
 

2.  O MERCADO PORTUGUÊS DE VALORES 

MOBILIÁRIOS  

2.1 EVOLUÇÃO GLOBAL DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS ENQUANTO 

DESTINO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  

2.1.1. Evolução do Mercado de Ações  

Os índices PSI20 e PSI20 TR22 tiveram desvalorizações acumuladas de -11,9% e -9,1%, respetivamente, 

em 2016, um desempenho inferior ao dos pares europeus (o DJ Eurostoxx 600 depreciou 1,2% e o IBEX 

caiu 2,0%, enquanto o CAC 40, o DAX e o FTSE valorizaram 4,9%, 6,9% e 14,4%, respetivamente).  

São múltiplos os fatores que contribuíram para o desempenho daqueles índices acionistas. Na primeira 

metade do ano, reforçaram-se as expetativas de desaceleração da atividade económica em Portugal (e 

na Europa), num contexto de abrandamento do crescimento nas economias emergentes, com destaque 

para países com fortes ligações a Portugal (como o Brasil e Angola) e para a China. O elevado 

endividamento público e privado continuou a condicionar o investimento. As taxas de juro permaneceram 

baixas e em queda, o que favoreceu a redução do custo de financiamento e potenciou comportamentos 

de procura de rentabilidade (search for yield) nos mercados financeiros e o aumento dos preços de alguns 

ativos financeiros e reais já existentes. A perceção de risco associado ao setor financeiro aumentou em 

resultado da manutenção de reduzidas taxas de remuneração do capital (que permaneceram inferiores 

ao custo do capital), bem como de rácios de eficiência desfavoráveis e de incerteza sobre os efeitos 

potenciais de um quadro regulamentar na Europa mais exigente para o setor financeiro. As incertezas 

relacionadas com as resoluções do Novo Banco e do Banif, e com a recapitalização da Caixa Geral de 

Depósitos, e ainda o incumprimento da Portugal Telecom International Finance contribuíram igualmente 

para a diminuição da confiança dos investidores no mercado de capitais português, com impacto na 

diminuição das cotações das ações dos bancos (cujo price to book já era reduzido e bastante inferior à 

unidade, e refletia expectativas menos favoráveis relativamente ao retorno para os acionistas ou mesmo 

preocupações relativas ao modelo de negócio dessas empresas). No quarto trimestre o PIB português 

acelerou em resultado da recuperação do investimento e do consumo privados, e as expectativas relativas 

                                                      

22
 O índice PSI20 TR é um índice de rentabilidade total, que inclui os dividendos pagos. 
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às opções de política económica da nova administração dos EUA deram um impulso ascendente às taxas 

de juro de longo prazo das economias mais avançadas. A recuperação dos preços de algumas matérias 

primas, como o petróleo, contribuiu para o aumento dos preços e da inflação e para a recuperação do 

crescimento em alguns países produtores de petróleo com os quais Portugal tem fortes relações 

comerciais.  

 

Gráfico 48 – Índices PSI20 e PSI20 TR (esq) e Correlação Entre as Taxas de Rentabilidade do 
PSI20 e de Índices Internacionais em Janelas Mensais (dir) 

 
Fonte: Bloomberg; cálculos CMVM. 

 

 
 

Gráfico 49 – Variação Anual da Cotação das Ações (esq) e PER (dir) - Empresas do PSI20 

(%)                                       (%) 

 
Fonte: Bloomberg e Thomson Reuters; cálculos CMVM. 

 

Tal não significa, porém, que o desempenho do índice bolsista português tenha estado dessincronizado 

com a restante Europa. O principal índice acionista português contabilizou uma depreciação superior a 
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16% no primeiro semestre de 2016, o que contrasta com uma valorização de 5% no segundo. O índice DJ 

Eurostoxx 600 também desvalorizou significativamente na primeira metade do ano (-10,0%) e apreciou 

(9,4%) na segunda. O coeficiente de correlação entre o desempenho dos dois índices foi de +0,87 em 

2016, superior à dos últimos dez anos (+0,75), algo que ocorreu igualmente em relação a outros índices 

de referência mundiais. 

O desempenho do PSI20 foi penalizado por desvalorizações superiores a 20% em vários títulos (BCP, 

Montepio, CTT e NOS), o que foi parcialmente compensado por valorizações superiores a 25% nos casos 

da Sonae Capital, Corticeira Amorim, Galp Energia e Jerónimo Martins. O PER médio dos títulos que 

integram o índice PSI20 foi de 20 em 2016, para o que contribuíram os PER da EDP Renováveis (100,6) 

e da NOS (32,1), uma vez que os demais títulos registaram PER inferiores àquele valor médio. Apenas 

EDP Renováveis, Mota-Engil, Galp, Navigator e Semapa apresentam PER superiores à média dos últimos 

dez anos. 

 

Gráfico 50 – CAPE e Lucros Estruturais do PSI20 - Média Móvel a Dez Anos (esq) e Peso do Valor 
Líquido Atual das Oportunidade de Crescimento em % do Preço das Ações (dir) 

 

 

Fonte: Bloomberg; cálculos CMVM. 
Nota: Os lucros estruturais são obtidos através da média móvel a dez anos dos lucros trimestrais do índice PSI20. 

 

Os lucros estruturais das empresas portuguesas apresentam uma trajetória descendente desde 2011, 

encontrando-se nos três últimos anos abaixo da média de longo prazo. O CAPE do PSI20, que corrige o 

PER tradicional de variações cíclicas associadas aos lucros, aumentou em 2016, para um valor superior 

à respetiva média de longo prazo, resultado que se deve à diminuição dos lucros estruturais. 
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Por sua vez, o valor líquido atual das oportunidades de crescimento (VLAOC23) tem vindo a ganhar 

preponderância na cotação das empresas admitidas à negociação na Euronext Lisbon. Com efeito, entre 

2005 e 2008 o VLAOC tinha um contributo negligenciável (ou mesmo negativo) para a cotação dos nove 

títulos considerados para o seu cálculo, mas entre 2013 e 2016 esse contributo correspondia a cerca de 

20% do preço. Estas percentagens significam que, entre aqueles dois períodos, melhorou a perceção dos 

investidores relativa à capacidade de as empresas portuguesas transformarem resultados retidos em valor 

para os acionistas. 

No final do ano, o preço de mercado era inferior ao valor contabilístico do capital próprio em cinco 

empresas do PSI20, uma situação que está geralmente associada à subvalorização das cotações 

acionistas ou à falta de confiança dos investidores na geração de resultados futuros pelas empresas.24 

Eram igualmente cinco as empresas com um rácio entre o preço de mercado e o valor contabilístico do 

capital próprio superior à respetiva média da última década.  

 

Gráfico 51 – Price to Book Ratio de Empresas do PSI20 

(%)                                              (%) 

 

Fonte: Bloomberg; cálculos CMVM. 

 

O valor transacionado em ações que integram o índice PSI20 foi o segundo mais reduzido dos últimos 

                                                      

23 O VLAOC é calculado considerando nove empresas cotadas na Euronext Lisbon. O preço das ações, os resultados por ação (RPA) 

e o custo de capital são ponderados pelo seu valor.  �� �	
����

��

 + ������, onde �� é o preço da ação no período 0,  	��� representa 

os resultados por ação no período 1, 
� é o custo de capital da empresa no momento 0 e	������é o valor líquido atual das 
oportunidades de crescimento no período 0.     
24 Refira-se, no entanto, que este indicador tende a variar de setor para setor e pode ser influenciado pelos critérios contabilísticos 
adotados pelas empresas. 
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dez anos, e correspondeu a 58,2% da média dessa década. A volatilidade do índice atingiu os 20,8%, um 

valor inferior à média dos últimos dez anos. A diminuição da volatilidade teve impacto no Value-at-Risk 

(VaR) do PSI20 TR. Assim, a perda máxima de um investimento numa carteira representativa do PSI20 

TR num horizonte temporal de 10 dias e para um nível de confiança de 99% oscilou entre 10,2% e 15,6% 

(em 2 de setembro e em 25 de março, respetivamente). A amplitude entre estes valores máximo e mínimo 

do ano foi uma das mais reduzidas da última década (apenas foi inferior em 2013). A correlação média 

das rentabilidades dos títulos que integram o índice PSI20 também caíu face ao ano anterior. 

    

Gráfico 52 – Rentabilidade, Volatilidade e Transações do PSI20 (esq) e Volatilidade e Correlações 
dos Títulos que Integram o Índice PSI20 (dir) 

           (%)                 (%) 

 

Fonte: Bloomberg; cálculos CMVM. 

 

Os indicadores de liquidez permitem medir os custos de transação e de execução associados à 

negociação em mercado secundário. Também se relacionam com a visibilidade atribuída ao mercado 

acionista enquanto destino para a aplicação de poupanças já que, em geral, títulos com menor liquidez 

são menos acompanhados pelos investidores. A análise da evolução recente do bid-ask spread permite 

identificar uma tendência decrescente para os custos de transação dos títulos que no último ano 

integravam o índice PSI20, com a média daquele indicador a diminuir de 0,99% em 2012 para 0,45% em 

2016. O coeficiente de variação também diminuiu sustentadamente entre aqueles dois anos, indiciando 

maior homogeneidade entre os títulos que compõem o principal índice bolsista português. 

No entanto, a importância dos fatores sistemáticos da variação do bid-ask spread dos diversos títulos que 

integravam aquele índice caiu significativamente no último ano, para níveis semelhantes aos verificados 

em 2012 e em 2014. Em geral, os fatores sistemáticos tendem a ser mais importantes em períodos de 
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maior instabilidade, em parte devido ao aumento da volatilidade dos mercados e do shadow cost do capital 

associado ao inventário dos intermediários financeiros que providenciam liquidez ao mercado. Pode dizer-

se que tal terá ocorrido de modo mais intenso em 2015, na medida em que a variância explicada pelo(s) 

primeiro(s) componente(s) principais da variação do bid-ask spread foi a mais elevada dos últimos cinco 

anos, o que coincidiu com um aumento dos custos de transação face ao período homólogo.  

 

Quadro 8 – Bid-Ask Spread Relativo (Médio) dos Títulos do PSI20 (%) 

 
Fonte: Bloomberg 

 

Gráfico 53 – Bid-Ask Spread Médio dos Títulos que Integram o PSI20 e Componentes Principais 
(Valores Normalizados)  

                                                                              (%)                                                 (%) 

 
Fonte: Bloomberg; cálculos CMVM. 

 

O indicador de Amihud, que mede o impacto das transações nos preços, apresenta um padrão semelhante 

ao do bid-ask spread quando analisado numa perspetiva temporal, indiciador de aumento da liquidez, mas 

a evolução do rácio de rotação do capital e do valor anual médio das transações por ação admitida 

sugerem uma diminuição da atividade de negociação na bolsa portuguesa. A evolução destes 

  2012 2013 2014 2015 2016 
Média 0,99 0,76 0,51 0,59 0,45 
Desvio-Padrão 1,44 1,08 0,60 0,70 0,33 
Mediana 0,51 0,38 0,26 0,27 0,24 
Q1 0,30 0,25 0,23 0,23 0,22 
Q3 0,91 0,73 0,31 0,46 0,60 
Amplitude Interquartil 0,61 0,49 0,08 0,23 0,38 
Coef. Var. 1,45 1,43 1,18 1,19 0,73 
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indicadores25 ocorre num contexto em que a fragmentação dos mercados tem aumentado, com uma parte 

substancial da atividade de negociação a ser transferida para plataformas alternativas de negociação. Por 

outro lado, esses indicadores respondem a alterações da dispersão das expectativas dos investidores e a 

fatores que limitam a participação dos investidores na estrutura societária das empresas ou a sua 

atratividade. As resoluções do BES e do BANIF, por exemplo, terão contribuído para aumentar a dispersão 

das expectativas dos investidores e a atividade de negociação. A saída do mercado de algumas empresas 

(BES e BRISA, por exemplo), a diminuição acentuada do free float de outras empresas de maior dimensão 

e notoriedade (como a CIMPOR e, mais recentemente, o Banco BPI) e a escassez de novas Ofertas 

Públicas Iniciais de empresas de grande dimensão (os CTT são a exceção) têm retirado visibilidade ao 

mercado de capitais português, o que se reflete numa redução estrutural da atividade de negociação. 

 

Gráfico 54 – Bid-Ask Spread, Indicador de Amihud, Rotação do Capital e Valor das Transações 
(Turnover) 

Milhões de Euro                       (%)                           (%)                                      (%) 

 

Fonte: Bloomberg; cálculos CMVM. 

 

2.1.2. Rentabilidade e Atratividade do Mercado de Valores Mobiliários 

Na sequência dos fortes impactos das crises do mercado hipotecário norte-americano e das dívidas 

soberanas da zona Euro sobre o mercado de valores mobiliários, bem como de fatores específicos da 

economia e do mercado financeiro em Portugal, a rentabilidade acumulada do índice PSI20 na última 

década foi negativa. No último ano, a pressão sobre o mercado acionista foi acentuada pela contínua 

                                                      

25 Os indicadores de liquidez foram calculados com base na informação das transações efetuadas em mercado regulamentado. 
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incerteza em torno do setor bancário e das alterações geo-políticas internacionais. Se o desempenho do 

mercado português for aferido através dos índices PSI20 TR ou do PSI Geral, que contemplam o efeito de 

eventos corporativos como a distribuição de dividendos, a respetiva rentabilidade média anual também foi 

negativa, quer em 2016, quer nos últimos dez anos.  

Em comparação com outros instrumentos financeiros, as aplicações em obrigações do Tesouro 

constituíram simultaneamente o investimento mais compensador do ano transato e também da última 

década. Os certificados de aforro viram a sua rentabilidade baixar significativamente no último ano em 

resultado da contínua queda das taxas de juro Euribor a 3 meses e do facto de essa rentabilidade estar 

indexada àquelas taxas. 

 

Quadro 9 – Rentabilidade e Risco dos Diversos Tipos de Instrumentos Financeiros 

  

Fonte: Thomson Reuters, IGCP, Banco de Portugal e INE; cálculos CMVM. 

 

Gráfico 55 – Remuneração Acumulada de Diversas Aplicações Financeiras 

 

Fonte: Thomson Reuters, IGCP, INE e Banco de Portugal; cálculos CMVM. 

2016

Taxa de 

Rentabilidade Média Anual Desvio Padrão

PSI Geral -3,4% -3,9% 26,2%

PSI20 TR (total return ) -9,1% -4,9% 27,4%

PSI20 -11,9% -8,4% 26,4%

Obrigações do Tesouro 3,2% 5,5% 2,7%

Certificados de Aforro 0,7% 2,0% 0,9%

Índice de Preços no Consumidor 0,9% 1,4% 1,5%

Dez-2006 - Dez-2016

Taxa de Rentabilidade
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Ao aplicar um euro em obrigações do Tesouro (OT) no final de 2006, um investidor teria recuperado esse 

montante e recebido 70 cêntimos adicionais se tivesse mantido o investimento por dez anos, o que 

corresponde a uma rentabilidade real (isto é, expurgada do efeito do crescimento generalizado dos preços) 

de 48,4 cêntimos. Por sua vez, um euro investido na mesma data em certificados de aforro teria originado 

um retorno de 22,3 cêntimos (que corresponde a um poder de compra real de 6,7 cêntimos). Todavia, um 

investimento que replicasse a evolução do PSI20 TR ou do PSI Geral obteria uma rentabilidade negativa 

de 39,5 cêntimos ou de 32,7 cêntimos (o que corresponde a um rentabilidade real negativa de 47,2 e de 

41,3 cêntimos, respetivamente, para o período de dez anos). 

Admitindo uma aplicação de 100 000 Euros, na mesma data, numa carteira26 de ativos financeiros 

constituída por depósitos a prazo (81,2%), certificados de aforro (5,4%), OT (5,4%) e ações cotadas (8%), 

passados dez anos a carteira teria o valor de 123 654 Euros, o que corresponde a uma taxa média de 

rentabilidade anual de 0,4%. A estrutura final da carteira teria um aumento relativo das componentes de 

OT (+2,0 p.p.) e depósitos a prazo (+1,7 p.p.) e uma redução dos certificados de aforro (-0,1 p.p.) e das 

ações cotadas (-3,7 p.p.), do que se depreende que, na última década, o investimento quer em obrigações 

do Tesouro quer em depósitos a prazo teria sido mais compensador do que a aplicação de poupanças no 

mercado acionista.  

Os lucros das empresas portuguesas cotadas em mercado regulamentado aumentaram 24,3% face ao 

período homólogo, aumento que foi superior nas empresas não financeiras (26,4%). Trinta e três 

empresas contabilizaram resultados líquidos positivos, mais três do que no ano anterior. O aumento dos 

lucros das empresas cotadas consubstanciou-se numa melhoria da rentabilidade dos capitais próprios, 

mais expressiva nas empresas que integram o índice PSI20 e entre as não financeiras.  

Não obstante o reforço da rentabilidade dos capitais próprios, assistiu-se à diminuição  do número de 

empresas que distribuem dividendos relativos ao exercício de 2016 e à redução do respetivo montante. 

Em termos relativos essa redução foi superior entre as empresas de menor dimensão e liquidez, enquanto 

as do setor financeiro continuaram sem distribuir dividendos. O payout ratio para a globalidade das 

empresas apresenta uma evolução em queda, o que igualmente acontece no conjunto de empresas com 

resultados líquidos positivos. Paralelamente, também se observa uma diminuição do dividend yield, 

transversal aos diversos grupos de empresas. 

 

 

                                                      

26 Admite-se que esta carteira tem a estrutura dos patrimónios financeiros (ativos) dada pelas Contas Nacionais Financeiras para o 
segmento de particulares para esse ano (fonte: Banco de Portugal). 
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Quadro 10 – Rentabilidade do Capital Acionista, Distribuição e Retenção de Dividendos  
 

 
Fonte: Thomson Reuters e Relatórios e Contas das Sociedades; cálculos CMVM. 

Nota: Não foram incluídas as Sociedades Anónimas Desportivas. 

 

2.1.3. Evolução da Importância Relativa do Mercado de Valores Mobiliários  

O quadro seguinte mostra a variação das aplicações financeiras por tipo de instrumento financeiro para o 

total da economia portuguesa e para o segmento ‘particulares’.27 As variações dos valores dos stocks 

entre dois momentos refletem, além das transações financeiras que ocorrem nesse período, as outras 

variações em volume e os ganhos ou perdas incorridos na detenção dos instrumentos.  

Os stocks de ativos financeiros do total da economia portuguesa aumentaram aproximadamente 6,5 mil 

milhões de Euros. Por seu turno, os passivos financeiros cresceram 3,3 mil milhões de Euros, pelo que os 

setores residentes contabilizaram uma variação positiva da poupança financeira líquida face ao resto do 

                                                      

27 As contas nacionais financeiras, produzidas segundo princípios metodológicos constantes do SEC 10, são uma representação da 
informação estatística relativa às transações e patrimónios financeiros da economia. Na forma consolidada eliminam as operações 
entre entidades do mesmo setor institucional. As variações de ativos correspondem às aquisições líquidas de ativos financeiros, e 
são iguais ao somatório das transações que alteram os ativos financeiros detidos pelos setores institucionais num dado período, 
registando os fluxos (aos preços verificados no momento em que são efetuados) quando o valor económico ou os direitos e 
obrigações são criados.  

  2016 2015 

Montante de Lucros Obtidos 2288 1841 

 Empresas Integrantes do PSI 20 3015 2212 

 Empresas Não Integrantes do PSI 20 -726 -371 

Empresas não Financeiras 2038 1613 

Empresas Financeiras 251 228 

Rendibilidade do Capital Próprio 5,7% 4,5% 

 Empresas Integrantes do PSI 20 8,2% 5,9% 

 Empresas Não Integrantes do PSI 20 -23,3% -9,5% 

Empresas não Financeiras 6,4% 4,8% 

Empresas Financeiras 3,0% 3,0% 

Número de Empresas que Distribuíram Dividendos 18 24 

Número de Empresas que não Distribuíram Dividendos 24 18 

Montante de Dividendos Distribuídos (Milhões de Euro) 1831 2305 

 Empresas Integrantes do PSI 20 1773 2229 

 Empresas Não Integrantes do PSI 20 58 77 

Payout Ratio (todas as empresas) 80% 125% 

 Empresas Integrantes do PSI 20 59% 101% 

 Empresas Não Integrantes do PSI 20  
  

Empresas não Financeiras 90% 143% 

Empresas Financeiras     

Payout Ratio (empresas com resultados líquidos 
positivos) 

54% 75% 

 Empresas Integrantes do PSI 20 56% 76% 

 Empresas Não Integrantes do PSI 20 31% 49% 

Empresas não Financeiras 61% 88% 

Empresas Financeiras 0% 0% 

Dividend Yield 3,3% 4,0% 

 Empresas Integrantes do PSI 20 3,4% 4,1% 

 Empresas Não Integrantes do PSI 20 2,5% 3,1% 

Empresas não Financeiras 3,5% 4,4% 

Empresas Financeiras 0,0% 0,0% 
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mundo, superior à do ano anterior, e um aumento da capacidade de financiamento. Os setores 

institucionais responsáveis pelo crescimento da capacidade de financiamento foram as sociedades não 

financeiras e as administrações públicas (cuja necessidade de financiamento diminuiu significativamente). 

 

Quadro 11 – Variação dos Ativos Financeiros  

Unidade: 10^6 Euros 

   

Fonte: Banco de Portugal (Contas Nacionais Financeiras). 

 

Entre os ativos financeiros, os montantes aplicados em títulos de dívida de longo prazo, em empréstimos 

de curto prazo e em unidades de participação de fundos de investimento tiveram as variações positivas 

mais relevantes. Os montantes aplicados em títulos de curto prazo registaram uma evolução negativa 

junto das sociedades não financeiras, enquanto os de longo prazo tiveram diminuições para as 

administrações públicas. As ações e outras participações (excluindo fundos de investimento) foram 

preferidas apenas pelas sociedades não financeiras, enquanto no património das sociedades financeiras 

as unidades de participação de fundos de investimento registaram variações positivas. 

