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CONSULTA PUBLICA AGMVM Nº1/2019 

 

PROJETO DE REGULAMENTO Nº -- /2019 – FINANCIAMENTO COLABORATIVO 

DE CAPITAL OU POR EMPRÉSTIMO 

 

I. ENQUADRAMENTO 

A 6 de julho foi aprovada a Lei n.º 34/IX/2018 que estabelece o regime jurídico do 

financiamento colaborativo – uma iniciativa do parlamento cabo-verdiano indeclinavelmente 

salutar por, de entre múltiplas e comprovadas razões, introduzir no mercado mais uma  

alternativa ao financiamento das empresas e por mobilizar, através de plataformas na internet, 

poupança para o investimento em projetos que de outra forma teriam dificuldade em aceder ao 

financiamento, com destaque para o facto de não haver qualquer restrição em relação aos 

projetos a financiar e de os fundos dos participantes no financiamento colaborativo poderem 

provir de diferentes geografias.  

A Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários (AGMVM) aplaude com particular 

afinco a iniciativa por estar em absoluta sintonia com um dos princípios que rege a sua atividade 

e que consiste em promover o desenvolvimento do mercado de valores mobiliários cabo-

verdiano – o que passa, sobremaneira, pela diversificação dos produtos e meios disponíve is 

para investimento e financiamento.  

Com a aprovação da dita Lei coube à AGMVM – na qualidade de entidade responsável pela 

supervisão e regulação da atividade de financiamento colaborativo – a densificação normativa, 

através de regulamento, de algumas matérias aí previstas e, é nesse contexto que a AGMVM 

preparou um projeto de regulamento. 
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II. OBJETIVO E PROCESSO DE CONSULTA 

A AGMVM, com vista a uma maior transparência e com o objetivo de aproximar a regulação 

dos mercados financeiros dos seus destinatários, agentes do mercado, facilitar a formação de 

consensos através da participação ativa destes agentes na reflexão e diálogo sobre a criação ou 

alteração de normas e valorizar o contributo prestado pela perícia técnica e experiencia dos 

profissionais dos mercados, entendeu submeter o referido projeto ao escrutínio publico.  

Assim, considerando a importância de um regulamento que se ajuste milimetricamente  

ao contexto cabo-verdiano, a AGMVM leva ao conhecimento de V. Exias. o projeto de 

regulamento referido, convidando-os a, em querendo, oferecerem pronunciamento sobre 

o que nele tiverem por conveniente e, mais concretamente, sobre os aspetos a seguir 

destacados que merecem, a nosso ver, atenção acrescida por neles residirem a viabilidade  

do financiamento colaborativo como alternativa ao financiamento das empresas : 

i. Requisitos patrimoniais da entidade gestora da plataforma (artigo 2.º do projeto de 

regulamento) 

ii. Limite ao investimento (artigo 12.º do projeto) 

iii. Limite à angariação (artigo 19.º do projeto) 

Para uma melhor compreensão da ratio legis por detrás dos três aspetos destacados acima 

cumpre referir que: 

No que tange às entidades gestoras da plataforma o que se objetiva é que o regulamento 

consagre uma solução inclusiva de empresas com o porte e a capacidade financeira das 

nacionais, mas que ao mesmo tempo salvaguarde que essas empresas tenham porte adequado à 

prossecução do objeto social e a fazer face às responsabilidades resultantes do exercício da 

profissão, caso sobrevenham.  

Com o limite ao investimento procura-se estatuir um teto que tenha em conta os riscos deste 

modelo de financiamento e seja por isso capaz de proteger os investidores nele participantes 

cujo rendimento individual e nível de literacia não dispensa essa tutela. 
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Com o limite de angariação propõe-se encontrar o equilíbrio satisfatório entre, por um lado, 

a viabilização do financiamento colaborativo como alternativa ao financiamento das empresas 

e, por outro, os riscos inerentes a esse instrumento que aconselham prudência no montante a 

angariar por projeto. 

O presente processo de consulta decorrerá entre o dia 04 a 22 de abril de 2019, devendo as 

respostas ao presente documento de consulta serem submetidas à AGMVM até ao próximo dia 

22 de abril de 2019.  

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

fferro@bcv.cv. As respostas à consulta podem igualmente ser remetidas, por correio normal, 

para a morada da sede do BCV/AGMVM, Avenida Amílcar Cabral C.P. 101 Praia.  

Por razões de transparência, a AGMVM propõe publicar os contributos recebidos ao abrigo 

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

expressamente no contributo enviado. 

Praia, 04 de abril 2019 

 

 

 

 


