
Recomendações para o
desenvolvimento do

financiamento alternativo em
Portugal

1 -  PSD2:  possibilidade de dispensa  de obrigação de criação  de
contas de pagamento segregadas, ou seja permitir o investimento
directo através de contas bancárias (integração e acesso aos dados
através da MBway /SIBS): abertura de conta de segregada no banco
do  cliente,  mediante  consentimento  do  mesmo   utilizador  da
plataforma. Note-se que a PPL crowdfunding já utiliza o sistema de
MBway,  mas  o  regime  de  crowdfunding  não  considera  esta
possibilidade  https://sibs.docs.onlinepayments.pt/

2 - obrigação de indicação, por parte dos bancos/seguradoras,  de
uma lista de plataformas de financiamento alternativo a clientes
com  operações  rejeitadas  pelo  sistema  financeiro  /  bancário  /
segurador  convencional.  Esta  plataforma  seria  coordenada  pela
Garantia  Mutua  ou  pela  IFD  -  Instituição  Financeira  de
Desenvolvimento. Exemplo no Reino Unido : https://british-business-
bank.co.uk/finance-referral-platforms-policy/  

3 - possibilidade das plataformas criarem, por procuração online dos
investidores,  e  angariarem  financiamento  para  aquisição  de
imóveis,  sociedades veiculo REITs - real estate investment trusts,
as quais se pretende tenham uma fiscalidade própria e atractiva e
possam modernizar o mercado nacional.

https://sibs.docs.onlinepayments.pt/
https://british-business-bank.co.uk/finance-referral-platforms-policy/
https://british-business-bank.co.uk/finance-referral-platforms-policy/


4 - implementação mais acelerada da assinatura digital (ou chave
móvel digital), a procuração online e as hipotecas digitais pelo IRN /
SIR  (operações  de  registo  numerosas  ao  abrigo  do  programa
Simplex)

5- definição/ harmonização de um  código de conduta e melhores
práticas, de adopção facultativa, para operadores e colaboradores
de plataforma de financiamento colaborativo.

6-  Disponibilização  de  uma  sandbox regulatória  que  permita  as
startups fintech desenvolverem e validarem o seu modelo negócio e
MVP, num ambiente seguro e de proximidade com os supervidores,
que estas possam fazer  publicidade aos seus produtos e serviços,
angariação de  clientes, angariação de fundos e conclusão de um
número  de  operações  razoáveis  dentro  de  um  prazo  também
razoável. Aqui essencialmente visa-se permitir a entrada de players
que ainda não cumpram totalmente a exigências de capital, infra-
estrutura,  recursos  humanos  e  tecnologia,  mas  que  estejam em
condições prováveis de as assegurar.

7 - No caso particular da Mutuall prevê-se a criação de um fundo de
gestão  das  hipotecas  (fundo  ou  sociedade  de  titularização  de
créditos).  Recomendamos  que  seja  analisada  econsiderada  com
precaução a comercialização de títulos derivados ou outro tipo de
seguros  ou  produtos  derivados  gerados  pelo  financiamento
alternativo e colaborativo, nomeadamente a operadores financeiros
institucionais,  ou  seja,  acompanhar  de  perto  as  operações  de
resseguros e transferência de riscos no sector fintech. 

8  -  A  possibilidade  do  sistema  de  garantia  mútua  ou  a  IFD
participarem até 10% do valor das campanhas de crowdfunding na
modalidade  de  (garantia  de)  empréstimo  ou  capital,
respectivamente,  seguindo  o  modelo  similar  do  British  Business
Bank.




