. Informação aos investidores
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Fundamental para a tomada da decisão de 
investimento

• Emitentes (v.g. Divulgação do prospecto)

• Intermediários financeiros (v.g. Informação acerca dos serviços a 
prestar)

• Entidades gestoras de mercados (v.g. Boletins de mercado e 
divulgação de regras de mercado)

• Entidades de supervisão (v.g. Controlo da Informação prestada)

Quem a deve prestar:



| 4.1.2. Formação dos investidores
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• Acções de literacia financeira

• Acções formativas sobre instrumentos financeiros



| 4.2. Os mecanismos específicos de protecção
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Acção 
Popular

Fundos de 
Garantia

Mediação 
de Conflitos

Associações 
de Defesa 

dos 
Investidores



| 4.2.1. Acção popular
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Qualquer investidor tem direito à acção judicial que vise anular actos típicos do mercado

de valores mobiliários e instrumentos derivados, lesivos ao património público e demais

interesses colectivos (Artigo 14.º do CódVM)



| 4.2.2. Fundos de garantia
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São patrimónios constituídos com a finalidade de ressarcir os investidores não

institucionais, pelos danos sofridos em consequência da actuação ou omissão de

qualquer membro do mercado ou sistema ou agente de intermediação autorizado a

receber e transmitir ordens para a execução, e dos participantes naqueles sistemas



| 4.2.3. Mediação de conflitos 
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Resolução extra-judicial de litígios no MVM por meio de:

 Conciliação

 Arbitragem (Artigo 131.º e n.º 6 do artigo 223.º do CódVM).



| 4.2.4. Associações de Defesa dos Investidores
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• Associação constituída pelos investidores para tutelar os seus próprios interesses.

• Liberdade de associação (Artigo 48.º da CRA)
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