O aumento das aquisições líquidas de ativos financeiros dos particulares foi bastante superior ao verificado 

no ano transato, e existiram alterações significativas da carteira de ativos detidos. A par da rubrica de 

depósitos, com variações positivas desde 2013, os empréstimos e os regimes de seguros, pensões e 

garantias padronizadas acentuaram a variação negativa do ano anterior, enquanto os montantes aplicados 

em títulos exceto ações (excluindo derivados financeiros) inverteram a tendência de queda dos últimos 

anos. As aplicações em obrigações do Tesouro de taxa variável aumentaram de modo expressivo em 

2016, em mais de três mil milhões de euros. Também existiu aumento, ainda que pouco relevante, nos 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

TOTAL -4 120 21 115 -4 911 6 481 - 151 2 181  64 2 344

Ouro Monetário e Direitos de Saque Especial - 1  0  1 - 326  0  0  0  0

Numerário e depósitos -11 270 4 436 -9 521 1 051 2 866 4 507 7 425 5 138

Títulos exceto ações -1 530 7 760  255 2 864 -3 799 -4 814 -4 015 1 862

      Títulos exceto ações excluindo derivados financeiros -2 549 5 807 - 143 2 261 -3 775 -4 921 -4 238 1 856

      Derivados financeiros 1 019 1 953  398  603 - 24  107  223  6

Empréstimos 1 010 3 060 - 266 2 308 -1 230 -1 207 - 805 -1 812

Ações e outras participações 6 311 7 550 3 908  899 1 475 - 519  919 -1 247

      Ações e outras participações excluindo fundos de investimento 3 244 4 683 1 648 - 266  457 - 965 - 673 - 792

      Unidades de participação em fundos de investimento 3 067 2 867 2 260 1 165 1 018  446 1 592 - 454

Regimes de seguros, pensões e garantias estandardizadas - 32  16  16  9 1 339 4 231 -1 370 -1 962

Outros débitos e créditos 1 392 -1 707  696 - 324 - 802 - 17 -2 090  364

Total da Economia Particulares
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outros débitos e créditos, que agrupam, nomeadamente, as componentes de créditos comerciais e 

adiantamentos e outras contas a receber e a pagar.  

Apesar da variação positiva das aquisições líquidas de ativos financeiros pelos particulares, a respetiva 

capacidade de financiamento foi inferior uma vez que os passivos cresceram cerca de 3,9 mil milhões de 

Euros. A redução da capacidade de financiamento dos particulares está associada à ligeira queda da taxa 

de poupança para 4,4% (4,5% em 2015).28  

A estrutura do stock de ativos financeiros para o total da economia portuguesa manteve-se muito 

semelhante à do ano anterior. Apesar de a importância relativa da componente de unidades de 

participação em fundos de investimento ter aumentado, o peso das rubricas ações e outras participações 

diminuiu ligeiramente.  

 
Gráfico 56 – Instrumentos Financeiros no Total de Ativos Financeiros Detidos (%, Portugal) 

 

 

 

 

 

Fonte: Banco de Portugal (Contas Nacionais Financeiras); cálculos CMVM. 

 

No segmento de particulares, as aplicações em numerário e depósitos continuaram em crescimento, 

                                                      

28 Em percentagem do rendimento disponível. Fonte: Instituto Nacional de Estatística. 
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seguindo-se as ações e outras participações (excluindo os fundos de investimento) e os regimes de 

seguros, pensões e garantias padronizadas, com pesos que correspondem a cerca de metade das 

aplicações em numerário e depósitos. Nas ações e outras participações assistiu-se ao aumento do peso 

das unidades de participação em fundos de investimento, em detrimento da rubrica de ações. As 

aplicações em títulos de dívida cresceram para 3,3% do total de ativos financeiros detidos por particulares. 

O aumento da capacidade de financiamento da economia foi acompanhado pelo crescimento do stock de 

ativos financeiros. Tal resultou sobretudo do crescimento dos montantes aplicados em depósitos (por 

todos os setores institucionais com exceção dos particulares) e que mais que compensou a diminuição 

das aplicações em ações e outras participações. 

 

Gráfico 57 – Ativos Financeiros (em Percentagem do PIB) - Zona Euro  
 

 

Fonte: Eurostat (Contas Nacionais Financeiras não consolidadas); cálculos CMVM. 

 

No quarto trimestre de 2016, os ativos financeiros (não consolidados)29 correspondiam a 906,6% do PIB 

em Portugal (922,2% no final de 2015), percentagem inferior à da média da zona Euro. A divergência de 

Portugal para a zona Euro, que tinha estabilizado no início de 2015, voltou a acentuar-se no final do ano. 

A par do Luxemburgo, que apresenta um peso dos ativos financeiros bastante superior ao dos demais 

                                                      

29 A análise das contas nacionais financeiras não consolidadas justifica-se pela disponibilidade dos dados relativos a todos os países 
da Zona Euro, o que não se verifica, até à data de elaboração deste relatório, nos dados consolidados. A grande diferença entre as 
contas consolidadas e as não consolidadas explica-se pelo volume substancial de operações ocorridas dentro do mesmo setor ou 
subsetor institucional, posteriormente eliminadas com a consolidação. Em Portugal, as principais responsáveis pela diferença entre 
contas consolidadas e não consolidadas são as operações entre as entidades financeiras e em menor grau entre as sociedades não 
financeiras. 
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países30, também em Malta, Irlanda, Chipre e Holanda essa percentagem é bastante superior à média, 

enquanto na Eslováquia e na Lituânia os ativos financeiros têm menor relevância quer no total da 

economia quer no segmento de particulares. O peso dos ativos financeiros detidos pelos particulares no 

PIB português foi ligeiramente inferior ao da média da zona Euro, sendo os valores mais elevados para 

este indicador encontrados de novo na Holanda e na Bélgica  

No que compara com a estrutura dos patrimónios financeiros para o total da economia da zona Euro, 

Portugal registou, no quarto trimestre de 2016, um peso superior à média na rubrica de títulos exceto 

ações, mas significativamente inferior em ações e outras participações. Estes instrumentos financeiros 

mantiveram a mesma importância no PIB nacional, enquanto na maioria dos países da zona Euro o peso 

relativo aumentou. Por sua vez, o peso das aplicações em ações e outras participações na carteira dos 

particulares portugueses continua abaixo da média da zona Euro (a Eslováquia e os Países Baixos são 

os países que se encontram mais distantes face a essa média). 

 

Gráfico 58 – Instrumentos Financeiros no Total de Ativos Financeiros Detidos (%, Zona Euro) 

 

 

Fonte: Eurostat (Contas Nacionais Financeiras não consolidadas); cálculos CMVM. 

 

Relativamente aos fluxos de investimento, as subscrições líquidas de fundos de investimento mobiliário 

comercializados em Portugal foram negativas nos fundos nacionais e apenas ligeiramente positivas nos 

estrangeiros. Os produtos do setor segurador continuaram a ter resgates superiores às subscrições (num 

                                                      

30 O elevado valor apresentado pelo Luxemburgo resulta do facto de este ser o país de domiciliação de muitas entidades financeiras 
e ainda de serem usados dados não consolidados, que não excluem as operações ocorridas dentro do mesmo setor institucional. 
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montante superior ao do ano transato), em virtude sobretudo do desinvestimento em produtos unit linked, 

que representam cerca de 90% da redução deste ramo. A manutenção de taxas de juro baixas por um 

período alargado de tempo, aliada a rentabilidades negativas ou muito reduzidas apresentadas por este 

tipo de produtos e pela maioria dos fundos de investimento, têm certamente contribuído para a queda dos 

valores investidos.  

 

Gráfico 59 – Subscrições Líquidas de OICVM e Produtos de Seguros vs Saldos de Depósitos a 
Prazo, Certificados de Aforro e do Tesouro 

 

Fonte: CMVM, IGCP, ASF e APFIPP e Banco de Portugal; cálculos CMVM. 
(*) Soma da variação do saldo dos depósitos a prazo de particulares e de sociedades não financeiras. 

 

Quadro 12 – Peso Relativo do Mercado de Valores Mobiliários Face aos Depósitos a Prazo e 
Certificados de Aforro e do Tesouro 

 
Fonte: CMVM, Euronext Lisbon, Banco de Portugal e IGCP; cálculos CMVM. 

(*) Capitalização da Euronext Lisbon; (**) Inclui depósitos de particulares e sociedades não financeiras; (***) inclui FIA e OICVM 
estrangeiros comercializados em Portugal; (****) Inclui FIIA; (*****) OICVM nacionais e estrangeiros comercializados em Portugal, 

FIA, FII, FIIA e Gestão Individual de Carteiras. 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cap. Bolsista Ações (*)/(Depósitos a Prazo (**) + Certificados de Aforro e do Tesouro) 0,70 1,05 0,77 0,58 0,69 0,76 0,76 0,64 0,63

Cap. Bolsista Ações Nacionais (*)/(Depósitos a Prazo (**) + Certificados de Aforro e do Tesouro) 0,28 0,38 0,33 0,24 0,27 0,31 0,23 0,25 0,24

OICVM(***)/(Depósitos a Prazo (**) + Certificados de Aforro e do Tesouro) 0,09 0,11 0,09 0,06 0,08 0,07 0,08 0,08 0,07

FII (****)/(Depósitos a Prazo (**) + Certificados de Aforro e do Tesouro) 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,07 0,06 0,05

Gestão Individual/(Depósitos a Prazo (**) + Certificados de Aforro e do Tesouro) 0,37 0,41 0,39 0,31 0,34 0,34 0,33 0,35 0,32

Activos sob Gestão (*****)/(Depósitos a Prazo (**) + Certificados de Aforro e do Tesouro) 0,53 0,59 0,55 0,45 0,49 0,49 0,47 0,49 0,44
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Além do crescimento do montante aplicado em depósitos a prazo e em certificados de aforro e do Tesouro, 

a diminuição da capitalização bolsista das empresas nacionais contribuiu igualmente para a queda, ainda 

que ligeira, da importância relativa do mercado acionista nacional face àquelas aplicações financeiras. A 

evolução dos preços das ações nacionais, em particular no setor bancário, na sequência dos eventos 

associados à resolução do Banif, aos desenvolvimentos em torno do BPI, do Montepio e do BCP, 

contribuíram para deteriorar o valor da capitalização bolsista das ações nacionais. Na gestão coletiva de 

ativos, os fundos de investimento mobiliário (nacionais e estrangeiros) comercializados em Portugal, os 

fundos de investimento imobiliário e a gestão individual de carteiras continuaram a ter um peso inferior ao 

registado em 2008 face aos depósitos a prazo e aos certificados de aforro e do Tesouro. Esta 

recomposição em favor de instrumentos com menor risco de capital ocorreu num contexto em que, em 

todos os segmentos, as novas aplicações foram inferiores às do ano transato.  

 
 
 

2.2 EVOLUÇÃO GLOBAL DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS ENQUANTO 

FONTE DE FINANCIAMENTO 

2.2.1. O Mercado Nacional 

Após a forte redução observada no ano anterior, a economia portuguesa aumentou os passivos financeiros 

face ao resto do mundo. Apesar desse aumento ter sido transversal a todos os sectores institucionais, as 

sociedades financeiras e as administrações públicas foram os principais responsáveis pelo crescimento 

dos passivos financeiros. As administrações públicas são o único sector em que os ativos são insuficientes 

para equilibrar os passivos.31  

Para o total de economia, o aumento dos passivos foi mais acentuado na rubrica numerário e depósitos, 

com o aumento dos depósitos a compensar a diminuição no numerário (sobretudo nas sociedades 

financeiras). Nas ações e outras participações, excluindo fundos de investimento, os passivos 

aumentaram 1,9 mil milhões de Euros. Estes segmentos apresentam sucessivos aumentos nos passivos 

                                                      

31 As Contas Nacionais Financeiras permitem analisar a origem do financiamento da economia portuguesa, através da identificação 
dos instrumentos com maior peso na variação dos passivos financeiros. As variações de passivos correspondem às aquisições 
líquidas de passivos financeiros ou responsabilidades, sendo iguais ao somatório das transações que alteram os passivos financeiros 
detidos pelos setores institucionais num dado período, registando os fluxos quando o valor económico ou os direitos e obrigações 
são criados. Os valores apresentados são consolidados, ou seja, eliminam as operações entre entidades do mesmo setor 
institucional. O sistema europeu de contas nacionais e regionais na Comunidade atualmente em vigor (SEC 10) considera no 
agregado de passivos financeiros as componentes de passivos e as de património líquido. Os passivos financeiros incluem a situação 
líquida. 
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desde 1995, diminuindo apenas em 2011 no caso das ações e participações, e em 2008 no caso das 

unidades de participação de fundos de investimento. Por seu lado, a rubrica de títulos exceto ações 

excluindo derivados financeiros observou um forte decréscimo das transações efetuadas, que se deveu 

essencialmente aos títulos de longo prazo (as transações de títulos de curto prazo aumentaram) e apenas 

ocorreu nas sociedades financeiras. Registou-se ainda um significativo aumento nos outros créditos e 

débitos,32 sobretudo das sociedades não financeiras e dos particulares. 

 

Quadro 13 – Variação dos Passivos Financeiros e da Situação Líquida   

Unidade: 10^6 Euros 

 

Fonte: Banco de Portugal (Contas Nacionais Financeiras); cálculos CMVM. 

 

Os passivos das sociedades não financeiras aumentaram, em particular as rubricas de outros débitos e 

créditos e ações e outras participações excluindo fundos de investimento. Por sua vez, continuou a 

assistir-se à diminuição dos passivos das sociedades não financeiras no segmento dos empréstimos, num 

ano em que o sector voltou a ter capacidade de financiamento. Ao contrário do verificado para o total da 

economia, as sociedades não financeiras apresentaram um ligeiro aumento dos passivos no segmento de 

títulos exceto ações. 

As alterações verificadas nas transações e no peso das rubricas de cada setor resultam de alterações 

significativas nos fluxos financeiros entre os vários setores da economia portuguesa, e em particular da 

sua posição face ao resto do mundo. Enquanto em 2007 o exterior era o principal financiador dos setores 

                                                      

32 Incluem créditos comerciais e contas a receber e a pagar. 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

TOTAL -9 572 18 507 -7 144 3 327 4 303 -1 290 - 420 3 939

Numerário e depósitos -23 362 -7 196 -1 234 11 586  0  0  0  0

Títulos exceto ações - 496 8 772 -6 989 -11 715 3 555 -3 984 - 244  14

      Títulos exceto ações excluindo derivados financeiros - 497 8 771 -6 990 -11 715 3 719 -4 052 - 251  25

      Derivados financeiros  1  1  1  0 - 164  68  7 - 11

Empréstimos 11 812 7 094 -1 828 -1 000 -1 024 -1 483 - 425 -1 137

Ações e outras participações 1 355 6 886 2 951 1 906  991 3 820 3 489 1 147

      Ações e outras participações excluindo fundos de investimento 1 323 6 988 2 727 1 427  991 3 820 3 489 1 147

      Unidades de participação em fundos de investimento  33 - 102  224  480  0  0  0  0

Regimes de seguros, pensões e garantias estandardizadas - 2  7 - 11  8  77  82 - 161 - 39

Outros débitos e créditos 1 120 2 944 - 33 2 541  703  275 -3 079 3 954

Total da Economia Sociedades Não Financeiras
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residentes, em particular das administrações públicas e das sociedades financeiras, servindo o setor 

financeiro como intermediário na canalização desse financiamento para as sociedades não financeiras e 

os particulares, no decorrer da crise das dívidas soberanas o sector das administrações públicas acentuou 

a sua necessidade de financiamento e o financiamento do exterior deixou de ser efetuado sob a forma de 

títulos de dívida e foi redirecionado para os empréstimos. Nos últimos dois anos, o setor financeiro, 

anteriormente financiado pelo sector público, conheceu uma inversão de fluxo, passando a financiar as 

administrações públicas essencialmente através da compra de títulos de dívida pública.  

 

Gráfico 60 – Instrumentos Financeiros no Total de Passivos Financeiros Detidos e da Situação 
Líquida (%, Portugal) 

 

 

 

Fonte: Banco de Portugal (Contas Nacionais Financeiras); cálculos CMVM. 

 

O peso dos passivos financeiros na economia portuguesa caiu para 1 012% do PIB no quarto trimestre de 

2016 (1 034% no final de 2015), continuando a ser inferior à média dos países da zona Euro e sobretudo 

a países como o Luxemburgo, Malta, Irlanda e Chipre, enquanto na Eslováquia e na Lituânia os passivos 

financeiros eram menos relevantes. Os passivos dos particulares residentes, tal como nos restantes 

países da zona Euro, são sobretudo representados por empréstimos, tendo o peso destes no total dos 

passivos financeiros diminuído. Por outro lado, o peso da rubrica títulos exceto ações encontra-se 
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praticamente em linha com a média da zona Euro mas o das ações e outras participações é bastante 

inferior à média dos demais países e encontra-se estabilizado em torno dos 20% do PIB.  

 

Gráfico 61 – Passivos Financeiros e Situação Líquida (em percentagem do PIB) - Zona Euro 

 

 

Fonte: Eurostat (Contas Nacionais Financeiras não consolidadas); cálculos CMVM. 

 

Gráfico 62 – Peso de Alguns Instrumentos Financeiros  
no Total de Passivos e da Situação Líquida - Zona Euro 

 

 

Fonte: Eurostat (Contas Nacionais Financeiras não consolidadas); cálculos CMVM. 

 

No que diz respeito ao peso dos passivos das sociedades não financeiras no PIB, Portugal situou-se acima 
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da média da zona Euro, ao passo que o Luxemburgo e a Irlanda se destacam com pesos superiores aos 

demais. A rubrica ações e outras participações é em geral a componente com maior relevo, mas tal não 

acontece em Portugal (peso não só inferior mas em divergência com a média da zona Euro). Já no caso 

dos empréstimos, as sociedades não financeiras portuguesas apresentam níveis de endividamento 

idênticos à generalidade dos demais países. 

 

Gráfico 63 – Particulares - Passivos Financeiros (em percentagem do PIB) (esq) e Peso dos 
Empréstimos no Total de Passivos (dir) na Zona Euro 

 

 

Fonte: Eurostat (Contas Nacionais Financeiras não consolidadas); cálculos CMVM. 

 

Os resultados do Inquérito Qualitativo de Conjuntura ao Investimento do INE indicam que o 

autofinanciamento e o crédito bancário continuam a ser as duas principais fontes de financiamento 

assinaladas pelos empresários portugueses. Embora a atividade económica tenha acelerado no segundo 

semestre, o volume de investimento e de formação bruta de capital fixo diminuiu em 2016, sobretudo nas 

empresas do setor da construção, indicando que o financiamento passado foi determinante para fazer 

face aos compromissos que surgiram no decorrer do ano. 

O autofinanciamento continua a ser a principal forma de financiamento da globalidade do tecido 

empresarial, em particular das grandes empresas, ainda que para o total de empresas se tenha observado 

uma diminuição da preferência por esta fonte de financiamento empresarial. A importância do crédito 

bancário aumentou, em linha com a adoção de novas medidas de estímulo monetário pelo BCE (dada a 

deterioração das condições económicas e financeiras e o aumento dos riscos de deflação), mas 

contrariamente à redução do endividamento externo da economia portuguesa que tem refletido 
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essencialmente a redução da alavancagem do sector privado não financeiro (que, não obstante, continua 

a ser das mais elevadas da zona Euro). A emissão de obrigações e de ações também aumentou nas 

intenções de financiamento empresarial, para o valor mais elevado dos últimos doze anos. Não obstante, 

o mercado primário de capitais continua a ter um peso reduzido nas intenções de financiamento. Esta 

evolução do peso do mercado de capitais como fonte de financiamento e alternativa aos tradicionais 

motores de expansão e do crescimento empresarial contrasta com o aumento, ainda que residual, do 

número de empresários que consideram ser o mercado de capitais um fator limitador do investimento.  

 

Gráfico 64 – Financiamento de Novo Investimento em Portugal 

 

 
 

 
Fonte: Inquérito à Conjuntura do Investimento (INE). 
Nota: Formação Bruta de Capital Fixo em cada ano. 

 
 
 
 

Quadro 14 – Fontes de Financiamento do Investimento por Escalão de Pessoal ao Serviço (%) 

 
Fonte: Inquérito à Conjuntura do Investimento (INE). 
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As empresas de maior dimensão apresentam maior autonomia face ao setor bancário devido à sua maior 

capacidade de autofinanciamento. Contudo, são as pequenas e médias empresas que mais admitem 

recorrer ao mercado de capitais como fonte de financiamento, situação que contrasta com a existente no 

ano anterior. Num contexto em que continuam a existir restrições ao crédito bancário para pequenas e 

médias empresas, esta alteração poderá estará associada ao lançamento do Programa Capitalizar, de 

apoio à capitalização das empresas e à retoma do investimento, bem como à antecipação de algumas 

iniciativas promovidas pela entidade gestora de mercado e que estão previstas para um futuro próximo. 

Por outro lado, iniciativas de crédito colaborativo, fora do âmbito das tradicionais instituições de crédito, 

têm vindo a ganhar relevo como soluções alternativas para o financiamento empresarial. 

O principal fator limitativo do aumento do investimento referido pela generalidade das empresas em 

Portugal continua a ser a deterioração das perspetivas de venda. Os empresários perspetivam uma 

redução do peso do investimento para a substituição e extensão da capacidade de produção, enquanto o 

investimento ligado à racionalização e restruturação deverá aumentar. A incapacidade de 

autofinanciamento atingiu o máximo dos últimos quatro anos, o que é apontado como sendo um dos 

principais entraves ao investimento, principalmente pelas empresas exportadoras. A rentabilidade dos 

investimentos e a dificuldade de obtenção de crédito bancário continuam a ser percecionados como 

fortemente limitadores, apesar da aceleração na concessão de novos empréstimos, ao mesmo tempo que 

se assistiu a uma redução dos spreads aplicados aos clientes que apresentam menor risco de 

incumprimento.  

 

Gráfico 65 – Rácio Entre EBITDA e Juros Suportados e Rácio Entre EBITDA e Soma do Capital 
Próprio e Financiamento Obtido (esq), e Rácio Entre Lucros Obtidos e Capitais Próprios (dir) 

 

Fonte: Banco de Portugal – Central de Balanços. 
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A eficiência das empresas, medida pelo EBITDA face às diferentes fontes de financiamento, cresceu, o 

que contribuiu para aumentar a rentabilidade dos capitais próprios e para repor parcialmente o stock de 

capital (as empresas dos setores da indústria e do comércio continuaram a exibir menores níveis de 

pressão financeira). A rentabilidade bruta do ativo das empresas não financeiras manteve o crescimento 

iniciado em 2013, o que ocorreu na maioria dos ramos de atividade, com exceção da eletricidade e das 

empresas públicas. Por sua vez, a autonomia financeira também aumentou face ao ano transato. 

