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Este ano, o mundo financeiro deu uma volta de 180º. Após 
longos anos de debate e a aprovação pelo Parlamento 
Europeu em 2014, entrou em vigor a II Diretiva sobre 
Mercados de Instrumentos Financeiros a 3 de janeiro de 
2018 (MiFID II em inglês)1. 

A MiFID II baseia-se na já ultrapassada MiFID I e é 
complementada pelo MiFIR (Markets in Financial 
Instruments Regulation), para melhorar a relação de 

transparência entre as autoridades e os investidores. 
A MiFID I entrou em vigor em 2007, em Espanha, com 
o objetivo de criar um mercado único de serviços 
financeiros e uma harmonização regulatória na União 
Europeia. No entanto, e devido às lacunas operacionais 
que surgiram, começou a ser debatida uma nova 
regulamentação. Em 3 de janeiro de 2018, a MiFID II veio 
para ficar. 

Embora, hoje em dia, as entidades emitentes concordem 
com o impacto e com a relevância da nova normativa, 
poucos foram os que se prepararam para ela. As 
empresas cotadas em bolsa estão preocupadas com o 
previsível impacto que esta nova estrutura causará nos 
departamentos de relações com os investidores, além 
da nova forma de trabalhar que estão presentemente 
obrigados a seguir. No entanto, as medidas que foram 
adotadas para fazer face a estas mudanças tiveram um 
alcance muito reduzido.

As consequências da inação podem ser graves, 
especialmente para as empresas com pequena e média 
capitalização, cujos efeitos serão sentidos com maior 
intensidade. Se não se agir a tempo, o mercado poderá 
entrar numa dinâmica em que certas empresas são 
esquecidas como resultado de uma exposição reduzida 
e tentar recuperar o caminho perdido poderá revelar-se 
uma tarefa árdua. A MiFID II veio para ficar.

1 Em Espanha. Em Portugal, esta entrou em funcionamento no final de 2017.
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