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A fragilidade da regulação e da supervisão foi a principal causa das crises no sector, 

dizem os entendidos.  

O País contará em breve com o mercado regulamentado da dívida corporativa e, em sequência, 

com o das acções, como já foi anunciado publicamente pela Comissão do Mercado de Capitais, 

CMC. Até à concretização destes marcos, a instituição tem levado acabo o Programa 

Operacional de Preparação das Empresas para o Mercado Accionista (POPEMA). Neste âmbito, 

a CMC publicou, recentemente, uma apresentação referente aos mecanismos de protecção do 

investidor no mercado de valores mobiliários (MVM). Factos marcantes neste sector -como o 

esquema Ponzi em 1920, o crash de Wall Street em 1929, o crash do subprime, desencadeado 

em 2007/2008 motivado pela concessão de empréstimos hipotecários de alto risco, prática que 

arruinou vários investidores, bem como o maior esquema ou fraude financeira da história,em 

2008, protagonizada por B. Madoff nos EUA - tiveram como raiz do problema "os defeitos das 

regras ou procedimentos normativos de controlo".  

O protagonista da apresentação publicada pela CMC, Leonildo Manuel, aponta a fragilidade da 

regulação e de supervisão como a principal causa das crises no sector e defende a necessidade 

de reforço dos mecanismos de protecção dos investidores. Para Leonildo Manuel, toda a 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, deve ter acesso à informação 

em igualdade de circunstâncias e deve beneficiar dos mesmos mecanismos de tutela 

disponíveis. A formação dos investidores através de acções de literacia financeira e acções 

formativas sobre instrumentos financeiros visa uma melhor preparação destes, diante situações 

que possam desencadear fraudes financeiras com elevadas perdas, fragilizando assim a 

confiança dos mesmos neste mercado.  

De acordo com Leonildo, o acesso a informação é fundamental para a tomada da decisão de 

investimento e deve ser prestada pelos emitentes das acções ou obrigações pela divulgação do 

prospecto, pelos intermediários financeiros acercados serviços a prestar, pelas entidades 



 
 
gestoras de mercados por via de boletins de mercado e divulgação de regras de mercado bem 

como pelas entidades de supervisão que procedem igualmente ao controlo da informação 

prestada. A título de exemplo, o registo das transacções no MROV, ao dar a conhecer a todo o 

mercado os termos dos negócios (preço e quantidade) efectuados, irá concorrer para o aumento 

da transparência e da confiança dos investidores, bem como para a formação de uma curva de 

preços para os activos nele registados, que deverão servir de referência para futuras 

transacções.  

  

Mecanismos específicos de protecção  

Segundo Leonildo, existem quatro mecanismos específicos de protecção ao investidor, sendo a 

"acção popular" onde 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 

interesses colectivos. Um segundo mecanismo apontado são os fundos de garantia, que 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. 

Por via da "mediação de conflitos", os investidores encontram a resolução extrajudicial de litígios 

no mercado de valores mobiliários mediante a "conciliação e/ou arbitragem", como explana o 

artigo 131,0 e o n.º 6 do artigo 223.° do Código de Valores Mobiliários vigente no País. Por fim, 

as "associações de defesa dos investidores", constituídas pelos investidores para tutelar os seus 

próprios interesses, actuam como mecanismo de protecção à luz da Lei Constitucional no âmbito 

da liberdade de associação (Artigo 48.° da CRA). 