 

Gráfico 66 – Crédito do Setor Bancário (Outras Instituições Financeiras Monetárias) a Sociedades 
Não Financeiras 

 

Fonte: Banco de Portugal. 
Nota: No painel C, o facto de o tecido empresarial português ser maioritariamente composto por PME origina que as percentagens 

de SNF e de PME com crédito vencido sejam muito idênticas. 
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Apesar do aumento da eficiência das empresas e da rentabilidade dos capitais próprios, continuou a 

aumentar o rácio de crédito vencido33 em vários segmentos de empresas, com exceção das pequenas 

empresas e das empresas públicas. A percentagem de sociedades não financeiras com crédito vencido34 

aumentou sobretudo no caso das empresas de dimensão média e das exportadoras. Por sua vez o stock 

de crédito bancário concedido à generalidade das empresas continuou em queda, embora mais intensa 

do que a observada no ano anterior. Tal não ocorreu, porém, nas empresas exportadoras: o crédito 

concedido a estas empresas aumentou 0,9%, porventura em resultado das perspetivas de um aumento 

nominal das suas exportações face ao ano anterior, em especial para mercados extra-UE.  

O endividamento dos setores institucionais, em particular das sociedades não financeiras e das 

financeiras, bem como a necessidade de reequilíbrio dos seus balanços, têm atrasado o ritmo de 

investimento e consequentemente o crescimento económico. Apesar de modesto, parte desse 

investimento tem sido canalizado para fazer face a necessidade imediatas de tesouraria e sobretudo para 

aumentar a liquidez das sociedades não financeiras de maior dimensão. Não obstante o aumento da 

capacidade de financiamento, esta representa apenas 1,5% do PIB para o total da economia (0,4% no 

caso das sociedades não financeiras).35 

Restringindo a análise às maiores empresas não financeiras nacionais admitidas à negociação na 

Euronext Lisbon, o ativo líquido global inverteu a tendência de redução observada recentemente. O 

recurso ao financiamento alterou-se significativamente face ao ano transato, com uma forte redução do 

endividamento através de dívida e com o aumento do financiamento mediante capital próprio e outro 

financiamento. Estes resultados indiciam o aprofundamento do processo de desalavancagem em curso 

nestas empresas, que ainda apresentam um endividamento que corresponde a 105,5% do PIB (109,6% 

no final de 2015). 

O rácio entre a capitalização bolsista de ações do conjunto de empresas cotadas nacionais e o ativo líquido 

total caiu ligeiramente face ao ano transato, em resultado da diminuição da capitalização bolsista (-3,0%) 

superior à do ativo líquido total (-2,3%). O rácio foi mais elevado nas sociedades não financeiras e nas de 

maior dimensão e liquidez. Apenas três empresas tinham capitalização bolsista superior ao ativo líquido 

total (cinco no ano anterior).  

A capitalização bolsista em percentagem do capital próprio diminuiu em todos os tipos de empresas; no 

caso das financeiras e das não integrantes do PSI20 tal resultou da diminuição da capitalização bolsista, 

                                                      

33 Rácio entre o valor do crédito vencido e o total do crédito concedido. 
34 Ou seja, número de SNF com crédito vencido em percentagem do número total de SNF.  
35 Fonte: INE. 
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mas nas demais a queda decorreu essencialmente do aumento do capital próprio. Nas empresas 

financeiras e nas de menor dimensão e liquidez quer o capital próprio quer a capitalização bolsista 

diminuíram, sendo que nas financeiras a capitalização bolsista de ações correspondia a menos de metade 

do capital próprio.  

 

Quadro 15 – Estrutura de Financiamento da Variação do Ativo das Empresas Cotadas (esq; 
Unidade: Milhões de Euros) e Evolução Relativa da Capitalização Bolsista (dir) 

 
 

Fonte: Thomson Reuters e contas das empresas; cálculos CMVM. 
Notas: No capital próprio não foram considerados os interesses minoritários. As Sociedades Anónimas Desportivas não foram 

incluídas. A Orey não foi incluída em 2016 (informação não disponível). 
 

 

2.2.2. Comparação entre o Mercado Nacional e Outros Mercados Europeus  

Condicionados pela necessidade de reequilíbrio das contas públicas de alguns países, os principais 

agregados macroeconómicos da zona Euro sofreram alguma contração nos anos mais recentes. Alguns 

países recorreram a uma política orçamental procíclica, reduzindo o investimento público e aumentando a 

carga fiscal, e outros foram formalmente sujeitos a programas de ajustamento que integravam medidas de 

redução do endividamento do setor privado. Estas políticas orçamentais tiveram diferentes impactos na 

estrutura de capital do tecido empresarial europeu. A redução do crédito bancário e o aumento dos spreads 

incentivaram a procura de fontes alternativas de investimento e a diminuição do endividamento; o 

2015 2016

Empresas Não Financeiras (número) 40 39

Variação do Ativo Líquido -1 617  312

     Financiamento Financeiro  654 -1 320

        Financiamento por Capital Próprio  246 1 130

        Financiamento por Dívida  408 -2 450

      Outro Financiamento -2 271 1 632

2015 2016

Empresas Não Financeiras 

Número de Empresas 40 39

     Capitalização Bolsista / Ativo Total 43,7% 43,8%

     Variação da Capitalização Bolsista / Variação do Ativo Total 66,5%

     Capitalização Bolsista / Capital Próprio 164,5% 159,5%

Empresas Financeiras 

Número de Empresas 3 3

     Capitalização Bolsista / Ativo Total 3,5% 2,2%

     Variação da Capitalização Bolsista / Variação do Ativo Total 6,6% 31,4%

     Capitalização Bolsista / Capital Próprio 69,4% 43,8%

Empresas Integrantes do PSI 20

Número de Empresas 17 18

     Capitalização Bolsista / Ativo Total 24,5% 22,7%

     Variação da Capitalização Bolsista / Variação do Ativo Total -38,4% -4,6%

     Capitalização Bolsista / Capital Próprio 151,1% 143,8%

Empresas Não Integrantes do PSI 20

Número de Empresas 26 24

     Capitalização Bolsista / Ativo Total 9,7% 16,3%

     Variação da Capitalização Bolsista / Variação do Ativo Total -10,0% 5,0%

     Capitalização Bolsista / Capital Próprio 109,6% 93,3%

TOTAL

Número de Empresas 43 42

     Capitalização Bolsista / Ativo Total 22,5% 22,3%

     Variação da Capitalização Bolsista / Variação do Ativo Total -34,6% 29,5%

     Capitalização Bolsista / Capital Próprio 147,7% 140,5%
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programa de compras de ativos do BCE contribuiu igualmente para alterar as condições de financiamento 

empresarial. 

 

Gráfico 67 – Valor Contabilístico da Dívida em Percentagem do Valor de Mercado dos Capitais 
Próprios (esq) e do Valor Contabilístico dos Capitais Próprios (dir) - Empresas Não Financeiras 

Fonte: Thomson Reuters; cálculos CMVM. 

 

O valor contabilístico da dívida em percentagem do valor de mercado das empresas caiu para a 

generalidade dos países, com exceção de Portugal.36 O valor contabilístico da dívida em percentagem 

dos capitais próprios das empresas não financeiras cotadas também diminuiu para a maioria dos países 

analisados, embora de forma mais acentuada para Portugal por força da redução da dívida e do ligeiro 

aumento dos capitais próprios. As empresas não financeiras portuguesas exibiram em 2016 um nível de 

endividamento mais próximo da média dos demais países, enquanto as francesas apresentaram um 

endividamento mais baixo e estável ao longo dos anos, com os capitais próprios a serem em geral 

superiores ao financiamento alheio.  

As condições financeiras e monetárias mais favoráveis da economia europeia refletiram-se quer na 

melhoria das condições de crédito, quer no crescimento do crédito bancário empresarial. O programa de 

compras do BCE, que visava a compra de obrigações emitidas por empresas sediadas na zona Euro, terá 

                                                      

36 São consideradas nesta seção as empresas com ações admitidas à negociação em mercado regulamentado em cada um dos 
países identificados. Os indicadores do valor contabilístico da dívida em percentagem do valor de mercado e do valor contabilístico 
dos capitais próprios permitem acompanhar o endividamento das empresas. A flutuação dos preços nos mercados acionistas não 
influencia o valor contabilístico da dívida nem o dos capitais próprios (com exceção de algumas rubricas do balanço avaliadas ao 
justo valor), razão pela qual os dois rácios dão uma perceção diferente da evolução do endividamento (num dos casos é excluido o 
efeito cíclico dos mercados). 
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também contribuído para a descida das respetivas taxas de juro. Em Portugal, o crédito concedido às 

empresas aumentou em 2016, e os custos de financiamento continuaram a descer. 

 

Gráfico 68 – Disponibilidades e EBITDA (em Percentagem dos Ativos) 

 

Fonte: Thomson Reuters, cálculos CMVM. 

 

A rentabilidade das empresas portuguesas, medida pelo rácio entre o EBITDA e o ativo total, caiu face ao 

ano anterior, mas em convergência com os níveis observados em outros países europeus, nomeadamente 

Espanha e Itália. A liquidez imediata das empresas, que relaciona as disponibilidades e o valor 

contabilístico dos ativos, apresenta uma evolução ascendente para a generalidade dos países (com 

exceção de Espanha), em consequência da progressiva redução do custo de oportunidade da detenção 

de liquidez. Nas empresas portuguesas o indicador de liquidez imediata aponta para valores inferiores aos 

dos demais países, embora em crescimento.  

O Tobin-q37 caiu e continua a ser inferior à unidade em todos os países, indicando que o custo de repor o 

ativo das empresas é superior ao seu valor de mercado e que os agentes económicos preveem uma 

evolução menos favorável das empresas. Essa queda foi menos acentuada em Espanha, único dos países 

representados em que o valor registado no final de 2016 é ainda superior ao de 2011. 

 

                                                      

37 O Tobin-q é calculado através da divisão entre o valor de mercado da empresa (calculado como a soma do valor de mercado das 
ações ordinárias, do valor contabilístico das ações preferenciais, do valor contabilístico das participações minoritárias e do valor 
contabilístico da dívida) e o valor contabilístico de reposição dos seus ativos. 
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Gráfico 69 – Tobin-q e Fixed Charge Coverage Ratio (Empresas Cotadas Não Financeiras) 

 

 Fonte: Thomson Reuters; cálculos CMVM. 

 

O fixed charge coverage ratio, medido pelo quociente entre resultados (antes de juros e impostos) e os 

juros e os dividendos preferenciais pagos, é um indicador do esforço das empresas para remunerar o 

capital alheio. As empresas sediadas em Portugal e na Grécia apresentaram um nível de cobertura de 

juros superior ao do ano transato, mas reduzido quando comparado com o das empresas de outros países, 

nomeadamente com as francesas e italianas, para as quais os rácios de endividamento e os spreads de 

crédito são inferiores. O esforço de remuneração dos credores foi menos intenso do que no ano anterior 

para todos os países, o que poderá ser explicado pela melhor envolvente macroeconómica que terá 

originado resultados económicos mais favoráveis. 

A distinta evolução dos indicadores está associada a fatores de conjuntura económica e a fatores de 

natureza estrutural, bem como à própria constituição do tecido empresarial de cada país. O impacto da 

crise financeira no sector bancário diferiu entre os diversos países, não só pelos diferentes graus de 

vulnerabilidade que apresentavam, como pela existência de diversos modelos de financiamento da 

atividade económica. 

 

2.3 EMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

2.3.1 Ações  

Não foram emitidas novas ações por sociedades abertas em 2016. Contudo, foram aprovados pela CMVM 
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quatro prospetos de admissão à negociação em mercado regulamentado de ações, que no entanto não 

estiveram relacionados com qualquer oferta pública de ações: 

i) admissão de 213 600 000 ações representativas de 40% do capital social da REN – Redes 

Energéticas Nacionais, SGPS, SA (REN) que tinham sido objeto de reprivatização em 2012. No 

âmbito da segunda fase de reprivatização, estas ações foram adquiridas pela State Grid 

International Development Limited, através da empresa-veículo State Grid Europe Limited – SGEL 

(133 500 000 ações), e pela Oman Oil Company, através da empresa-veículo Mazoon B.V. 

(80 100 000 ações), e ficaram sujeitas a um período de lock-up que terminou em maio de 2016;  

ii) admissão à negociação de 568 797 735 ações representativas de 15,56% do capital social da 

EDP – Energias de Portugal, SA (EDP). No âmbito da 8ª fase de reprivatização do respetivo capital 

social, foram alienados à China Three Gorges International (Europe), SA 780 633 782 ações 

representativas de 21,35% do capital social da EDP, das quais 568 797 735 ações (15,56% do 

capital social) não se encontravam admitidas à negociação por pertencerem a uma categoria 

especial que englobava as ações detidas por entes públicos (categoria B). O período de 

indisponibilidade aplicável a este lote (quatro anos) terminou em maio de 2016;  

iii) admissão de um lote de valores equiparados a ações (200 000 000 unidades de participação 

da Caixa Económica do Montepio Geral emitidas em 2015 e totalmente subscritas pela Montepio 

Geral - Associação Mutualista); e 

iv) admissão de ações ordinárias objeto de conversão de ações preferenciais sem voto, 

correspondentes à emissão de 7 500 000 de ações convertidas pelo Futebol Clube do Porto – 

Futebol, SAD em 2014, representativas de 33,33% do respetivo capital social. 

 

Quadro 16 – Emissões de Ações por Sociedades Abertas, por Tipo de Ações 

 

 

Dois emitentes de dívida realizaram aumentos de capital em 2016: a EDIA - Empresa de Desenvolvimento 

e Infraestruturas do Alqueva, SA efetuou duas emissões de ações (que ascenderam a um montante global 

de 12 413 735 Euros) e na SPRHI – Sociedade de Promoção e Reabilitação de Habitação e Infra-

estuturas, SA o aumento de capital foi de 3 502 300 Euros. 

       Unidade: € 10^6

Natureza dos Valores Nº Emissões Valor Nº Emissões Valor Nº Emissões Valor Nº Emissões Valor

Ações Ordinárias 15 2 069 14 3 663 4 669 0 0

Ações Preferenciais Sem Voto 0 0 1 38 0 0 0 0

TOTAL 15 2 069 15 3 701 4 669 0 0

Fonte: CMVM.

20162014 20152013
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Apesar de não ter ocorrido qualquer oferta pública de subscrição de ações por emitentes com valores 

mobiliários admitidos à negociação em mercado regulamentado, continuaram a realizar-se ofertas a 

trabalhadores, que estão sujeitas a um regime informativo específico. Integradas em programas de 

remuneração variável, estas ofertas beneficiam de dispensa de publicação de prospeto. Dezoite emitentes 

realizaram ofertas a trabalhadores em 2016: ABB Ltd, Abbvie Inc, Abbott Laboratories Inc, Allianz SE, 

Saint Gobain, Siemens AG, Roche Holding AG, Hewlett Packard Enterprise Company, Accenture PLC, 

Crédit Agricole SA, Staples Inc, Microsoft Corporation, Sanofi-Aventis SA, Groupe Adeo & Cie Valadeo, 

Valportugal SCA, Cisco Systems Inc, CGI Group Inc e SAP Portugal Soc. Unipessoal Lda.  

 

2.3.2 Obrigações  

2.3.2.1. Dívida Privada 

A emissão de dívida privada caiu, tendo as 215 emissões atingido cerca de 12 mil milhões de Euros 

(metade do valor emitido no ano anterior). Esta expressiva perda de importância do mercado de valores 

mobiliários enquanto opção de financiamento pelas empresas nacionais não é alheia ao contexto de 

baixas taxas de juro, que potenciaram o recurso a outras fontes alternativas de financiamento. 

 
Gráfico 70 – Valor das Emissões de Obrigações (esq) e Emissão de Obrigações por Tipo (dir) 

  

Fonte: CMVM e BdP; cálculos CMVM.  
Nota: Valor efetivamente colocado ao preço de subscrição 

 

A emissão de obrigações mediante subscrição particular representou 93% do valor total emitido de dívida 

privada, uma percentagem semelhante à de anos precedentes. 
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A tipologia de valores mobiliários representativos de dívida continuou a alterar-se, com novo aumento do 

peso relativo da emissão de obrigações hipotecárias (covered bonds) e redução do peso relativo das 

obrigações clássicas. As emissões das instituições de crédito nacionais habilitadas a emitir covered bonds 

(instituições de crédito legalmente autorizadas a conceder créditos garantidos por hipoteca e que 

disponham de fundos próprios não inferiores a 7,5 milhões de Euros) foram efetuadas pelo Banco 

Santander Totta (62% do total de dívida hipotecária emitida), Caixa Económica do Montepio Geral (22%), 

Banco BPI (8%) e Novo Banco (8%). 

As emissões de dívida clássica caíram cerca de 60% em valor. Os principais setores de atividade 

envolvidos na emissão deste tipo de dívida foram o Energético (33% do valor emitido), o Rodoviário (13%), 

o setor Público Estatal (13%) e o setor de Produção de Papel (8%). Por seu turno, o montante global de 

obrigações titularizadas emitidas sofreu um decréscimo anual de cerca de 70%. Duas instituições de 

crédito, uma sociedade de serviços financeiros e uma empresa do setor elétrico cederam parte da 

respetiva carteira de créditos (contratos de mútuo concedidos a empresas, créditos detidos relacionados 

com a adoção de medidas de política energética, non performing loans, crédito ao consumo automóvel) a 

sociedades de titularização de créditos nacionais (Gamma STC, Sagres STC, Tagus STC, Hefesto STC e 

SAGASTA FINANCE STC), as quais, por sua vez, financiaram a aquisição destes créditos através da 

emissão de obrigações titularizadas. Com exceção da cessão dos denominados non performing loans, as 

emissões de obrigações titularizadas são compostas por várias tranches, subordinadas entre si, sendo 

normalmente atribuída à tranche com maior senioridade uma notação de investment grade (esta notação 

é condição da própria emissão e é efetuada no propósito de que a tranche possa cumprir com os critérios 

de elegibilidade de colateral para efeitos de financiamento junto do Eurosistema). 

O reduzido interesse na obtenção de financiamento através da emissão de obrigações perpétuas (3% do 

total de dívida privada emitida) refletiu-se na realização de apenas duas emissões por duas instituições 

de crédito nacionais. Na denominada dívida estruturada, associada a um maior risco em virtude de nem 

sempre ser assegurado o reembolso integral do capital investido e/ou o pagamento de cupão, foi emitido 

um montante global de 637 milhões de Euros (decréscimo de 46% relativamente ao ano anterior).  

Mais de 94% da dívida emitida através de subscrição pública (a qual correspondeu a 7% do total de dívida 

emitida) foi efetuada ao abrigo da figura do passaporte europeu do prospeto. O setor financeiro continuou 

a ser preponderante no valor total emitido (72%) e a emissão de dívida por não residentes representou 

6% do montante global emitido. 

A Euribor a 6 meses continuou a cair ao longo do ano, tendo-se mantido sempre negativa e atingido um 

novo mínimo histórico (-0,22%) em novembro e dezembro. A taxa média ponderada do 1º cupão da dívida 

emitida por privados atingiu um máximo em outubro (6,07%), associado a emissões de dívida subordinada 
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e de dívida titularizada de non performing loans, e um mínimo em dezembro (0,80%), que ficou a dever-

se a quatro emissões de dívida hipotecária. 

 

2.3.2.2. Dívida Pública 

A emissão de dívida direta pelo Estado Português através de obrigações do Tesouro (OT) a taxa fixa38 

atingiu 16,4 mil milhões de Euros, o que traduz um decréscimo de 30% relativamente ao montante 

colocado no ano transato, mas supera o valor emitido em 2014. Descontado o valor das séries de OT de 

taxa fixa que se amortizaram ou foram recompradas em 2016, o valor efetivo de encaixe do Estado neste 

segmento de dívida foi de 6,2 mil milhões de Euros. Adicionalmente, o Tesouro emitiu um total de 3,5 

mihões de Euros em OT de rendimento variável, que foram colocadas junto de investidores de retalho. 

 
 

Quadro 17 – Montantes Colocados de Obrigações do Tesouro de Taxa Fixa 

 
 

Contrariando a tendência iniciada em 2014, as taxas de cupão e média ponderada de colocação 

aumentaram em 2016, em especial devido ao aumento da taxa de rentabilidade implícita na negociação 

de dívida pública portuguesa em mercado secundário (por força da diminuição do preço). A incerteza 

relativa à evolução macroeconómica, a redução das compras de dívida pública portuguesa em mercado 

secundário pelo BCE em resultado de algumas restrições associadas ao respetivo programa e ainda as 

dificuldades sentidas por diversas instituições financeiras, traduzidas num nível elevado de ativos não 

                                                      

38 Mediante leilões e emissões sindicadas. 

Unidade: 10^6 Euros Unidade: 10^6 Euros

Valores colocados das emissões

2013 2014 2015 2016

Janeiro  2 500,0  3 250,0  5 500,0  4 000,0 2005  16 742,2

Fevereiro -  3 000,0  3 043,0 -               2006  13 911,4

Março - - -                2 380,4 2007  9 732,8

Abril -  750,0  4 026,4  1 500,0 2008  13 382,0

Maio  3 000,0 -  3 552,3  1 367,8 2009  15 595,9

Junho -  975,0 -                1 065,4 2010  21 713,7

Julho - -  1 740,6  2 340,1 2011  7 483,5

Agosto - - -               -               2012  3 757,2

Setembro -  3 500,0  3 000,0  1 947,8 2013  12 141,5

Outubro -  1 141,6  1 300,0  1 021,0 2014  15 573,6

Novembro -  2 956,9  1 183,8  780,2 2015  23 346,1

Dezembro  6 641,5 - -               -               2016  16 402,7

TOTAL  12 141,5  15 573,6  23 346,1  16 402,7 TOTAL  169 782,7

Fonte: IGCP.

Meses Anos

Valores 

colocados 

das emissões
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geradores de rendimento e em necessidades de recapitalização, não serão alheias a esse aumento das 

yields. Assim, a taxa média ponderada das colocações de dívida pública oscilou entre 1,90% (maturidade 

de cinco anos) e 4,24% (maturidade de 29 anos). A duração modificada do stock de dívida pública 

aumentou ligeiramente face ao ano anterior, situando-se em 5,4 anos no final de 2016. 

 

Quadro 18 – Maturidade e Taxas Ponderadas das Obrigações do Tesouro de Taxa Fixa 

 

 

 

2.3.3. Produtos Financeiros Complexos 

A comercialização de produtos financeiros complexos (PFC) continuou a perder relevância no mercado 

nacional, em particular no que respeita aos montantes efetivamente colocados (que diminuíram cerca de 

50% em relação ao ano transato).39 Constata-se assim que, apesar das reduzidas taxas de remuneração 

de aplicações alternativas de poupança, nomeadamente dos depósitos bancários, os investidores 

revelaram menor apetência para investir em produtos sujeitos, muitas das vezes, à possibilidade de perda 

de capital (que nalguns casos pode ser perda total do capital investido). Não obstante, o valor colocado 

                                                      

39 Analisam-se nesta seção as obrigações estruturadas e outros valores mobiliários representativos de dívida com possibilidade de 

reembolso abaixo do valor nominal por efeito da sua associação a outro produto ou evento e ainda os certificados, emitidos sob a 
forma de subscrição pública ou particular. 

Unidade: 10^6 Euros

Valor %

Tx. de 

Cupão 

(%)

TMP das 

Colocações 

(%)

Valor %

Tx. de 

Cupão 

(%)

TMP das 

Colocações 

(%)

Valor %

Tx. de 

Cupão 

(%)

TMP das 

Colocações 

(%)

4 anos - - - - - - - - 1 801,1 11,0 3,85 1,91

5 anos 3 250,0 20,9 4,75 4,66 1 043,3 4,5 4,80 1,42 2 324,4 14,2 3,85 1,90

6 anos 1 141,6 7,3 4,80 1,86 1 052,3 4,5 3,85 1,55 580,5 3,5 2,20 2,36

7 anos 951,7 6,1 3,85 2,16 3 000,0 12,9 2,20 2,24 1 524,8 9,3 3,15 2,66

9 anos 805,2 5,2 4,95 2,84 3 150,6 13,5 5,65 2,37 1 215,9 7,4 2,88 2,87

10 anos 5 925,0 38,0 5,65 3,79 10 676,8 45,7 2,88 2,49 3 332,4 20,3 2,88 3,15

11 anos - - - - - - - - 4 000,0 24,4 2,88 2,97

14 anos - - - - - - - - 539,1 3,3 3,88 3,36

15 anos - - - - 875,8 3,8 3,88 2,47 - - - -

16 anos 3 500,0 22,5 3,88 3,92 - - - - - - - -

21 anos - - - - - - - - 584,4 3,6 4,10 3,94

22 anos - - - - 1 047,3 4,5 4,10 3,43 - - - -

29 anos - - - - - - - - 500,0 3,0 4,10 4,24

30 anos - - - - 2 500,0 10,7 4,10 3,93 - - - -

TOTAL: 15 573,6 100,0 23 346,1 100,0 16 402,6 100,0

Fonte: IGCP

Perído da 

Taxa Fixa

2014 2015 2016
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diminuíu mais intensamente (de 1 048 milhões de Euros em 2015 para 425,4 milhões de Euros em 2016) 

no caso dos produtos financeiros complexos em que pode existir perda (total ou parcial) do capital 

investido. Adicionalmente, aumentou a colocação de produtos com maturidades mais alargadas e com 

menor possibilidade de perda de capital. 

 
Quadro 19 – Montante Máximo de Emissão e Valor Colocado de Produtos Financeiros Complexos 

  

 

Quadro 20 – Valor Máximo de Emissão e Valor Colocado de Produtos Financeiros Complexos 
Com e Sem Garantia de Capital e de Remuneração  

 
 

Ativo Subjacente Número
Montante máximo de 

emissão (10^6 Euro)

Montante Colocado 

(10^6 Euro)

Taxa de 

Colocação (%)
Número

Montante máximo de 

emissão (10^6 Euro)

Montante Colocado 

(10^6 Euro)

Taxa de 

Colocação (%)

Ações 67 2370,1 663,2 28,0% 29 1033,4 165,7 16,0%

Commodities

Fundos 1 20,0 2,7 13,4% 1 25,0 9,3 37,1%

Índices de Ações 42 722,7 310,0 42,9% 45 1248,2 280,0 22,4%

Outros 17 666,9 291,5 43,7% 8 876,3 166,3 19,0%

Taxas de Câmbio 5 205,9 15,9 7,7% 5 294,0 18,20 6,2%

TOTAL 132 3 985,6 1 283,2 32,2% 88 3 476,9 639,4 18,4%

Fonte: CMVM.

2015 2016

 Unidade: € 10^6

Máximo Emissão Valor Colocado Máximo Emissão Valor Colocado Máximo Emissão Valor Colocado

Ações 50,0 3,0 20,0 5,9 70,0 8,9

Commodities 0,0 0,0

Fundos 25,0 9,3 25,0 9,3

Índices de Ações 263,9 18,8 0,0 5,3 263,9 24,1

Outros 566,9 133,6 284,4 24,4 851,3 158,0

Taxas de Câmbio 289,5 13,7 289,5 13,7

Sub-Total 905,8 164,7 593,8 49,2 1 499,6 214,0

Máximo Emissão Valor Colocado Máximo Emissão Valor Colocado Máximo Emissão Valor Colocado

Ações 963,4 156,7 963,4 156,7

Commodities 0,0 0,0

Fundos 0,0 0,0

Índices de Ações 7,8 3,9 976,5 252,0 984,3 255,9

Outros 25,0 8,3 25,0 8,3

Taxas de Câmbio 4,5 4,5 4,5 4,5

Sub-Total 7,8 3,9 1 969,5 421,5 1 977,3 425,4

Total 913,6 168,6 2 563,4 470,7 3 476,9 639,4

Fonte: CMVM.

Ativo Subjacente
Capital Garantido

Total Capital Garantido
Remuneração Mínima Garantida Remuneração Não Garantida

Ativo Subjacente

Capital Não Garantido

Total Capital Não Garantido
Remuneração Mínima Garantida 

(1)
Remuneração Não Garantida
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O principal subjacente dos produtos financeiros complexos foram os índices de ações, que 

corresponderam a 44% dos montantes colocados. Este subjacente permite ao investidor uma exposição 

indireta ao mercado acionista, quer ao nível da remuneração potencial quer ao nível do reembolso do 

capital na maturidade. A exposição ao mercado acionista pode ser igualmente conseguida quando o 

subjacente é uma ação ou um conjunto de ações (o montante colocado de PFC deste tipo atingiu os 165,7 

milhões de Euros). 

 

Quadro 21 – Valor Nominal Global Não Reembolsado de PFC 

 
Fonte: CMVM 

 

O valor efetivamente colocado de PFC sem garantia de capital nem remuneração garantida (entre os quais 

sobressaem os que têm como subjacente índices de ações) representou 67% do valor total dos produtos 

colocados (80% no ano anterior). No final do ano, o valor nominal global não reembolsado (outstanding 

nominal) de produtos financeiros complexos era próximo de quatro mil milhões de Euros, dos quais 86% 

era relativo a PFC com risco de perda total ou parcial do capital investido. 

Embora tenha diminuído por comparação com o ano transato, a concentração no segmento de PFC é 

elevada, com o maior comercializador a ter uma quota de mercado de 56% (64% do ano anterior) em 

termos de montante efetivamente colocado. Outros indicadores de concentração apontam no mesmo 

sentido. É igualmente relevante o número de PFC que são emitidos noutras jurisdições e que são 

comercializados em Portugal, o que impede a intervenção da CMVM na aprovação da respetiva 

documentação da oferta. 

O número de PFC colocados com alerta gráfico de cor vermelha diminuiu expressivamente, e aumentou 

o de produtos com alerta de cor verde e laranja. Assim, neste terceiro ano de aplicação do Protocolo 

celebrado com a quase totalidade dos bancos a operar em Portugal, o número de PFC com alerta de cor 

Número
Montante Vivo 

(€ 10^6)
Número

Montante Vivo 

(€ 10^6)
Número

Montante Vivo 

(€ 10^6)

Ações 18 119,2 149 1.933,5 167 2.052,7

Commodities 0 0,0 6 17,6 6 17,6

Fundos 1 9,3 2 3,2 3 12,5

Índices de Ações 9 65,6 105 1.051,5 114 1.117,1

Outros 13 341,0 26 385,3 39 726,3

Taxas de Câmbio 4 22,1 5 20,1 9 42,1

Total 45 557,1 293 3.411,2 338 3.968,4

Capital Garantido Capital Não Garantido Total

Ativo Subjacente
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vermelha oferecidos a investidores de retalho continuou a diminuir, por contrapartida de um ligeiro 

aumento dos que têm alerta de cor laranja. No caso dos produtos em que existe a possibilidade de perda 

integral do capital investido (ou seja, os de alerta gráfico de cor vermelha), a diminuição do número de 

PFC emitidos foi de 54,9%. 

 
Quadro 22 – Indicadores de Alerta Gráfico dos PFC 

 

 

 

 

CAIXA 2 – COMISSÕES E RENTABILIDADE EM UNIT LINKED 

Alguns produtos financeiros complexos (PFC) assumem a forma de unit linked (UL), isto é, são produtos 

que assumem a forma de um seguro mas a sua rentabilidade está dependente de um ou mais subjacentes. 

Com efeito, a carteira de investimentos do fundo autónomo associado ao unit linked pode ser composta 

por um único ativo (e.g. obrigações do Tesouro) ou por uma multiplicidade de ativos (e.g. ações, 

obrigações de empresas, fundos de investimento, derivados ou outros). 

No caso particular dos UL cujos subjacentes são única ou maioritariamente obrigações do Tesouro, a 

descida generalizada das yields da dívida pública desde a crise das dívidas soberanas em 2011 tem tido 

como consequência uma diminuição da rentabilidade destes produtos. Assim, as rentabilidades propostas 

aos investidores pelos emitentes destes produtos unit linked têm sido cada vez mais reduzidas, num 

contexto em que a vertente fiscal dos UL se manteve inalterada (a partir de 5 anos de detenção existe um 

benefício fiscal em sede de tributação do rendimento e após 8 anos esse benefício é maximizado). 

Variação

Nº % Nº % 2015/2016

Cor verde 7 6,7 10 12,8 42,9%

Cor Amarela 32 30,8 30 38,5 -6,3%

Cor Laranja 14 13,5 15 19,2 7,1%

Cor Vermelha 51 49,0 23 29,5 -54,9%

Total 104 78 -25,0%

Fonte: CMVM

Nota: Não estão incluídos PFC com montante mínimo de subscrição igual ou superior

a 100 mil Euros.

20162015



 

117 | CMVM | Relatório Anual Sobre a Atividade da CMVM e Sobre os Mercados de Valores Mobiliários | 2016 

A análise que se segue compara os custos máximos suportados40 pelos investidores em UL e as 

respetivas rentabilidades proporcionadas por esses PFC, e tem por base todos os documentos de 

informação fundamental ao investidor (IFI) que foram objeto de apreciação pelo Comité de Inovação 

Financeira da CMVM entre 01 de junho de 2013 e 31 de dezembro de 2016.41,42  

 

Tabela A – Comissões Máximas Aplicáveis aos Unit Linked 

Painel 1 – Maturidade e Data de Início 

 

Painel 2 – Subjacente e Garantia de Capital 

 

                                                      

40 Os custos, sob a forma de comissões de subscrição, resgate, gestão e depósito, dizem respeito aos valores máximos para essas 
comissões, apresentados nos respetivos IFI. 
41 Em muitos casos, o unit linked já estava em comercialização antes de o IFI ter sido apreciado pela CMVM, o que resultou da 
alteração da legislação aplicável.  
42 Em apenas 122 dos 311 UL analisados existe uma taxa de rentabilidade indicada no IFI. Nos demais UL, o potencial retorno para 
o investidor depende do desempenho de uma carteira de ativos (pelo que o rendimento não se encontra definido á partida). Com 
exceção da tabela A, nas demais tabelas apenas são analisados os UL cujo rendimento está indicado no IFI, seja através de um 
taxa mínima ou de uma taxa máxima de rentabilidade (líquida de comissões). 

Min Média Max Min Média Max Min Média Max

Todos 311 0,0% 0,7% 3,0% 0,0% 0,9% 5,5% 0,0% 1,2% 3,3%

Maturidade

>8 anos 209 0,0% 0,7% 3,0% 0,0% 1,0% 3,0% 0,0% 1,3% 3,3%

5-8 anos 66 0,0% 0,8% 3,0% 0,0% 0,8% 5,5% 0,0% 0,9% 1,8%

0-5 anos 36 0,0% 0,2% 1,6% 0,0% 0,7% 4,0% 0,0% 1,0% 2,8%

Data Início

1997-2007 61 0,0% 1,0% 3,0% 0,0% 1,0% 3,0% 0,5% 1,4% 3,0%

2008-2016 250 0,0% 0,6% 3,0% 0,0% 0,9% 5,5% 0,0% 1,1% 3,3%

N.º UL
Comissão de Subscrição Comissão de Resgate

Comissão de Gestão 

(CG) + Depósito (CD)

Min Média Max Min Média Max Min Média Max

Todos 311 0,0% 0,7% 3,0% 0,0% 0,9% 5,5% 0,0% 1,2% 3,3%

Subjacente

Ações 6 0,0% 0,5% 2,0% 0,0% 0,7% 1,0% 0,0% 0,9% 1,5%

Dívida 33 0,0% 0,5% 2,2% 0,0% 0,4% 2,0% 0,0% 0,8% 2,8%

DP 6 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,3%

Fundos 58 0,1% 0,5% 3,0% 0,0% 0,7% 2,0% 0,5% 1,5% 3,0%

Misto 159 0,0% 0,8% 3,0% 0,0% 1,1% 5,5% 0,1% 1,3% 3,3%

OT's 49 0,0% 0,8% 2,2% 0,0% 0,9% 2,0% 0,6% 1,1% 1,8%

Capital Garantido

Não 215 0,0% 0,7% 3,0% 0,0% 0,9% 5,5% 0,0% 1,3% 3,3%

Sim 96 0,0% 0,7% 2,2% 0,0% 0,9% 4,0% 0,0% 1,0% 1,8%

N.º UL
Comissão de Subscrição Comissão de Resgate

Comissão de Gestão 

(CG) + Depósito (CD)
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As comissões de subscrição, de resgate e de gestão e de depósito médias variam, em regra, 

proporcionalmente com a maturidade dos UL, tendo-se assistido a uma redução dessas comissões no 

período posterior ao da crise financeira internacional iniciada em 2007. Ademais, os UL com capital 

garantido apresentam comissões de gestão e de depósito médias inferiores, e os UL que têm como 

subjacente fundos de investimento, carteiras com diversos ativos (mistos) e obrigações do Tesouro 

apresentam comissões de gestão e de depósito médias de maior magnitude. 

 

Tabela B – Comissões e Retornos dos Unit Linked (UL com retorno indicado no IFI) 

Painel 1 – Maturidade e Data de Início 

 
 

Painel 2 – Subjacente e Garantia de Capital

 

 

No caso dos 122 unit linked que proporcionam uma rentabilidade máxima definida no IFI43 (podendo ter 

ou não garantia de capital44), as comissões de subscrição e de resgate médias mais elevadas estão 

associadas a produtos com maturidade superior a cinco anos (ou seja, ou que beneficiam de benefício 

fiscal em sede de IRS) mas a taxa de rentabilidade média indicada no IFI é maior nos que têm duração 

                                                      

43 Nalguns casos poder acrescer a essa rentabilidade um retorno variável e indeterminável à data do lançamento do produto. 
44 O risco de crédito não é aqui considerado. 

Rácio 

(CG+CD)/Retorno 

Definido

Min Média Max Min Média Max Min Média Max Min Média Max Média

Todos 122 0,0% 0,8% 2,2% 0,0% 0,7% 4,0% 0,0% 1,0% 2,8% 0,2% 2,4% 10,4% 57,5%

Maturidade

>8 anos 45 0,0% 1,0% 2,2% 0,0% 0,7% 2,0% 0,5% 1,1% 1,5% 0,4% 1,7% 5,0% 74,9%

5-8 anos 46 0,0% 1,0% 2,0% 0,0% 0,7% 2,0% 0,0% 0,8% 1,8% 0,2% 2,1% 7,0% 54,9%

0-5 anos 31 0,0% 0,3% 1,6% 0,0% 0,6% 4,0% 0,0% 1,1% 2,8% 0,7% 4,0% 10,4% 36,1%

Data Início

2013 17 0,0% 0,5% 1,8% 0,0% 1,2% 4,0% 0,0% 1,1% 1,8% 2,2% 3,4% 10,0% 36,2%

2014 44 0,0% 0,8% 2,2% 0,0% 0,3% 1,0% 0,0% 1,1% 2,8% 0,9% 2,9% 7,0% 42,2%

2015 21 0,0% 0,9% 2,2% 0,0% 0,6% 2,0% 0,0% 0,7% 1,5% 0,7% 2,5% 10,4% 48,6%

2016 40 0,0% 0,8% 1,9% 0,0% 0,9% 2,0% 0,0% 1,0% 1,3% 0,2% 1,5% 4,1% 88,1%

N.º UL
Comissão de Subscrição Comissão de Resgate

Comissão de Gestão 

(CG) + Depósito (CD)
Retorno Definido

Rácio 

(CG+CD)/Retorno 

Definido

Min Média Max Min Média Max Min Média Max Min Média Max Média

Todos 122 0,0% 0,8% 2,2% 0,0% 0,7% 4,0% 0,0% 1,0% 2,8% 0,2% 2,4% 10,4% 57,5%

Subjacente

Ações 1 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 5,0% 5,0% 0,0%

Dívida 30 0,0% 0,6% 2,2% 0,0% 0,3% 2,0% 0,0% 0,8% 2,8% 1,2% 4,1% 10,4% 22,0%

DP 4 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 0,3% 0,7% 0,8% 0,9% 39,1%

Misto 40 0,0% 1,0% 2,0% 0,0% 0,8% 4,0% 0,5% 1,1% 1,8% 0,7% 2,2% 4,2% 57,8%

OT's 47 0,0% 0,8% 2,2% 0,0% 0,9% 2,0% 0,6% 1,1% 1,8% 0,2% 1,7% 4,1% 82,6%

Capital Garantido

Não 33 0,0% 0,8% 2,0% 0,0% 0,3% 1,0% 0,0% 0,8% 2,8% 0,4% 3,7% 10,4% 34,3%

Sim 89 0,0% 0,8% 2,2% 0,0% 0,8% 4,0% 0,0% 1,1% 1,8% 0,2% 1,9% 5,0% 66,1%

N.º UL
Comissão de Subscrição Comissão de Resgate

Comissão de Gestão 

(CG) + Depósito (CD)
Retorno Definido
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inferior a cinco anos. No que respeita à data em que os unit linked foram lançados, não existe uma 

associação clara entre comissões médias pagas pelos investidores e ano de lançamento dos UL, mas o 

retorno médio a receber pelo investidor cai continuamente, de 3,4% em 2013 para 1,5% nos unit linked 

cuja comercialização foi iniciada em 2016. 

Como consequência, i) A média do rácio entre as comissões de gestão e de depósito e a rentabilidade 

“entregue” aos investidores varia proporcionalmente com a maturidade dos UL, isto é, quanto maior for a 

maturidade do unit linked, maior é a parte relativa de riqueza que cabe ao originador do UL; ii) A média do 

rácio entre as comissões de gestão e de depósito e a rentabilidade proporcionada aos investidores 

aumentou expressivamente em 2016: quase mais 31 p.p. do que a média dos 122 UL analisados, e cerca 

do dobro do registado entre 2013 e 2015; iii) Nos UL de capital garantido aquele rácio médio é também 

quase duplo do correspondente valor para os unit linked sem capital garantido; e iv) Os UL que têm como 

subjacente obrigações do Tesouro apresentam um rácio médio de 82,6%, muito superior ao dos demais 

UL com outros subjacentes. 

No caso particular dos unit linked que têm como subjacentes obrigações do Tesouro (que em regra são 

do Estado Português), o valor médio daquele rácio aumentou de forma muito expressiva em 2015, por 

força da queda para metade do valor do retorno a atribuir ao investidor (que só foi parcialmente 

contrabalançado com uma ligeira diminuição da comissão de gestão e depósito). Em 2016 surgiram muitos 

UL com subjacente obrigações do Tesouro (cerca de 66% dos unit linked deste tipo lançados em todo o 

período considerado nesta análise), que podem proporcionar aos investidores um retorno um pouco 

superior ao dos UL lançados em 2015. Todavia, em dois desses UL a comissão de gestão e depósito é 

bastante superior ao retorno proporcionado aos investidores, o que tem como consequência que a média 

do rácio entre as comissões de gestão e de depósito e a rentabilidade proporcionada aos investidores 

aumenta de novo, para 91,4%. Excluídos esses dois UL da análise, o rácio médio atinge os 74,7% (em 

vez dos 91,4% indicados na Tabela C).  

 

Tabela C – Comissões e Retornos Médios dos Unit Linked com Obrigações do Tesouro como 
Subjacente (apenas UL com retorno indicado no IFI) 

  

 

Anos N.º UL
Comissão de 

Subscrição

Comissão de 

Resgate

Comissão 

Gestão+Depósito

Retorno 

Definido

Rácio 

(CG+CD)/Retor

no Definido

2013 3 0,0% n.d. 1,8% 3,1% 56,5%

2014 4 1,2% 0,5% 1,2% 2,8% 42,5%

2015 9 1,3% 1,5% 1,1% 1,4% 79,1%

2016 31 0,7% 0,9% 1,1% 1,5% 91,4%

Total 47 0,8% 0,9% 1,1% 1,7% 82,6%
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A relativa estagnação da comissão de gestão e de depósito nos anos mais recentes pode estar associada 

à existência de custos de estrutura mínimos para a colocação de produtos UL. Ainda assim, a cada vez 

mais acentuada desigualdade relativa na repartição dos fluxos financeiros entre os distribuidores dos unit 

linked e os investidores merece análise cuidada pelos investidores, dado o facto de o risco de crédito das 

obrigações do Tesouro ficar do lado do detentor do UL e a rentabilidade que lhes está a ser proporcionada 

ser, em média, praticamente idêntica àquela que é absorvida pelas comissões de gestão e de manutenção 

destes produtos.45 No entanto, se for considerada uma aplicação alternativa num novo depósito bancário 

com um prazo superior a dois anos46, as respetivas taxas de juro médias anuais47 seriam inferiores ao 

retorno médio dos UL, tal como indicado nos IFI. 

 

2.4 O MERCADO SECUNDÁRIO  

2.4.1. Mercado a Contado  

2.4.1.1 Capitalização Bolsista 

A capitalização bolsista dos instrumentos financeiros admitidos à negociação no mercado a contado está 

representada quase exclusivamente por dois segmentos distintos, as ações e as obrigações (de dívida 

pública e privada). Apesar do aumento da capitalização bolsista total para 237,8 mil milhões de Euros no 

final de 2016, o crescimento foi insuficiente para compensar o decréscimo verificado no ano transato.  

A capitalização do segmento da dívida privada voltou a diminuir pois as cinco novas emissões em 2016 

(+1,2 mil milhões de Euros) não foram suficientes para compensar as seis que foram extintas (-2,4 mil 

milhões de Euros). Apenas existiam 33 emissões neste segmento no final do ano. 

O valor do segmento acionista aumentou ligeiramente a sua relevância na capitalização bolsista, somando 

124,3 mil milhões de Euros. Contudo, o segmento acionista nacional representado pelo grupo de entidades 

que compõem o principal indicador do mercado (PSI20)48 viu a sua capitalização reduzir-se (-2,2%). O 

aumento do valor do segmento acionista foi impulsionado pela valorização das ações admitidas a 

                                                      

45 As comissões de subscrição e de resgate que os investidores eventualmente terão de suportar não foram consideradas.  
46 Os UL com subjacente OT têm na sua maioria maturidades superiores a 8 anos. Também os níveis de risco destes depósitos e do 
investimento em UL são diferentes. 
47 Taxa de juro média anual para novos depósitos em Euros por prazos superiores a dois anos de 1,9%, 1,3%, 0,6% e 0,3%, 
respetivamente, em 2013, 2014, 2015 e 2016 (fonte: Banco de Portugal). 
48 No final de dezembro de 2016 o índice PSI20 apenas incluía 18 entidades. 



 

121 | CMVM | Relatório Anual Sobre a Atividade da CMVM e Sobre os Mercados de Valores Mobiliários | 2016 

negociação na Euronext Lisbon, uma vez que na EasyNext a capitalização bolsista caiu de novo. Por outro 

lado, a capitalização bolsista dos certificados e dos ETF caiu, e a das unidades e dos títulos de participação 

e dos warrants aumentou face ao ano transato.  

 

Quadro 23 – Capitalização Bolsista 

 
Fonte: Euronext Lisbon. 

Notas: (1) Em 31 de dezembro de 2016 o índice PSI20 era composto por apenas 18 títulos. 
(2) Inclui a capitalização bolsista de emitentes de direito estrangeiro. 

 
 

 

2.4.1.2 Negociação 

Em 2016 funcionaram em Portugal três formas organizadas de negociação: um mercado regulamentado 

(Euronext Lisbon) e dois sistemas multilaterais de negociação (AlterNext Lisbon e EasyNext Lisbon), todos 

geridos pela NYSE Euronext em Portugal.49 O valor das transações realizadas sobre títulos do Tesouro 

português e negociados na plataforma multilateral MTS (nos segmentos MTS Portugal, EuroMTS Nominal 

e EuroMTS Zero Coupon) continuou a apresentar uma maior expressão face à negociação realizada no 

mercado regulamentado da Euronext Lisbon.50 Também os valores emitidos pelas sociedades nacionais 

                                                      

49 A 24 de novembro de 2016 foi cancelado o registo na CMVM do sistema multirateral de negociação PEX.  
50 A Euro MTS, que se encontra sob a supervisão da Financial Conduct Authority (supervisor do Reino Unido), gere a plataforma 
MTS, onde são também negociados títulos de dívida pública de outros países. 

Var.% Var.%

Valor % Valor % Valor % (2014-15) (2015-16)

Obrigações 104 119,4 42,7 108 024,0 46,7 110 970,5 46,7 3,8 2,7

   Dívida Pública 95 963,5 39,4 101 621,2 44,0 107 141,6 45,1 5,9 5,4

   O. Fundos Públicos e Equip. 10,3 0,0 7,2 0,0 7,4 0,0 -29,6 1,6

   Diversas 8 145,5 3,3 6 395,6 2,8 3 821,5 1,6 -21,5 -40,2

Ações 136 527,0 56,1 120 587,8 52,2 124 261,0 52,3 -11,7 3,0

   PSI 20 (1) 44 001,2 18,1 50 638,7 21,9 49 504,1 20,8 15,1 -2,2

   Outras 92 525,8 38,0 69 949,1 30,3 74 756,8 31,4 -24,4 6,9

TP e UP 298,0 0,1 260,2 0,1 342,8 0,1 -12,7 31,7

Direitos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

Warrants 283,1 0,1 272,8 0,1 274,8 0,1 -3,6 0,7

Certificados 2 311,5 0,9 2 026,9 0,9 1 953,7 0,8 -12,3 -3,6

Convertíveis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

ETF 19,6 0,0 13,0 0,0 12,2 0,0 -33,6 -6,0

TOTAL (2) 243 558,5 100,0 231 184,9 100,0 237 814,9 100,0 -5,1 2,9

Euronext Lisbon 240 262,5 98,6 228 061,3 98,6 234 858,2 98,8 -5,1 3,0

EasyNext Lisbon 3 231,7 1,3 3 110,6 1,3 2 912,6 1,2 -3,7 -6,4

AlterNext Lisbon 64,3 0,0 13,0 0,0 44,2 0,0 -79,8 239,8

Unidade: 10^6 Euro

2014 2015 2016
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e negociados em plataformas multilaterais europeias continuaram a ter um volume transacionado de 

relevo, embora em queda. Em Portugal continua a não se encontrar autorizado qualquer Internalizador 

Sistemático.   

 

Quadro 24 – Valor de Transações no Mercado Secundário a Contado 

 

 

 

Gráfico 71 – Negociação no Mercado a Contado em 2016 - Valor (esq) e Percentagem (dir) 

 

Fonte: Euronext, MTS, OPEX; cálculos CMVM. 
Nota: A CMVM cancelou o registo do mercado regulamentado MEDIP (MIC code MDIP) em 27 de junho de 2014. A dívida 
portuguesa continua a ser negociada no MTS (plataforma multilateral do MTS Group), nos segmentos MTS Portugal, EuroMTS 
e EuroMTS Nominal. 

 

Unidade: € 10^6

Valor Peso (%) Valor Peso (%) Valor Peso (%) Valor Peso (%)

  Mercados Regulamentados 27 867,1 68,7 40 909,6 34,1 29 091,6 12,5 25 675,7 20,9

Euronext Lisbon - Sessões Normais 26 637,0 65,6 39 881,0 33,2 28 485,6 12,2 22 175,7 18,1

Euronext Lisbon - Sessões Especiais 1 230,1 3,0 1 028,6 0,9 606,0 0,3 3 500,0 2,8

  Sistemas de Negociação Multilateral 12 708,6 31,3 79 099,5 65,9 203 497,5 87,5 97 160,3 79,1

    Alternext Lisbon 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

    EasyNext Lisbon 715,8 1,8 889,3 0,7 644,6 0,3 570,8 0,5

    Pex 62,3 0,2 24,2 0,0 2,9 0,0 0,0

    MTS (ex MEDIP) 11 930,5 29,4 78 186,0 65,2 202 850,0 87,2 96 589,5 78,6

  Internalização Sistemática 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL  40 575,7 100,0 120 009,1 100,0 232 589,1 100,0 122 836,0 100,0

Legenda: (1) Artigo nº 198 do Código dos Valores Mobiliários.

Fontes: Euronext Lisbon, OPEX e MTS.
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O valor transacionado no conjunto destas formas organizadas de negociação corresponde assim ao total 

transacionado no mercado secundário a contado. Em 2016, esse valor transacionado caiu cerca de 47% 

face ao ano anterior, para 122,8 mil milhões de Euros. A redução do valor transacionado deveu-se 

essencialmente ao decréscimo na negociação em títulos de dívida pública na plataforma MTS (-52,4%), 

que, ainda assim, continua a ser a forma organizada de negociação mais relevante. No mercado 

regulamentado da Euronext Lisbon assistiu-se à redução do valor transacionado pelo segundo ano 

consecutivo, embora menos expressiva do que a do ano anterior. Quanto aos sistemas de negociação 

multilateral geridos pela NYSE Euronext em Portugal, o valor transacionado no AlterNext Lisbon foi cinco 

vezes superior ao de 2015, permanecendo, todavia, em níveis pouco expressivos (7 070 Euros), ao passo 

que no EasyNext Lisbon se prolongou, ainda que de forma menos acentuada, a trajetória de diminuição 

sentida no ano anterior (-11,4% em 2016 e -27,5% em 2015).  

A redução registada no valor transacionado no mercado regulamentado da Euronext Lisbon poderá ser 

explicada, em parte, pela inexistência de ofertas públicas iniciais de ações em 2016, pela crescente 

preferência por outras plataformas de negociação localizadas fora de Portugal (sejam outros sistemas de 

negociação multilateral ou estruturas de registo dark pools), onde os requisitos regulamentares em termos 

de transparência da negociação são menos exigentes, e também por um conjunto de eventos que, mais 

recentemente, penalizaram a confiança dos investidores e a reputação do mercado português. Assim, i) 

as medidas de resolução aplicadas ao Banco Espírito Santo (3 de agosto de 2014) e ao Banif (20 de 

dezembro de 2015); ii) a retransmissão de títulos de dívida sénior da esfera patrimonial do Novo Banco 

de volta para o Banco Espírito Santo (29 de dezembro de 2015), medida que foi objeto de ações judiciais 

interpostas por investidores institucionais estrangeiros; iii) o não reembolso pela Portugal Telecom 

International Finance, subsidiária integralmente detida pela Oi, das Notes com vencimento em 26 julho de 

2016 (231 milhões de Euros em dívida), na sequência do processo de recuperação judicial apresentado 

pela operadora de telecomunicações brasileira; e iv) as vulnerabilidades identificadas no setor bancário 

português por instituições nacionais e supranacionais, sobretudo quanto ao peso do crédito malparado 

em balanço e às eventuais necessidades de constituição de imparidades, com prejuízo para o resultado 

líquido e obrigando ao reforço dos rácios de solvabilidade, contribuíram para o aumento da  incerteza 

sobre a evolução do setor financeiro em Portugal. 

No EasyNext Lisbon foram transacionadas ações, obrigações, warrants e certificados, enquanto a 

negociação no AlterNext, onde apenas estão admitidos dois títulos (ações da ISA – Intelligent Sensing 

Anywhere e da Nexponor)51, permaneceu em valores muito reduzidos. No que respeita ao sistema 

                                                      

51 Além destes dois títulos, apenas estiveram admitidos à negociação, de forma temporária (de 19 a 27 de agosto de 2015), os 

direitos de subscrição do aumento de capital da ISA. 
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multilateral de negociação PEX, o valor transacionado ao longo de 2016 foi nulo, tal como já havia sucedido 

nos dois últimos meses de 2015. 

 

Gráfico 72 – Peso das Plataformas na Negociação de Ações do PSI20 - % do Valor Negociado (esq) 
e Peso da Negociação em Mercado Regulamentado em Vários Mercados Europeus (dir)  

   

Fonte: Fidessa; cálculos CMVM. 

 

A transação de ações de empresas portuguesas não é apenas efetuada nas já referidas estruturas de 

negociação em Portugal. Existem outras plataformas localizadas fora de Portugal (de que são exemplo 

sistemas de negociação multilateral e estruturas de registo dark pools) onde esses valores mobiliários são 

transacionados. O peso das transações em ações do PSI20 registadas nas diferentes plataformas permite 

avaliar a importância da negociação realizada fora de mercado regulamentado e/ou numa plataforma 

multilateral e, acima de tudo, a relevância da negociação na Euronext Lisbon. O continuado aumento do 

peso das transações efetuadas em dark pools acompanha o verificado noutros mercados europeus.  

Em diversos mercados desenvolvidos, o peso da negociação realizada em mercado regulamentado no 

total de negócios realizados tem diminuído, especialmente se comparado com os níveis pré-crise ou 

mesmo com os dados de finais de 2008. Segundo a Fidessa, em Portugal, o peso médio dos negócios 

realizados em mercado regulamentado diminuiu significativamente nos últimos anos, o que coloca 

dificuldades acrescidas à supervisão da CMVM dadas as menores exigências regulamentares em matéria 

de transparência da negociação efetuada em outras plataformas de negociação. A maior transparência da 

negociação, resultante da adoção dos novos regulamentos europeus (EMIR e MIFIR), poderá alterar este 

cenário uma vez que a informação de mercado estará acessível a um conjunto maior de investidores. Veja-

se, por exemplo, a informação divulgada, nos website dos repositórios de transações, relativamente ao 

volume de negociação realizado em mercado de derivados OTC nas diferentes classes de instrumentos 
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financeiros. Esta informação resulta da adoção do EMIR e visa, entre outros, contribuir para a redução do 

risco sistémico do mercado, promovendo uma maior proteção dos investidores e igualdade de 

circunstâncias (maior integridade) para os participantes do mercado de derivados OTC.  

 

CAIXA 3 – FRAGMENTAÇÃO, QUALIDADE DO MERCADO E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

A adoção da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF) produziu efeitos significativos em 

diversos domínios do mercado de capitais, entre os quais a sua própria arquitetura e a formação de preços. 

Um dos aspetos mais visíveis dessas alterações consubstanciou-se no aparecimento de plataformas 

alternativas de negociação que rivalizam com os mercados regulamentados na captação de atividade de 

negociação. Entre essas plataformas alternativas sobressaem as Multilateral Trading Facilities (MTF) que, 

atendendo ao volume de negócio e à quota de mercado alcançados, atingiram um crescimento 

assinalável. 

As últimas décadas foram marcadas por um intenso debate sobre as potenciais vantagens e desvantagens 

da fragmentação do mercado. A centralização e a consolidação do livro de ordens oferecem vantagens 

importantes relacionadas com economias de escala ao nível da diluição dos custos fixos das 

infraestruturas física e tecnológica dos mercados e gera externalidades de rede. Em virtude da existência 

de custos fixos elevados para manter essa infraestrutura, um aumento da atividade de negociação diminui 

o custo marginal de cada nova transação. A centralização do livro de ordens diminui o risco de execução 

das ordens, porquanto aumenta a possibilidade de encontrar uma contraparte disposta aceitar as 

condições de um potencial negócio.  

As bolsas incumbentes foram consideradas durante muito tempo monopólios naturais devido à existência 

de economias de escala e de externalidades de rede. Todavia, nas duas últimas décadas emergiu uma 

visão alternativa que sustenta que a inexistência de competição neste setor contribui para aumentar os 

custos de transação e reduzir os incentivos à inovação. A revolução tecnológica, aliada à liberalização dos 

próprios mercados promovida pela DMIF, incentivou o aparecimento de novas plataformas de negociação 

que passaram a competir pelo fluxo de ordens com as bolsas incumbentes. Neste contexto, importa 

analisar o impacto deste processo disruptivo, designadamente no que diz respeito aos efeitos da 

fragmentação do livro de ordens sobre a qualidade de mercado e sobre a alteração dos mecanismos de 

formação de preços nas bolsas incumbentes. 

O impacto das transações realizadas nos MTF sobre a qualidade de mercado das bolsas incumbentes 

pode ser quantificado por via das variações da liquidez, da atividade de negociação, da volatilidade e da 

eficiência dos preços antes e após um título iniciar transações nessas plataformas alternativas de 

negociação. A análise que se segue cobre o período compreendido entre 2007 e 2016, e são consideradas 
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3 978 ações domiciliadas em quinze países que integravam a zona Euro em 2007 (das quais 1 551 

iniciaram transações em MTF no período analisado). A análise usa uma metodologia difference-in-

differences analysis (DiD), controlando para o enviesamento de seleção. Numa primeira fase, regista-se, 

para cada ação, a data da primeira transação em MTF (doravante designada por data do evento). 

Posteriormente, tendo por referência a data do evento, os títulos que iniciaram transações em MTF são 

emparelhados com outros títulos que ainda não iniciaram esse tipo de transações (nem o farão nos seis 

meses subsequentes). O emparelhamento é realizado de forma a que os títulos afetados pelo evento e o 

grupo de controlo tenham características similares em termos de capitalização bolsista, atividade de 

negociação, volatilidade, liquidez e nível de preço.  

É efetuada a comparação da liquidez, da atividade de negociação, da volatilidade e da eficiência dos 

preços dos títulos que iniciaram transações em MTF com a dos seus pares. Essa comparação é realizada 

através de testes não paramétricos (teste de Wilcoxon) sobre a mediana, uma vez que as variáveis 

analisadas apresentam distribuições empíricas assimétricas e com valores extremos. São usadas quatro 

variáveis distintas para quantificar o efeito da introdução dos MTF sobre a qualidade do mercado: 

- bid-ask spread; 

- volatilidade (Vol); 

- rácio de rotação do capital para i) a bolsa incumbente (TR(0)),  ii) a bolsa incumbente e os MTF (TR(1)), 

e iii) a bolsa incumbente, os MTF e as transações em mercado de balcão OTC (TR(2)); 

- velocidade de absorção de informação de mercado pelos preços (D1). 

Tabela A – Efeito da fragmentação na qualidade do mercado - Europa 

 
Nota: Mediana da variação da variável após o início de transações em MTF (tendo por referência a variação ocorrida no grupo de 
controlo). Inferência estatística realizada através do teste de Wilcoxon. *** denota significância estatística a 1%; ** denota 
significância estatística a 5%; * denota significância estatística a 10%. 

 

Os resultados obtidos para a totalidade da amostra indicam que as ações que iniciaram transações em 

MTF viram aumentar a liquidez (redução do bid-ask spread), a volatilidade e a atividade de negociação na 

 
Horizonte 

de um mês 
Horizonte 

de três meses 
Horizonte 

de seis meses 

∆Bid-ask Spread (%) -0.49** -0.45** -2.16*** 

∆ Vol. (%) 0.11** 0.06* 0.11*** 

∆ TR(0) (%) 0.002*** 0.001*** 0.005*** 

∆ TR(1) (%) 0.005*** 0.003*** 0.007*** 

∆ TR(2) (%) 0.012*** 0.008*** 0.022*** 

∆ D1 -0.01 0.01 0.00 
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bolsa incumbente, mas não foram detetadas alterações substantivas na eficiência dos preços.52 

O exercício anterior foi replicado apenas para os títulos domiciliados em Portugal, concluindo-se que a 

DMIF não produziu efeitos significativos em nenhuma das variáveis analisadas. Assim, rejeita-se a 

hipótese de as novas plataformas de negociação terem retirado atividade de negociação ou liquidez à 

bolsa incumbente durante o período analisado. 

 

Tabela B – Efeito da fragmentação na qualidade do mercado – Resultados para Portugal 

 
Nota: Mediana da variação da variável após o início de transações em MTF (tendo por referência a variação ocorrida no grupo de 
controlo). Inferência estatística realizada através do teste de Wilcoxon. *** denota significância estatística a 1%; ** denota 
significância estatística a 5%; * denota significância estatística a 10%. 

 

No que respeita ao impacto dos MTF na formação de preços, quando o livro de ordens está centralizado 

numa única plataforma a formação de preços terá de ser efetuada nessa plataforma. Contudo, quando 

existem diversas plataformas de negociação é possível que a formação de preços fique fragmentada. 

Nesse caso, o peso de cada plataforma na formação de preços irá depender da sua capacidade de atrair 

investidores informados.  

A análise que se efetua de seguida incide sobre o período 2010-2015 e sobre títulos cotados na Euronext 

(Amsterdão, Bruxelas, Lisboa e Paris), na Borsa Italiana e nas Bolsas & Mercados Españoles (BME), e 

são considerados os três principais MTF a operar na Europa (BATS, Chi-X e Turquoise). Foram 

selecionados 438 títulos transacionados naquelas bolsas (o critério para a sua seleção baseou-se na 

existência de negócios num dos MTF analisados em pelo menos 90% das sessões de negociação).  

O peso da bolsa incumbente para a formação de preços foi estimado separadamente para cada título 

recorrendo à metodologia econométrica de vetores auto-regressivos e modelos de correção de erros:  
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52 Tratando-se de uma DiD, a leitura dos resultados deverá ser realizada tendo por referência o comportamento do grupo de controlo. 

 

Horizonte 
de três meses 

Horizonte 
de seis meses 

∆Bid-ask Spread (%) 0,01 -0.01 

∆ Vol. (%) 0,24 0.19 

∆ TR(0) (%) 0,02 0.01 

∆ TR(1) (%) 0,02 0.01 

∆ TR(2) (%) 0,02 0.02 

∆ D1 -0,08 -0.03 
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onde ���,� corresponde ao (logaritmo do) preço em t observado na bolsa principal; e ����,� corresponde 

ao (logaritmo do) preço em t observado no MTF. Os parâmetros ∝� e ∝	 assumem particular relevância, 

pois permitem aferir o peso relativo de cada plataforma na formação de preços. Com efeito, se ∝� for 

inferior a 0, o preço observado na bolsa principal reage a desvios entre os preços observados nas 

diferentes plataformas. Se ∝	 for superior a 0, o preço observado no MTF reage a desvios entre os preços 

observados nas diferentes plataformas. A literatura académica propõe combinar estes dois parâmetros de 

forma a calcular o peso de cada plataforma na formação de preços. Assim, o peso da bolsa principal é 

calculado de acordo com a expressão: 

 

����	��		�
��	���������	��	�� �
∝	

∝	�∝�

 

 

O peso da bolsa incumbente na formação de preços face a cada um dos três MTF é calculado para cada 

título. Assim, o sistema de equações é estimado considerando três pares alternativos de preços: i) preços 

da bolsa incumbente e do BATS; ii) preços da bolsa incumbente e da Turquoise; e iii) preços da bolsa 

incumbente e do Chi-X. O Painel A da Tabela C mostra a média, mediana, percentil 10 (P10), percentil 25 

(P25), percentil 75 (P75) e percentil 90 (P90) do peso da bolsa incumbente ��	�� para a totalidade dos 

títulos da amostra. 

 

Tabela C - Peso da bolsa incumbente na formação de preços 

Painel A – Toda a amostra 

 

Painel B – Títulos negociados na Euronext Lisbon 

 

Entre os MTF analisados, o Chi-X assume maior preponderância na formação de preços: o peso médio 

  Média Mediana P10 P25 P75 P90 

Incumbente vs. BATS 73,8% 78,9% 45,1% 62,4% 90,0% 96,1% 

Incumbente vs. TURQUOISE 67,9% 71,9% 33,6% 55,0% 86,8% 94,5% 

Incumbente vs. CHI-X 58,1% 57,4% 17,7% 36,5% 82,0% 93,2% 

 

  Média Mediana P10 P25 P75 P90 

Incumbente vs. BATS 70,2% 74,8% 41,9% 64,7% 90,0% 92,1% 

Incumbente vs. TURQUOISE 62,7% 72,4% 17,4% 49,3% 82,4% 91,6% 

Incumbente vs. CHI-X 54,0% 57,6% 18,7% 31,2% 75,7% 77,0% 
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daquela plataforma na formação de preços situa-se em 41,9% e, para 25% dos títulos, a negociação 

efetuada naquela plataforma contribui em mais de 60% para a formação de preços. 

Para melhor enquadrar a situação da bolsa portuguesa no panorama europeu, o exercício é replicado 

apenas para os títulos transacionados na Euronext Lisbon. Apenas 18 dos títulos transacionados na 

Euronext Lisbon são considerados, uma vez que os demais não cumprem os critérios de seleção para 

serem incluídos na análise.   

O Painel B da Tabela anterior sugere que os títulos portugueses evidenciam uma situação não muito 

distante da dos seus pares europeus no que concerne ao peso da bolsa incumbente na formação de 

preços: o peso do Chi-X, por exemplo, na formação de preços situa-se, em termos médios, em 46%, uma 

percentagem um pouco inferior à correspondente para a totalidade da amostra. 

Em síntese, estes resultados mostram que o aumento de importância dos MTF nos mercados de capitais 

europeus não se circunscreve à conquista de quota de mercado na atividade de negociação. Estas 

plataformas alternativas têm um peso importante na revelação de preço, o que significa que têm 

conseguido desviar negociação informada das principais bolsas. Estes resultados vêm reforçar a ideia de 

que o escrutínio da atividade de negociação realizada nestas plataformas alternativas é crucial para a 

atividade de supervisão. 

 

 

2.4.1.2.1 Euronext Lisbon 

No mercado regulamentado da Euronext Lisbon foram transacionados 25,7 mil milhões de Euros, 86,4% 

dos quais em sessões normais e os restantes 13,6% em sessões especiais de bolsa. O segmento de 

ações continuou a ter o maior peso no total transacionado, com o remanescente a corresponder ao 

segmento obrigacionista (em especial dívida pública, mas também privada) e à negociação em exchange 

traded funds (ETF).  

O valor transacionado em dívida privada diminuiu para cerca de metade do valor registado no ano transato, 

com a negociação a manter-se concentrada num número reduzido de títulos. Entre os títulos 

obrigacionistas com maior valor transacionado no mercado regulamentado da Euronext Lisbon figuram 

frequentemente os empréstimos obrigacionistas das SAD (dois da Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD, 

dois da Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD e um da Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD). 

Ocorreram quatro sessões especiais de bolsa em 2016, que totalizaram 3,5 mil milhões de Euros, o valor 
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mais elevado dos últimos quatro anos. Estas sessões especiais foram referentes à oferta pública de 

subscrição de obrigações da Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD, com taxa fixa de 4,25% e maturidade 

em maio de 2019 (50 milhões de Euros), e a três ofertas públicas de subscrição de obrigações do Tesouro 

de rendimento variável (OTRV) com maturidade a 5 anos (em 17 de maio, 750 milhões de Euros, com taxa 

de juro dada pela Euribor a 6 meses acrescida de 220 pb; em 10 de agosto, 1,2 mil milhões de Euros, com 

taxa de juro igual à Euribor a 6 meses acrescida de 205 pb; e em 28 de novembro, 1,5 mil milhões de 

Euros, com taxa de juro dada pela Euribor a 6 meses acrescida de 200 pb). Contrariamente ao sucedido 

em anos recentes, não houve sessões especiais relativas a ofertas públicas de venda, de subscrição ou 

de aquisição de ações. 

 
Quadro 25 – Indicadores de Liquidez das Ações Admitidas na Euronext Lisbon 

 

 

O turnover médio para o conjunto das 20 ações mais transacionadas reduziu-se de novo. Para esses 

títulos, a frequência média da negociação permaneceu, porém, inalterada. As suspensões da negociação 

das ações da Mota-Engil (18 de janeiro), do BPI (2 de março, 22 de março, de 11 a 19 de abril, 22 de julho, 

6 de setembro e 21 de setembro) e da Pharol (21 de junho) impediram que aquela frequência fosse mais 

elevada. No que diz respeito às restantes ações admitidas à negociação no mercado regulamentado da 

Euronext Lisbon, manteve-se a trajetória de redução da frequência média da negociação. Em 2016 as 

2013 2014 2015 2016 Var. (2015-16)

20 Ações mais Transacionadas

     Quantidade 57 047 179 637 127 788 801 923 116 976 654 642 78 122 965 518 -33,2%

     Valor (€ 10^6) 28 340 37 887 27 838 21 564 -22,5%

     Quota (Quantidade) 98,9% 98,6% 98,0% 99,8% 1,8 p.p.

     Quota (Valor) 98,9% 98,4% 99,4% 98,4% -1,0 p.p.

    Turnover   Médio (1) 48,4% 67,8% 60,3% 50,5% -9,8 p.p.

     Frequência Média de Negociação (2) 100,0% 96,7% 99,6% 99,6% 0,1 p.p.

Restantes Ações Admitidas no Euronext Lisbon

     Quantidade 608 510 934 1 851 956 051 2 406 920 702 128 784 366 -94,6%

     Valor (€ 10^6) 312 622 179 358 99,9%

     Quota (Quantidade) 1,1% 1,4% 2,0% 0,2% -1,9 p.p.

     Quota (Valor) 1,1% 1,6% 0,6% 1,6% 1,0 p.p.

    Turnover   Médio (1) 13,1% 16,3% 8,6% 5,5% -3,1 p.p.

     Frequência Média de Negociação (2) 65,0% 64,1% 59,2% 50,5% -8,8 p.p.

Fonte: Euronext Lisbon.

Legenda : (1) O Turnover Médio é a média simples do turnover do conjunto de acções a que se refere; o turnover é o rácio entre a quantidade

transacionada e a quantidade admitida no período em análise; (2) A “Frequência Média de Negociação” é a média simples da “frequência de

negociação” do conjunto de ações a que se refere; a “frequência de negociação” é o rácio entre o número de sessões em que a ação negociou e

o número de sessões em que esteve admitida à negociação.
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ações menos líquidas foram negociadas, em média, em cinco de cada dez sessões, a frequência mais 

baixa desta década. 

 

Quadro 26 – Turnover por Segmento de Mercado 

 

 

Na análise agregada por tipo de instrumento financeiro, assistiu-se ao aumento do turnover nos segmentos 

de ações, títulos de participação e dívida pública e, em contraste, a uma diminuição nos segmentos de 

obrigações diversas, unidades de participação, warrants, certificados e ETF. Os segmentos de dívida 

pública, obrigações diversas, títulos de participação e unidades de participação continuaram a apresentar 

um rácio muito reduzido entre a quantidade transacionada e a quantidade admitida à negociação. O 

aumento expressivo do turnover no segmento acionista deveu-se à operação de reagrupamento de ações 

do Banco Comercial Português (reverse stock split), que visou a redução, sem impacto no capital social, 

do número de ações deste emitente mediante a aplicação de um quociente de reagrupamento de 75 ações 

antigas numa nova ação. Adicionalmente, a inversão, após três anos de queda, do turnover do segmento 

de dívida pública pode ter sido suscitada pelas três ofertas públicas de subscrição de OTRV destinadas a 

investidores de retalho. 

 

2.4.1.2.2 MTS 

O montante total transacionado em dívida pública na plataforma MTS ascendeu a 96,6 mil milhões de 

Euros, correspondendo a uma contração de 52,4% face ao total negociado no ano anterior. Esta 

diminuição verificou-se tanto nas obrigações do Tesouro como nos bilhetes do Tesouro. Os bilhetes do 

Tesouro continuaram a ser o instrumento mais negociado (com um peso de 69,3%), enquanto em 

obrigações do Tesouro foram transacionados 29,7 mil milhões de Euros (30,7%).  

Para esta diminuição do valor transacionado em dívida pública na plataforma MTS poderá ter contribuído 

2012 2013 2014 2015 2016 Var (2014-15) Var (2015-16)

Dívida Pública 0,53% 0,31% 0,20% 0,08% 0,10% -0,11 p.p. 0,02 p.p.

Obrigações  Diversas 0,25% 0,21% 0,41% 0,51% 0,21% 0,1 p.p. -0,29 p.p.

Ações 43,92% 68,66% 88,42% 77,84% 176,01% -10,58 p.p. 98,17 p.p.

Títulos de Participação 1,11% 0,36% 0,24% 0,10% 0,13% -0,14 p.p. 0,03 p.p.

Unidades de Participação 0,19% 3,35% 0,07% 0,07% 0,01% 0 p.p. -0,06 p.p.

Warrants 81,56% 41,10% 43,34% 137,24% 28,47% 93,9 p.p. -108,76 p.p.

Certificados 45,35% 30,77% 20,41% 11,14% 9,11% -9,27 p.p. -2,03 p.p.

ETF's 192,00% 482,24% 119,32% 79,49% 17,09% -39,83 p.p. -62,4 p.p.

Fonte: Euronext Lisbon.
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a decisão do Banco de Portugal de retransmitir títulos de dívida sénior da esfera patrimonial do Novo 

Banco para o Banco Espírito Santo, bem como a deterioração da perceção dos investidores sobre a 

qualidade creditícia do Estado português refletida no aumento das yields em mercado secundário. A 

redução do valor transacionado ocorreu num ano em que o IGCP realizou 15 leilões de obrigações do 

Tesouro, colocando um montante total (fases competitiva e não-competitiva) de 9,8 mil milhões de Euros 

(+18,2% do que em 2015). Foram também realizados 22 leilões de bilhetes do Tesouro, tendo sido 

colocados 17,6 mil milhões de Euros (um aumento de 8,8% face ao ano anterior). 

Relativamente ao programa do Banco Central Europeu de compra alargada de títulos de dívida pública de 

diversos Estados-Membros da zona Euro (PSPP – Public Sector Purchase Programme), as compras de 

dívida portuguesa em 2016 ascenderam a 13,4 mil milhões de Euros, elevando o montante acumulado no 

âmbito desse programa para 24,6 mil milhões de Euros.53  

 

2.4.1.2.3 Admissões e Exclusões da Negociação 

O número de exclusões de títulos da negociação excedeu de novo o número de admissões no mercado 

regulamentado gerido pela Euronext Lisbon, tendo sucedido o inverso nos casos do AlterNext Lisbon e do 

EasyNext Lisbon.  

No conjunto destes três mercados ocorreu apenas a admissão à negociação de ações da Patris 

Investimentos no AlterNext Lisbon. Registaram-se cinco exclusões da negociação de ações, das quais 

quatro no Euronext Lisbon (em 5 de janeiro, as ações do Banif e, em 3 de fevereiro, as ações do Banco 

Espírito Santo e as ações ao portador e nominativas da Espírito Santo Financial Group) e uma no 

EasyNext Lisbon (HQ Life, em 16 de maio). 

No segmento de dívida pública foram admitidos cinco novos títulos no Euronext Lisbon: as séries de 

obrigações do Tesouro português com maturidade em junho de 2026 (OT 2,875% 21JUL26) e em fevereiro 

de 2026 (PORT 3,3% 25FEB26), e as três emissões de OTRV acima referidas. Por outro lado, foram 

excluídas duas séries de OT após terem atingido a respetiva maturidade (OT 6,4%15FEV16 e 

OT4,2%15OCT16). 

No que respeita a títulos de dívida privada admitidos no Euronext Lisbon, as exclusões (37) superaram as 

admissões (29), dando continuidade à tendência de redução acentuada que se verifica neste mercado 

                                                      

53 O montante acumulado das compras diz respeito ao valor contabilístico da dívida. Fonte: Banco Central Europeu; dados 

disponíveis através de https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/index.en.html. 
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desde o início de 2014. Quanto aos motivos para as exclusões, a maioria (51,4%) resultou do facto de as 

emissões terem atingido a maturidade ou terem sido reembolsados antecipadamente (29,7%), havendo 

também uma parte (13,5%) que foi excluída na sequência da aplicação de medidas de resolução (os 

instrumentos de dívida perpétua e subordinada do Banco Espírito Santo e as obrigações subordinadas do 

Banif) e ainda a 2.ª e a 3.ª séries do empréstimo obrigacionista da Região Autónoma da Madeira “RAM 

2016-2026”, que foram agregadas às obrigações da 1.ª série (5,4% do total). Quase três em cada dez 

exclusões foram emissões do Banco Santander Totta respeitantes, em grande medida, às obrigações 

hipotecárias e seniores do Banif que haviam sido transferidas para a sua esfera patrimonial aquando da 

alienação do banco no âmbito de uma medida de resolução. Em termos de admissões, destacam-se os 

novos títulos obrigacionistas da Região Autónoma da Madeira (7) e do Banco Santander Totta (5). O 

montante total admitido ascendeu a cerca de 7,5 mil milhões de Euros, distribuído essencialmente pelo 

Banco Santander Totta (49,1%), Caixa Económica do Montepio Geral (17,2%), BPI (8,6%) e pelas 

sociedades de titularização de créditos Tagus (7,9%) e Sagres (6,8%). As admissões mais frequentes 

foram relativas a obrigações hipotecárias. 

 

Quadro 27 – Valores Mobiliários Admitidos e Excluídos nas Diferentes Formas de Negociação da 
Euronext Lisbon 

 

 

Em 2016, porventura pela maior flexibilidade quanto aos deveres de prestação de informação 

comparativamente com a Euronext Lisbon, manteve-se o interesse em admitir obrigações no EasyNext 

Lisbon, sendo de assinalar as admissões de novos títulos pela Celulose Beira Industrial (Celbi), Lusiaves, 

Mystic Invest, Sociedade Comercial Orey Antunes, Secil e Sonae Capital. Ainda relativamente a títulos 

representativos de dívida, registou-se um igual número de exclusões e de admissões de papel comercial 

Euronext 

Lisbon

EasyNext 

Lisbon

SNM 

Alternext

Euronext 

Lisbon

EasyNext 

Lisbon

SNM 

Alternext

Ações 0 0 1 4 1 0

Obrigações 34 8 0 39 0 0

Papel Comercial 4 0 0 4 0 0

Títulos de Participação 0 0 0 0 0 0

Unidades de Participação 0 0 0 0 0 0

Warrants e Certificados 0 5 201 0 0 4 994 0

Direitos 0 0 0 0 0 0

Exchange Traded Funds (ETF) 0 0 0 0 0 0

TOTAL 38 5 209 1 47 4 995 0

Fonte: Euronext Lisbon.

Número de Admissões

Valores Mobiliários

Número de Exclusões
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no mercado regulamentado da Euronext Lisbon. Por outro lado, dadas as características específicas dos 

warrants (autónomos e estruturados) e certificados, continuou a verificar-se um elevado número de 

exclusões e admissões destes títulos no EasyNext Lisbon. 

 

 

2.4.2. Mercado a Prazo  

2.4.2.1. Mercado de Futuros e Opções 

O valor transacionado em contratos de futuros ascendeu a 934,5 milhões de Euros, o que corresponde a 

uma diminuição superior à verificada no ano transato. A quase totalidade do valor transacionado 

correspondeu a contratos de futuros sobre o PSI20, na medida em que o valor referente a contratos de 

futuros sobre ações individuais foi de apenas 20 mil Euros.  

À semelhança de nos anos anteriores, no final do ano estavam abertas posições em contratos de futuros 

sobre o PSI20, não existindo, contudo, qualquer posição aberta em contratos de futuros sobre ações 

individuais. Há mais de 10 anos que não existem quaisquer contratos de opção admitidos à negociação 

na Euronext Lisbon, tendo a plataforma de mercado a prazo sido migrada para a Euronext LIFFE. 
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Quadro 28 – Negociações em Contratos de Futuros 

 

 

2.4.2.2. Mercado de Derivados do MIBEL  

No Mercado Regulamentado de Derivados do Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL), gerido pelo OMIP 

– Pólo Português, S.G.M.R. (OMIP), encontram-se admitidos à negociação contratos de futuros com preço 

de referência da zona espanhola (SPEL) e com preço de referência da zona portuguesa (PTEL), ambos 

com liquidação física e financeira ou exclusivamente financeira, e contratos de opções sobre futuros SPEL 

Base financeiros, com liquidação física. Durante o ano estiveram admitidos à negociação no Mercado de 

Derivados do OMIP 2 039 contratos de futuros (508 contratos de futuros SPEL Base, 349 contratos de 

futuros SPEL Ponta, 508 contratos de futuros PTEL Base, 337 contratos de futuros FREL e 337 contratos 

de futuros DEEL) e 366 contratos de opções SPEL Base.  

É de salientar, em 2016, a introdução, no OMIP, de contratos de futuros cujo subjacente corresponde a 

eletricidade valorizada aos preços de eletricidade francesa e alemã/austríaca. Foram os casos do contrato 

de Futuros Alemanha DEEL Base Financeiros (contratos de futuros DEEL), cujo subjacente corresponde 

ao índice DEEL (que tem como referência os preços marginais horários do sistema alemão/austríaco), e 

do contrato de Futuros França FREL Base Financeiros (contratos de futuros FREL), cujo subjacente 

corresponde ao índice FREL (que tem como referência os preços marginais horários do sistema francês). 

O lançamento destes dois novos contratos contribuiu para alargar a cobertura geográfica dos produtos 

Posições Número Valor 

Abertas de Transacionado

(final de ano) Negócios (10^6 Euro)

PSI-20

2011 4 389 2 008 77 939 528,0

2012 6 431 1 255 66 279 348,0

2013 10 934 2 074 112 489 681,8

2014 21 748 14 675 263 883 1 642,2

2015 18 675 14 898 271 991 1 487,7

2016 15 225 6 679 197 332 934,5

Ações

2011 60 83 23 188 2,7

2012 0 51 1 241 0,6

2013 0 27 372 0,2

2014 0 15 160 0,1

2015 0 12 111 0,1

2016 0 6 60 0,0

TOTAL

2011 4 449 2 091 101 127 530,8

2012 6 431 1 306 67 520 348,6

2013 10 934 2 101 112 861 682,0

2014 21 748 14 690 264 043 1 642,4

2015 18 675 14 910 272 102 1 487,7

2016 15 225 6 685 197 392 934,5

Fonte: Euronext Lisbon.

Contrato de Futuros
Número de 

Contratos
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disponibilizados pelo OMIP, aumentando a oferta junto dos seus membros que atuam em diversos 

mercados de derivados de energia europeus em simultâneo. Os contratos de futuros FREL e DEEL são 

muito similares aos demais contratos de futuros base financeiros anteriormente admitidos à negociação 

no OMIP. De igual modo, as maturidade previstas para estes novos contratos são a diária, fim-de-semana, 

mês, trimestre e ano, e a negociação poderá ser feita em contínuo ou em leilão no OMIP ou de forma 

bilateral, com posterior registo junto da OMIClear.  

Foram realizados quatro leilões de venda de energia de Produção em Regime Especial (PRE) em março, 

junho, setembro e dezembro. Estes leilões correspondem a um mecanismo regulado de venda de PRE, 

pela EDP – Serviço Universal (comercializador de último recurso português), mediante a venda de 

contratos de futuros com entrega em Portugal (MIBEL PTEL Físicos). A realização destes leilões foi 

determinada pela ERSE – Entidade Reguladora do Sector Elétrico, e o OMIP foi indicado responsável pela 

sua organização.  

Os leilões harmonizados a nível ibérico de direitos financeiros de utilização da capacidade de interligação 

(designados de FTR – Financial Transmission Rights) realizaram-se pela primeira vez em 2014, e 

permitiram a cobertura do risco do diferencial de preço entre Portugal e Espanha, apurado no mercado à 

vista de eletricidade. Estes leilões surgem na sequência dos trabalhos desenvolvidos pelo Colégio de 

Reguladores do MIBEL com vista à adoção de uma solução harmonizada para a gestão a prazo da 

interligação a nível ibérico. O OMIP foi designado responsável pela realização dos leilões e a OMIClear foi 

designada contraparte central, assegurando ainda a liquidação dessas operações. Os operadores dos 

sistemas elétricos de ambos os países ibéricos (REN e REE) assumem-se como vendedores. Em 2016 

foram também realizados quatro leilões de interligação Portugal – Espanha (IPE), em março, junho, 

setembro e dezembro. 
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Gráfico 73 – Evolução da Negociação no Mercado a Prazo MIBEL (esq) e Preço do Contrato de 
Futuros Mês Dezembro 2016 nos Mercados a Prazo (dir) – 2016 

  

Fonte: OMIP e Bloomberg; cálculos CMVM. 
Nota: Em março e em junho registou-se um aumento significativo do número de contratos OTC registados, que se deveu ao leilão 
promovido pela Endesa (que atua como única compradora) sobre os Contratos Mini Swap SPEL Solar, realizado fora do mercado 
regulamentado gerido pelo OMIP. As operações resultantes deste leilão foram objeto de registo OTC no OMIP, para posterior 
compensação e liquidação junto da OMIClear. 

 

Adicionalmente, conforme previsto nas respetivas regras, são ainda admitidos a registo transações OTC 

de contratos de futuros, de opções e de FTR, cujas caraterísticas sejam similares aos contratos admitidos 

à negociação, bem como de contratos forward com entrega física e swaps com entrega financeira, ambos 

sobre o preço de referência da zona espanhola (SPEL).  

O preço de referência verificado no mercado gerido pelo OMIP do contrato de futuro mensal com entrega 

em dezembro de 2016, considerando a média de preços de referência durante o período de negociação, 

foi superior ao de outros mercados internacionais similares (NordPool, EEX Alemão), com execção do 

verificado no EEX Francês. Esta caraterística já se encontrava presente em anos anteriores. 

O volume negociado em contínuo no mercado de derivados do MIBEL foi superior em cerca de 27% ao 

do ano transato, tendo sido negociados 19 540 GWh. Os contratos com entrega anual passaram a ser os 

mais negociados, seguidos dos contratos com entrega trimestral e mensal. A negociação em contínuo 

realizou-se principalmente em contratos de futuros sobre SPEL Base, tendo ocorrido, pontualmente, 

negociação sobre contratos de futuros FREL Base. 
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Gráfico 74 – PTEL e SPEL no Mercado à Vista (€/MWh) – 2016 

 

Fonte: OMIE; cálculos CMVM. 

 

O volume negociado em leilão foi superior ao do ano anterior em cerca de 3%. Nos leilões da PRE foram 

leiloados os contratos trimestrais relativos ao ano de 2016 e os relativos ao primeiro e ao segundo 

trimestres de 2017, bem como o contrato anual relativo a 2017. O volume negociado em leilões da PRE 

atingiu os 5 694 GWh (5 709 GWH no ano anterior). No caso dos FTR, foram leiloados, para cada sentido 

de interligação, os contratos trimestrais relativos ao segundo, terceiro e quarto trimestres de 2016, os 

relativos ao primeiro e segundo trimestres de 2017 e o contrato anual relativo a 2017. O volume negociado 

nestes leilões atingiu os 9 197 GWh (8 784 GWh em 2015). O registo OTC de contratos de futuros e de 

opções também aumentou, cerca de 19% em termos de volume de energia, e atingiu 37 368 GWh (98,1% 

correspondem a contratos de futuros e 1,9% a contratos de swaps). As maturidades mais transacionadas 

continuaram a ser a anual e a trimestral. A negociação das maturidades mais curtas (dia e fim de semana) 

resultou sobretudo do registo OTC, enquanto a negociação em contínuo apenas correspondeu a 14% do 

total.  

A média aritmética dos preços diários da zona portuguesa (39,43€/MWh) foi ligeiramente inferior à dos 

preços diários da zona espanhola (39,66€/MWh), com o diferencial médio dos preços entre Portugal e 

Espanha a atingir -0,23 €/MWh (-0,10€/MWh em 2015). Os preços das duas zonas foram iguais em 55% 

das sessões de negociação, tendo o preço da zona portuguesa sido inferior ao da zona espanhola em 

37% das sessões.  
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2.4.3. Sistema Centralizado de Valores Mobiliários  

No final do ano encontravam-se registadas na Central de Valores Mobiliários (CVM) mais 3,8% emissões 

de valores mobiliários do que no final do ano anterior. Cerca de 71% dessas emissões correspondiam a 

warrants e a obrigações (na sua quase totalidade obrigações privadas). A quantidade de valores 

mobiliários integrados na CVM, maioritariamente ações, diminuiu 14,0%. A partir de 2016 as obrigações, 

os títulos de participação, os VMOC e os bilhetes do Tesouro deixaram de ser integrados na CVM através 

da sua quantidade e passaram a ser integrados pelo montante do valor nominal da emissão.  

 

Quadro 29 – Valores Mobiliários Integrados na Central de Valores Mobiliários  
 

 
 
 

Com a migração da Interbolsa para a plataforma europeia de liquidação TARGET2Securities, efetuada no 

período entre 24 e 29 de março de 2016, as liquidações efetuadas por aquela entidade passaram a ser 

efetuadas na referida plataforma. Assim, durante o ano de 2016 (a partir de 1 de abril), o número de 

instruções para liquidação de operações garantidas e não garantidas, resultantes de operações realizadas 

em mercado regulamentado e em sistema de negociação multilateral, foi de 217 310, correspondendo 

99,7% (0,3%) a instruções de operações garantidas (não garantidas).54 Em termos nominais, aquelas 

                                                      

54 A LCH.Clearnet, SA (contraparte central) define os instrumentos financeiros por si garantidos, resultante das operações realizadas 
e ou registadas, independentemente do mercado ou da plataforma de negociação onde tenha ocorrido a negociação. Os 
instrumentos financeiros não garantidos pela LCH.Clearnet, SA encontram-se identificados em lista divulgada no sitio na internet 
desta entidade, sendo a lista atualizada semanalmente. As operações identificadas como não garantidas são transmitidas 
diariamente para a CSD (Interbolsa), onde se processa a respetiva liquidação. 

2014 2015 2016
Milhões 

Unidades
Valor            

(€ 10^6)

Milhões 
Unidades

Valor            
(€ 10^6)

Milhões 
Unidades

Valor            
(€ 10^6)

Acções 498 487 477 419 781 57 558 423 215 56 278 364 061 55 591

UP 34 31 40 1 799 0 1 008 0 525 0
Warrants 1 318 1 273 1 433 679 0 640 0 671 0

Certificados 293 279 327 439 0 438 0 559 0

SubTotal 2 143 2 070 2 277 422 698 57 558 425 301 56 278 365 817 55 591

Emissões integradas pelo montante do valor nominal emitido

Obrigações 943 813 712 9 321 778 198 201 10 452 591 204 578 (*) 208 192
   Dívida Pública 17 19 22 9 241 212 93 463 10 387 312 104 654 (*) 115 940

   Outras 926 794 690 80 565 104 738 65 279 99 924 (*) 92 252

TP 4 4 4 10 716 107 10 716 107 (*) 107

VMOC 2 2 2 135 135 135 135 (*) 135

V.Estruturados 15 3 1 0 0 0 0 (*) 0

Papel Comercial 36 19 25 0 2 224 0 1 846 (*) 1 959
Outros val. Destacados 1 1 1 0 300 0 300 (*) 0

Bilhetes do Tesouro 11 6 6 16 341 16 341 15 032 15 032 (*) 15 189

SubTotal 1 012 848 751 9 348 969 217 308 10 478 473 221 998 225 582
TOTAL 3 155 2 918 3 028 9 771 667 274 865 10 903 774 278 276 365 817 281 173

Fonte: CVM; cálculos CMVM.

(*) Valores Mobiliários Integrados na Central de Valores Mobiliários pelo montante da emissão.

VALORES MOBILIÁRIOS

Número de Emissões Quantidade Integrada 

2015 20162014
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instruções atingiram o montante total de 15 060,3 milhões de Euros, correspondendo 99,9% (0,1%) a 

liquidação de operações garantidas (não garantidas). 

Nas instruções resultantes de operações fora de mercado e outras55 foram liquidadas 418 213 instruções, 

das quais 81,7% corresponderam a instruções DVP (delivery versus payment), que atingiram um montante 

de 121 602,9 milhões de Euros, e as demais 76 592 a instruções FOP (free of payment).  

 
 

2.4.4. Ofertas Públicas  

2.4.4.1 Ofertas Públicas de Aquisição 

Durante o ano foram anunciadas preliminarmente quatro ofertas públicas de aquisição (OPA) do capital 

social de sociedades abertas (uma sobre o Banco BPI, duas sobre a CIPAN – Comp. Industrial Produtora 

Antibióticos e uma sobre a SDC – Investimentos, SSGPS). Nenhuma das ofertas foi registada em 2016.  

A primeira daquelas operações merece ser destacada em virtude das suas caraterísticas. A oferta 

preliminarmente anunciada em 18 de abril pelo CaixaBank sobre a totalidade das ações representativas 

do capital social do Banco BPI foi condicionada à remoção dos tetos de voto estatutários à contagem ou 

exercício de direitos de votos em assembleia geral quando emitidos por um só acionista, cuja proposta de 

remoção foi apreciada e deliberada favoravelmente em 21 de setembro de 2016 (o que viabilizou a 

realização da OPA). Consequentemente, o CaixaBank passou a poder exercer a plenitude dos direitos de 

voto inerentes às ações por si detidas, e constituiu-se no dever de lançamento de OPA (que passou a ter 

a natureza de obrigatória). O CaixaBank alterou os termos da OPA em conformidade com o regime das 

ofertas obrigatórias previsto nos artigos 187.º e seguintes do CódVM, e atualizou o anúncio preliminar. 

Os valores mobiliários objeto da oferta consistiam em um máximo de 794 035 849 ações ordinárias, 

nominativas e escriturais, sem valor nominal, representativas de 54,5% do capital social e dos direitos de 

voto do Banco BPI. De acordo com o anúncio preliminar da oferta obrigatória, o seu lançamento 

encontrava-se também dependente de diversas outras condições, designadamente aprovações, não 

oposições e autorizações administrativas exigíveis, de natureza regulatória, para efeitos da completude 

da instrução do pedido de registo da oferta junto da CMVM. Entre elas constava a obtenção da autorização 

do Banco Nacional de Angola (BNA) para a aquisição de uma participação qualificada indireta do 

CaixaBank no Banco Fomento de Angola (BFA). 

                                                      

55 O item "Outras" inclui liquidações no mercado primário market claims e outros movimentos entre intermediários financeiros. 
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Quadro 30 – Ofertas Públicas de Aquisição Preliminares em 2016 

 

 

Em 20 de setembro de 2016, o Banco BPI apresentou formalmente uma proposta à Unitel para ceder o 

controlo do BFA, propondo vender 2% do seu capital social por 28 milhões de Euros. Esta proposta 

permitiria satisfazer a determinação recebida do BCE em 16 de dezembro de 2014 para que o Banco BPI 

adotasse medidas para passar a cumprir o limite dos grandes riscos, dado que a sua exposição indireta 

ao Estado de Angola passaria a exceder esse limite, a partir de 1 de Janeiro de 2015, em 2 979 milhões 

de Euros, e a exposição ao BNA ficaria em excesso de 184 milhões de Euros. 

Em 12 de dezembro de 2016, no âmbito do procedimento administrativo tendente à obtenção da não 

oposição do BNA à aquisição de uma participação qualificada indireta pelo CaixaBank no BFA (mercê do 

resultado da OPA obrigatória sobre o Banco BPI e da obtenção de controlo), o regulador angolano 

informou a sua não oposição, conquanto se verificassem a alteração parcial dos estatutos do BFA, o 

aumento da participação qualificada da Unitel no capital social do BFA por via da aquisição ao Banco BPI 

de 26 111 ações ordinárias (representativas de 2% do capital social do BFA) e a aquisição indireta da 

participação qualificada representativa de 48,1% do capital social do BFA pelo CaixaBank (na sequência 

da liquidação da OPA obrigatória lançada sobre o Banco BPI). 

Obtidas todas as autorizações administrativas exigíveis, a oferta foi registada pela CMVM em 16 de janeiro 

Sociedade Oferente Sociedade Visada Tipo 
Nº valores mobiliários 

a adquirir

Preço      

(€)

Valor Previsto     

(€)
Valor Final (€)  Sucesso (%)

CaixaBank, S.A. Banco BPI, S.A.

Oferta Pública de aquisição geral 

e obrigatória sobre as ações 

representativas do capital social 

do Banco BPI, S.A.

Até 794.035.849 ações 1,134
Até 

900.436.652,766
n.a. n.a.

Chartwell 

Pharmaceuticals, LLC

Cipan-Comp. Industrial 

Produtora Antibióticos, 

S.A.

Oferta Pública de aquisição, 

parcial e voluntária, de um 

máximo de 2.000.000 de ações 

ordinárias representativas de 

cerca de 8,18% do capital social 

da CIPAN - Companhia Industrial 

Produtora Antibióticos, S.A. pela 

Chartwell Pharmaceuticals, LLC.

Até 2.000.000 ações 0,45 Até 900.000 n.a. n.a.

Lusosuan, SGPS, 

Unipessoal, Lda.

Cipan-Comp. Industrial 

Produtora Antibióticos, 

S.A.

Oferta Pública de aquisição geral 

e obrigatória do capital social da 

Cipan - Companhia Industrial 

Produtora de Antibióticos, S.A. 

lançada pela sociedade 

Lusosuan, SGPS, Unipessoal, 

Lda.

Até 3.577.362 ações 0,14 Até 500.830,68 n.a. n.a.

Investeder, Investimentos, 

Lda.

SDC – Investimentos, 

SGPS, S.A.

Oferta Pública de aquisição geral 

e voluntária sobre as ações 

representativas do capital social 

da SDC Investimentos, SGPS, 

S.A.

Até 160.000.000 ações 0,027 Até 4.320.000 n.a. n.a.

Fonte: CMVM.

Legenda:

1 Anunciada preliminarmente como voluntária em 18 de Abril de 2016, convertida em obrigatória em 21 de setembro de 2016 e registada em 16 de janeiro de 2017.

3 De acordo com o anúncio preliminar divulgado, decompondo-se em 159.994.482 ações ordinárias e 5.518 ações preferenciais sem voto. A eficácia da oferta foi condicionada à 

aquisição pela oferente, no âmbito da oferta, de um número de ações representativas de mais de 50% do capital social e dos direitos de voto da sociedade visada.

2 De acordo com o anúncio preliminar divulgado, sendo representativas de 14,63% do capital social da sociedade visada e correspondentes direitos de voto.

3

1

2
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de 2017. 

 

2.4.4.2 Ofertas Públicas de Venda 

Em 2016 não foram anunciadas quaisquer ofertas públicas de venda. 

 

2.4.4.3 Publicidade de Ofertas Públicas 

As peças publicitárias aprovadas pela CMVM estiveram associadas à oferta de obrigações efetuada pela 

Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD e às ofertas de ações destinadas a trabalhadores, num total de 65 

peças publicitárias. 

 

Quadro 31 – Aprovação de Peças Publicitárias no Âmbito de Ofertas 

 

 

2.4.4.4 Passaporte Europeu do Prospeto 

O número de passaportes notificados por autoridades congéneres diminuiu para 75 (86 em 2015). Foram 

ainda recebidas 247 adendas a esses prospetos. Os prospetos objeto de passaporte foram 

maioritariamente aprovados pelas autoridades luxemburguesa, irlandesa e alemã. Nem todos os 

prospetos que são objeto de notificação à CMVM são efetivamente utilizados, quer no âmbito de ofertas 

públicas, quer no da admissão à negociação em mercado regulamentado. Os emitentes do setor financeiro 

continuam a ser os que de modo mais efetivo utilizam o prospeto objeto de passaporte, nomeadamente 

na oferta de produtos financeiros complexos.  

Seis dos passaportes recebidos eram relativos a emitentes portugueses. Foram os casos do Banco 

Comercial Português (com o “EUR.12,500,000,000 Covered Bonds Program”), do Banco BPI (com o 

“EUR.7,000,000,000 Euro Medium Term Note Program”), do Haitong Investment Ireland p.l.c. -

anteriormente designado por Espírito Santo Investment p.l.c. - e Haitong Bank - anteriormente designado 

2012 2013 2014 2015 2016

Ofertas a trabalhadores 18 7 6 9 8

Ofertas com prospetos aprovados pela CMVM 98 88 59 64 57

Ofertas com passaporte do prospeto 66 14 4 0 0

Fonte: CMVM.
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por Banco Espírito Santo de Investimento – (com o “€2,500,000,000 Euro Medium Term Note 

Programme”), da Brisa - Concessão Rodoviária (com o “EUR 3,000,000,000 Euro Medium Term Note 

Programme”), da EDP – Energias de Portugal e da EDP Finance BV (com o ”€.13.500.000.000 Programme 

for the Issuance of Debt Instruments”) e da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS e da REN Finance 

BV (com o “€5,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme”).  

 

2.5 INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA  

2.5.1. Receção de Ordens por Conta de Outrem   

O valor das ordens recebidas (e executadas) por intermediários financeiros autorizados a prestar em 

Portugal o serviço de receção e transmissão de ordens por conta de outrem caiu no último ano, tanto no 

mercado a contado como no mercado a prazo.  

O segmento de ações foi de novo responsável pela quebra percentual mais acentuada no mercado a 

contado e o segmento de dívida pública concentrou o maior valor. As ordens nos segmentos de dívida 

pública e de dívida privada foram dirigidas maioritariamente para “fora de mercado”, enquanto, no que 

respeita às ações, os mercados internacionais aumentaram a sua importância relativa. As ordens dirigidas 

para os mercados francês, americano e alemão tiveram a preferência dos investidores. Em termos de 

canal de receção, apesar de as ordens emitidas pela internet, por outros meios eletrónicos e pelo order 

routing já representaram 8,7% do total de ordens recebidas, as ordens presenciais, por telefone ou fax 

continuaram a ser as mais relevantes em termos de valor. A quota de mercado dos três principais 

intermediários financeiros na receção de ordens por conta de outrem variou entre 38,0% no segmento de 

ações e 84,3% no de dívida pública. 

No mercado a prazo, o valor das ordens dirigidas aos intermediários financeiros nacionais sobre 

instrumentos financeiros derivados registou uma contração em todos os segmentos, tendo a redução 

percentual mais acentuada ocorrido nos contratos por diferenças (CFD). As ordens emitidas sobre 

derivados de taxas de câmbio continuaram a receber a preferência dos investidores, sendo seguidas dos 

segmentos de contratos sobre índices e de contratos de derivados (e.g. futuros sobre opções). No caso 

das taxas de juro, contrariamente ao que ocorreu no ano transato, o segmento de médio e longo prazo 

assumiu protagonismo face ao de curto prazo.  
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Gráfico 75 – Ordens Recebidas por Valor Mobiliário (esq) e Instrumento Financeiro Derivado (dir) 
 

 
Fonte: CMVM, tendo por base informação enviada até 22/01/2017 pelos intermediários financeiros a prestar em Portugal o serviço 
de intermediação financeira de receção e transmissão de ordens por conta de outrem. 
Nota: Para evitar dupla contagem excluíram-se ordens transmitidas por intermediários financeiros nacionais a outros intermediários 
financeiros. 

 

Quadro 32 – Valor das Ordens Recebidas por Conta de Outrem, por Tipo de Investidor 

 

Fonte: CMVM, tendo por base informação enviada até 22/01/2017 pelos intermediários financeiros a prestar em Portugal o serviço 
de intermediação financeira de receção e transmissão de ordens por conta de outrem. 

 

As ordens dirigidas para fora do mercado contabilizaram o maior peso no total das ordens recebidas no 

mercado a prazo. Não obstante, as preferências pelo mercado de execução são diferenciadas entre os 

vários segmentos. As ordens emitidas sobre futuros e sobre opções estão dirigidas a mercados 

internacionais, enquanto os CFD e os outros derivados privilegiam as transações fora de mercado. Ao 

contrário do verificado no mercado a contado, no mercado a prazo o canal internet e os outros meios 

eletrónicos receberam a preferência dos investidores. Por outro lado, continua a existir elevada 

Mercado a 

Contado %

Mercado 

a Prazo %

Mercado a 

Contado %

Mercado a 

Prazo %

Mercado a 

Contado %

Mercado 

a Prazo %

Residente 116 257,1 55,5 70 121,4 65,8 74 826,5 57,2 103 271,8 72,2 47 163,8 55,6 82 469,1 70,8

    Institucionais 87 123,1 41,6 12 053,2 11,3 60 441,5 46,2 30 605,9 21,4 37 428,6 44,1 30 933,0 26,6

        Gestão de Ativos 22 813,3 10,9 4 317,7 4,0 12 372,2 9,5 11 070,0 7,7 8 648,5 10,2 6 820,3 5,9

        Seguros e Fundos de Pensões 26 317,5 12,6 3 598,3 3,4 26 495,9 20,3 13 855,8 9,7 14 338,9 16,9 17 710,1 15,2

        Outros Investidores 37 992,3 18,1 4 137,2 3,9 21 573,4 16,5 5 680,1 4,0 14 441,2 17,0 6 402,6 5,5

    Não Institucionais 29 134,0 13,9 58 068,2 54,5 14 385,1 11,0 72 665,9 50,8 9 735,2 11,5 51 536,0 44,3

Não Residente 93 352,7 44,5 36 516,2 34,2 55 924,8 42,8 39 842,6 27,8 37 664,3 44,4 33 972,3 29,2

    Institucionais 89 698,2 42,8 21 469,0 20,1 53 491,9 40,9 26 241,1 18,3 34 629,4 40,8 19 831,4 17,0

        Intermediários Financeiros 27 201,0 13,0 42,4 0,0 13 536,0 10,4 937,1 0,7 5 663,4 6,7 523,5 0,4

        Gestão de Ativos 3 538,7 1,7 3 283,9 3,1 1 901,0 1,5 1 898,6 1,3 1 549,6 1,8 1 662,7 1,4

        Seguros e Fundos de Pensões 114,2 0,1 0,0 0,0 58,3 0,0 0,0 0,0 27,7 0,0 0,0 0,0

        Outros Investidores 58 844,2 28,1 18 142,7 17,0 37 996,6 29,1 23 405,4 16,4 27 388,7 32,3 17 645,2 15,2

    Não Institucionais 3 654,5 1,7 15 047,3 14,1 2 432,8 1,9 13 601,5 9,5 3 034,9 3,6 14 140,9 12,1

TOTAL 209 609,8 100,0 106 637,7 100,0 130 751,3 100,0 143 114,4 100,0 84 828,1 100,0 116 441,3 100,0

Unidade: € 10^6
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concentração ao nível dos intermediários financeiros que rececionam as ordens dos investidores no 

mercado a prazo, com a quota de mercado média dos três principais intermediários financeiros a atingir 

50,5% (e é superior a 90% no segmento de opções). 

O valor das ordens recebidas de investidores residentes continuou a ser mais elevado quer no mercado a 

contado quer no mercado a prazo. O facto de as instituições que reportam à CMVM a informação sobre 

receção de ordens serem no essencial intermediários financeiros que têm predominantemente clientes 

nacionais releva para este perfil.  

 

2.5.2. Execução de Ordens por Conta de Outrem 

O número de intermediários financeiros a executar ordens por conta de outrem no final do ano era de 22, 

menos três do que no final do ano anterior, uma evolução que acompanhou a queda do valor das ordens 

executadas e permitiu que a concentração do mercado continuasse a ser elevada. Assim, no segmento 

de ações os três intermediários financeiros com maior quota de mercado correspondiam a 

aproximadamente 56% do total e nos demais segmentos essa percentagem era superior a 75%. 

 

Gráfico 76 – Ordens Executadas por Tipo de Valor Mobiliário (esq) e por Instrumento Financeiro 
Derivado (dir) 

 
Fonte: CMVM, tendo por base informação enviada até 22/01/2017 pelos intermediários financeiros a prestar em Portugal o serviço 

de intermediação financeira de receção e transmissão de ordens por conta de outrem. 

 

A redução do valor das ordens executadas no mercado a contado por conta de outrem foi transversal em 

todos os segmentos, destacando-se a quebra observada na execução de ordens sobre ações. A dívida 

pública continuou a ter um papel preponderante na execução de ordens por conta de outrem e, no mercado 

a prazo, os CFD continuaram a ser o principal instrumento financeiro. Em termos de subjacente 
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destacaram-se de novo os contratos de derivados e os derivados sobre taxas de câmbio. 

 
Quadro 33 – Transações Executadas por Tipo de Mercado 

 
Fonte: CMVM, tendo por base informação enviada até 22/01/2017 pelos intermediários financeiros a prestar em Portugal o serviço 

de intermediação financeira de receção e transmissão de ordens por conta de outrem. 

 

O segmento “fora de mercado” (OTC) continuou a merecer a preferência dos investidores. A relevância 

dos mercados OTC, tanto no mercado a contado, como no mercado a prazo, acompanha o novo quadro 

regulatório, nomeadamente o Regulamento (UE) n.º 648/2012, de 4 de julho, conhecido por EMIR, e o 

Decreto-lei n.º 40/2014, de 18 de março. 

 

2.5.3. Negociação por Conta Própria  

A negociação por conta própria no mercado a contado pode ter como destino as carteiras de negociação 

ou de investimento dos intermediários financeiros, ou ser efetuada no contexto de contratos de fomento 

de liquidez (market making). No mercado a prazo, os intermediários financeiros podem negociar por conta 

própria para a sua carteira de negociação ou para a cobertura de riscos.  

Os valores negociados por conta própria no mercado a contado voltaram a cair, para 259,4 mil milhões de 

Euros, redução que foi mais intensa na transação de dívida pública. A diminuição dos valores negociados 

por conta própria em títulos de dívida pública foi mais acentuada no primeiro semestre, sinalizando um 

menor interesse dos intermediários financeiros nacionais neste tipo de títulos, e terá estado relacionada 

com o aumento dos juros da dívida soberana, transversal a vários países. A carteira de investimentos 

manteve-se como o principal destino do valor negociado por conta própria. As transações para a carteira 

de negociação também diminuíram, mas o seu peso relativo aumentou, correspondendo a cerca de um 

quarto do valor negociado por conta própria. As transações respeitantes aos segmentos de dívida pública 

e privada ocorreram essencialmente “fora do mercado” e as transações para a carteira de negociação do 

segmento acionista privilegiaram os mercados internacionais. Por sua vez, a Galp, a Jerónimo Martins, a 

Altri, o BCP e a EDP foram o destino de cerca de 72% do valor total negociado em ações nacionais para 

carteira própria dos intermediários financeiros nacionais. Em particular, a Galp encontra-se entre as cinco 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 Contado Prazo

Mercados Nacionais 23 858,0 11 892,7 7 723,5 733,8 924,1 517,9 -35,1 -87,9

Mercados Internacionais 4 547,1 2 947,8 2 267,2 441,1 583,5 743,1 -23,1 54,7

Fora de Mercado 143 129,9 89 391,9 56 609,5 20 977,9 37 890,6 30 503,2 -36,7 -39,0

Internalização 12 021,8 5 300,4 1 362,8 112,5 57,6 47,0 -74,3 -36,8

TOTAL 183 556,9 109 532,7 67 963,0 22 265,3 39 455,9 31 816,4 -38,0 -38,7

Unidade: € 10^6

Mercado a Contado Var.% (2016-15)Mercado a Prazo
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ações nacionais mais negociadas desde 2008. 

 

Gráfico 77 – Negociação por Conta Própria por Tipo de Valor Mobiliário (esq) e por Instrumento 
Financeiro Derivado (dir) 

 

Fonte: CMVM, tendo por base informação enviada até 14/02/2017 pelos intermediários financeiros a prestar em Portugal o serviço 
de intermediação financeira de receção e transmissão de ordens por conta de outrem. 

 

A negociação por conta própria em instrumentos financeiros derivados, que constitui apenas 22% do total 

deste tipo de negociação, diminuiu por força do decréscimo das transações de futuros. A carteira de 

negociação, cujas transações continuaram a realizar-se quase exclusivamente nos mercados 

internacionais, reuniu cerca de 84% do valor total negociado por conta própria de derivados, enquanto o 

remanescente teve como finalidade operações para efeito de cobertura de risco. As taxas de juro (de 

curto, médio e longo prazos) foram os subjacentes com maior peso (com mais de sete em cada dez euros 

negociados por conta própria), mas o subjacente ações foi o único que viu o valor negociado aumentar. 

A redução dos valores negociados nos mercados a contado e a prazo ocorreu em simultâneo com a 

diminuição das ordens rececionadas e executadas por conta de outrém, e também com a quebra de cerca 

de 18% na concessão de crédito para operações sobre valores mobiliários. 

 

2.5.4. Day-Trading  

A atividade de negociação intradiária (day-trading) continuou a diminuir, especialmente em termos de valor 

transacionado. A diminuição mais do que proporcional do valor face à quantidade transacionada indicia 

que as estratégias de day trading foram mais frequentes em títulos com cotações mais reduzidas. A 



 

148 | CMVM | Relatório Anual Sobre a Atividade da CMVM e Sobre os Mercados de Valores Mobiliários | 2016 

existência de ações cotadas na Euronext Lisbon a preços inferiores ao valor unitário contabilístico dos 

capitais próprios e de cotações unitárias inferiores a um euro potencia a negociação intradiária uma vez 

que nesses casos são necessários investimentos menos avultados para se poder adotar este tipo de 

negociação.  

 

Quadro 34 – Dados Agregados sobre Day-Trading 

 
Fonte: CMVM. Nota: IF's significa "Intermediários Financeiros". O Valor Total resulta da quantidade de day-trading valorizada às 

cotações de fecho da última sessão de bolsa do mês relevante. 

 

A quantidade envolvida em transações intradiárias correspondeu a 13% da quantidade transacionada no 

segmento acionista Eurolist da Euronext Lisbon e o valor negociado correspondeu a 4,5% do valor 

transacionado naquele segmento do mercado. O day-trading é uma atividade levada a cabo 

fundamentalmente por clientes não institucionais das instituições de crédito através da internet e muito 

pouco utilizada por instituições financeiras para negociação para carteira própria. Nos três últimos anos 

mais de 95% do valor negociado intradiariamente correspondeu a transações efetuadas para carteiras 

alheias.  

 

2.5.5. Registo e Depósito de Instrumentos Financeiros por Conta de Outrem 

O valor dos instrumentos financeiros registados por conta de outrem era de 216,2 mil milhões de Euros 

no final do ano. Este valor é bastante inferior ao inscrito nos anos anteriores e corresponde ao mínimo dos 

últimos 11 anos, em virtude, fundamentalmente, de um grande intermediário financeiro nacional ter 

descontinuado a sua atividade de custódia por conta de investidores não residentes. A progressiva 

deslocação da atividade de custódia de títulos para instituições financeiras que prestam esse serviço 

noutros países tem contribuído para a diminuição dos montantes custodiados em Portugal. 

A redução dos montantes registados foi mais acentuada no caso dos investidores não residentes, cuja 

importância relativa diminuiu para 24,0%, evidenciando o enviesamento país na detenção de valores 

mobiliários. Os investidores residentes continuaram a preferir os outros valores mobiliários, seguidos pela 

dívida pública, enquanto os não residentes, após a forte redução verificada no registo e depósito de dívida 

pública, detinham maioritariamente ações. 
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Quadro 35 – Registo e Depósito: Titulares Por Tipo de Valor Mobiliário 

 

Fonte: CMVM, tendo por base informação enviada até 14/02/2017 pelos intermediários financeiros a prestar em Portugal o serviço 
de intermediação financeira de receção e transmissão de ordens por conta de outrem. 
Nota: Titulares a final de ano (31 de dezembro). 
 
 

Gráfico 78 – Registo e Depósito: Concentração 

 

Fonte: CMVM. 

 

A forte diminuição do peso relativo dos investidores não residentes e a redução generalizada do valor 

inscrito por tipo de valor mobiliário surgem aliadas à diminuição do valor de ordens recebidas, executadas 

e negociadas por valor mobiliário, particularmente de não residentes institucionais, e ainda à 

deslocalização da atividade de alguns intermediários financeiros. A quota de mercado dos três e dos cinco 

maiores custodiantes situou-se em 56,5% e 82,8%, respetivamente, em ambos os casos inferior à do ano 

anterior. O índice HHI sinalizava igualmente uma diminuição da concentração no setor. 

 

2014 % 2015 % 2016 %
Var.% 

(2014-15)

Var.% 

(2015-16)

Residentes 175 184,1 51,2 170 185,2 56,1 164 396,6 76,0 -2,9 -3,4

    Ações 49 276,9 14,4 45 233,3 14,9 42 637,2 19,7 -8,2 -5,7

    Dívida Pública 38 512,2 11,3 38 176,1 12,6 43 381,1 20,1 -0,9 13,6

    Outros Valores Mobiliários 87 395,0 25,5 86 775,9 28,6 78 378,3 36,2 -0,7 -9,7

Não Residentes 166 885,5 48,8 133 427,1 43,9 51 844,0 24,0 -20,0 -61,1

    Ações 34 353,9 10,0 33 478,3 11,0 30 505,3 14,1 -2,5 -8,9

    Dívida Pública 77 125,3 22,5 61 658,8 20,3 2 190,9 1,0 -20,1 -96,4

    Outros Valores Mobiliários 55 406,2 16,2 38 290,0 12,6 19 147,8 8,9 -30,9 -50,0

TOTAL 342 069,6 100,0 303 612,3 100,0 216 240,6 100,0 -11,2 -28,8

Unidade: 10^6 Euro
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2.6 GESTÃO DE ATIVOS  

2.6.1. Gestão Individual de Carteiras por Conta de Outrem  

A gestão individual de carteiras por conta de outrem, atividade exercida por instituições de crédito, 

empresas de investimento (onde estão incluídas as sociedades gestoras de patrimónios, as sociedades 

financeiras de corretagem e as sociedades corretoras) e entidades gestoras de fundos, teve uma evolução 

negativa dos valores sob gestão. O valor das carteiras geridas por empresas de investimento atingiu 21,4 

mil milhões de Euros no final do ano, tendo o valor médio sob gestão por carteira diminuído apesar de o 

número de carteiras geridas também se ter reduzido. No caso das entidades gestoras de fundos, o valor 

administrado diminuiu para 36,3 mil milhões de Euros, mas o decréscimo do respetivo valor médio sob 

gestão foi maior em virtude do aumento do número de carteiras geridas. O número de carteiras geridas 

por instituições de crédito diminuiu e o valor sob gestão aumentou, pelo que o valor médio de cada carteira 

subiu sensivelmente. Ainda assim, as instituições de crédito continuaram a gerir o maior número de 

carteiras (cerca de 7 900) e simultaneamente o menor valor (4,2 mil milhões de Euros), pelo que essas 

carteiras continuam a apresentar o valor médio sob gestão mais reduzido.  

A maioria dos clientes que confiaram a gestão da carteira a terceiros residiam em Portugal (exceto quando 

os clientes eram fundos de investimento), e nenhum dos clientes fundos de pensões tinha residência no 

estrangeiro. Contrariamente ao verificado no ano transato, assistiu-se à retoma da gestão de carteiras de 

pessoas singulares, nomeadamente residentes, porventura em consequência da recuperação de 

rendimentos e da menor competitividade de outras alternativas de investimento.  

 
Gráfico 79 – Valor Sob Gestão e Número de Carteiras Administradas (esq) e Valor da Carteira 

Média (dir) por Tipo de Entidade Gestora 

  

Fonte: CMVM. 
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O ano foi também caraterizado pelo aumento do número de intermediários financeiros a desenvolver a 

atividade e pela diminuição da concentração no setor devido, fundamentalmente, à redução da quota de 

mercado de duas sociedades gestoras. Não obstante, a gestão de carteiras por conta de outrem 

permanece concentrada: os três maiores operadores detinham em conjunto 77,8% dos ativos sob gestão 

no final do ano.   

 
Gráfico 80 – Valor Sob Gestão e Número de Carteiras (esq) e Valor da Carteira Média (dir) por 

Tipo de Cliente 

  

Fonte: CMVM. 

 

Gráfico 81 – Concentração do Valor Sob Gestão por Entidade (esq) e Valor Médio da Carteira (dir) 

  

Fonte: CMVM. 

 

Prosseguiu a alteração do perfil de risco das carteiras geridas, com o aumento do número de carteiras de 

risco médio e a diminuição do número de carteiras tanto de alto como de baixo risco. Tal pode ser 

consequência do contexto de baixas taxas de juro, em que os instrumentos financeiros de curto mas 
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também de longo prazo têm remunerações muito reduzidas, o que leva os investidores a procurar 

rentabilidade acrescida embora com risco adicional para as suas aplicações. No que respeita à estrutura 

global das carteiras, assistiu-se ao reforço do investimento em unidades de participação e em dívida 

pública, tendo esta última continuado a ter o maior peso no total sob administração (em detrimento do 

investimento em dívida privada e em ações). 

 

Gráfico 82 – Composição das Carteiras Geridas (esq) e das Transações Efetuadas (dir) por Conta 
de Outrem 

  

Fonte: CMVM. 

 

Gráfico 83 – Origem dos Instrumentos Representativos de Dívida Privada (esq) e Pública (dir) 

  

Fonte: CMVM. 

 

O montante investido em dívida pública aumentou 1,6 mil milhões de Euros e, ao invés, o investimento 
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a ser predominantemente de origem nacional (cerca de 75%), e assistiu-se a um novo reforço significativo 

desse investimento. A duração modificada da dívida pública nacional era de 4,6 anos no final do ano e de 

5,3 anos no caso da dívida pública estrangeira, o que revela uma exposição relevante ao risco de taxa de 

juro dado o investimento em maturidades de mais longo prazo. Na dívida privada, o peso das obrigações 

em carteira emitidas por empresas portuguesas continuou em queda em resultado da redução do 

investimento em 1,5 mil milhões de Euros, tendo em contrapartida aumentado o investimento em dívida 

privada alemã, francesa, norte-americana e britânica.   

 

2.6.2. Organismos de Investimento Coletivo em Valores Mobiliários e Fundos 

Alternativos 

Após o aumento registado no ano transato e apesar de no segundo semestre ter havido um aumento do 

valor gerido, o valor global da carteira dos OICVM e FIMA56 diminuiu para cerca de 11,1 mil milhões de 

Euros no final de 2016. O queda do valor sob gestão foi mais intensa nos FIMA, mas também ocorreu nos 

OICVM. No final do ano, os OICVM apresentavam um quebra homóloga do valor sob gestão de 2,4% e 

os FIMA de 21,6%, apesar de no quarto trimestre se terem registado subscrições superiores aos resgates 

em ambos os casos, contudo insuficientes para fazer face ao desinvestimento ocorrido nos primeiros nove 

meses do ano.  

 
Gráfico 84 – Valor Sob Gestão por Categoria (esq) e Tipo de OICVM/FIMA (dir) 

   
Fonte: CMVM. 

                                                      

56 Aqui se referindo exclusivamente aos fundos de investimento alternativo em valores mobiliários, uma vez que os fundos de 

investimento imobiliário e os fundos de capital de risco passaram também a ser considerados fundos de investimento alternativo ao 
abrigo da Diretiva AIFMD. 
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A redução do valor administrado pelos OICVM ocorreu nos fundos do mercado monetário e de obrigações. 

Por sua vez, entre os que viram o valor sob gestão aumentar, os fundos de poupança reforma tiveram 

maior crescimento, sustentado num efeito volume positivo (149 milhões de Euros de subscrições líquidas 

de resgates). Nos demais tipos de fundos as subscrições líquidas foram negativas. No final do ano, os 

fundos flexíveis continuavam a ter o menor peso relativo no valor administrado por OICVM/FIMA. 

 

 Gráfico 85 – Saldo Líquido de Investimento em Organismos de Investimento Coletivo e Fundos 
de Investimento Mobiliário Alternativo em Portugal (esq) e Tipo de OICVM (dir) 

   

Fonte: APFIPP; cálculos CMVM. 

 

Gráfico 86 – Estrutura da Carteira dos OICVM (esq) e FIMA (dir)  

   
Fonte: CMVM. 

 

Ao nível da composição da carteira dos fundos, assistiu-se a um crescimento de 36% no valor da rubrica 

de outros instrumentos de dívida (essencialmente composta por bilhetes do Tesouro e por papel 
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comercial), embora o seu peso no valor total gerido permaneça reduzido, e a um decréscimo de 17% e 

6%, respetivamente, no valor da liquidez e das obrigações de dívida privada (que, em conjunto, 

correspondem a cerca de 40% do valor sob gestão dos OICVM e FIMA). A diminuição do valor investido 

em dívida privada, iniciada no quarto trimestre de 2012, voltou a ser mais pronunciada nas categorias de 

fundos que gozam de discricionariedade para definir a sua política de investimento, sobretudo nos 

alternativos.  

O investimento em ações e em fundos de ações, em especial nacionais, foi menos intenso que em anos 

anteriores, existindo no final de 2016 apenas cinco fundos de investimento com dimensão relevante 

orientados para o investimento em ações de empresas nacionais, em especial do PSI20. 

 

CAIXA 4 – INDICADORES DE ATIVISMO DE GESTÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO 

O ativismo da gestão de fundos de investimento (de ações em particular) é objeto de análise e debate há 

várias décadas, designadamente quanto a saber-se se estratégias de gestão ativa proporcionam numa 

base persistente retornos mais elevados ou mais reduzidos para os investidores do que estratégias de 

gestão passiva. Uma variável usada com frequência para medir o ativismo da gestão é o turnover da 

carteira do fundo. Na sua versão mais simples, o turnover é calculado através de 

��′�� �
∑ �C��� � V���
�

VLGF��
 

onde:  

TO’jt = turnover (não corrigido) do fundo j no período t; 

Cijt = valor total de compras da ação i pelo fundo j no período t; 

Vijt = valor total de vendas da ação i pelo fundo j no período t; 

VLGFjt = valor líquido global médio do fundo j no período t. 

Porém, esta forma de cálculo tende a sobrestimar o valor do ativismo da gestão uma vez que as compras 

e as vendas de ativos decorrentes das subscrições e dos resgates que possam ocorrer não são excluídas. 

Tratando-se de variáveis não controladas pela gestão mas que, em regra, forçam a necessidade de 

realizar liquidez (resgates) ou de recompor a carteira (subscrições), importa corrigir aquele indicador, o 
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que pode ser efetuado do seguinte modo:57 

���� �
∑ �C��� � V���
� �	�S�� � R��


VLGF��
 

onde: 

TOjt = turnover (corrigido) do fundo j no período t; 

Sjt = valor total de subscrições ocorridas no fundo j durante o período t; 

Rjt = valor total de resgates ocorridos no fundo j durante o período t. 

TOjt corresponde, assim, a um indicador da rotação da carteira que é induzida exclusivamente pelo tipo 

de gestão, uma vez que as entradas e saídas de fundos decorrentes de novas subscrições e resgates não 

são consideradas. Contudo, este indicador mede apenas a dinâmica de rotação da carteira e não o nível 

de instabilidade da estrutura dessa carteira. Com efeito, no limite, será até possível um fundo apresentar 

uma elevada rotação da carteira e manter em simultâneo uma estrutura de carteira similar à do índice que 

lhe sirva de benchmark. Basta, por exemplo, que as compras e as vendas sejam efetuadas numa lógica 

de day-trading, o que permitirá que o fundo tenha no final de cada dia de negociação uma carteira com 

uma composição similar à carteira do início desse dia (isto é, cada ação manteve o mesmo peso relativo). 

A situação descrita pode ser identificada através do uso de uma métrica que capte as alterações de 

estrutura da carteira. O indicador de Finger-Kreinin (doravante designado por FK), desenvolvido num 

estudo sobre comércio externo58, é um indicador de similitude das exportações de um determinado país 

quando comparado com outro país ou espaço económico de referência, tipicamente seu concorrente. Este 

índice tem por base o cálculo, em cada momento, do peso de cada bem ou serviço comercializado por um 

país na estrutura global das exportações desse país ou espaço económico. O cálculo é efetuado para os 

dois espaços económicos em comparação, sendo, em cada momento do tempo, determinado o valor 

mínimo que o bem ou serviço em análise regista na estrutura de exportações de cada um dos espaços 

económicos comparados. O indicador FK é definido como: 

FKt = 100 ∑ Min	��X���	/ ∑ X���� �, �X���	/ ∑ X���� 
��  

onde: 

                                                      

57 De acordo com o estipulado na Diretiva UCITS III, tendo deixado de ser exigido o cálculo e a divulgação deste indicador a partir 
da Diretiva UCITS IV, que entrou em vigor em janeiro de 2011. 

58 Ver Finger, J. M. and M. E. Kreinin (1979), “A Measure of ‘Export Similarity’ and Its Possible Uses,” Economic Journal, 89, 905-
912. 
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FK t = valor do indicador FK no momento t, para os países j e k; 

X���	/ ∑ X����  = peso relativo do bem ou serviço i no total de exportações do país j num dado momento t; 

X���	/ ∑ X����  = peso relativo do bem ou serviço i no total de exportações do país k num dado momento t.  

O indicador FK varia entre zero e 100, com zero a traduzir um grau de dissemelhança total na estrutura 

de exportações entre os dois espaços económicos (exportam bens e serviços completamente diferentes) 

e 100 a corresponder a total similitude (a estrutura de exportações de bens e serviços é idêntica nos dois 

espaços económicos em comparação). O valor do índice é sensível ao número de bens e serviços contidos 

na estrutura, sendo tendencialmente menor com o aumento daquele número. 

Com alguns ajustamentos, o indicador FK pode ser utilizado para medir o grau de estabilidade da 

composição das carteiras dos fundos de investimento e, nessa medida, pode ser usado como indicador 

complementar para medir o ativismo da gestão. A transposição deste indicador para a realidade dos fundos 

de investimento consiste em substituir países por carteiras em momentos temporais diferentes; o que se 

procura agora identificar é o grau de similitude das carteiras de investimento entre dois momentos de 

tempo. Os “bens e serviços” serão, no novo contexto, os diferentes ativos sob gestão (ou ações, no caso 

em apreço). Nestes termos, o indicador passa a ser definido da seguinte forma: 

 

FKjt = 100 ∑ Min	��X���	/ ∑ X���� �, �X����		/ ∑ X����	� ���  

onde: 

FK jt = valor do indicador FK no momento t, para o fundo j; 

X���	/ ∑ X���� = peso da ação i na carteira de ações do fundo j no momento t 

X����		/ ∑ X����	� = peso da ação i na carteira de ações do fundo j no momento t-1. 

O indicador FK tem por base o cálculo do peso de cada título no valor global da carteira. Este exercício é 

efetuado para dois momentos do tempo, determinando-se o valor mínimo que o título em análise regista 

na estrutura de investimento da carteira de um dado fundo no conjunto dos momentos analisados. 

Exemplificando: se a ação i, no momento t, representar 5% da carteira de ações do fundo j e apenas 3% 

no momento t-1, o respetivo valor para o cálculo de FK associado à ação i será de 3%. Repetindo este 

processo para todas as i = 1, 2, …, n ações incluídas nas carteiras de ações dos fundos de investimento 

e somando todos os valores assim obtidos, obtém-se o valor de FK para o fundo j num dado momento t 

(por comparação com o momento anterior). O indicador FK é numericamente tanto mais próximo de 100 

quanto maior for o grau de semelhança entre a composição das carteiras apuradas nos momentos t e t-1 
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para o fundo em análise. 

A aplicação desta metodologia aos 23 fundos de investimento abertos de ações nacionais que estiveram 

em atividade no período compreendido entre 31 de dezembro de 2001 e 31 de dezembro de 2015 é 

apresentada e discutida nas tabelas e nos parágrafos seguintes. 

 

Tabela A – Turnover Corrigido e FK dos Fundos de Ações Nacionais (2002-2015)

 

Notas: Os dados relativos ao turnover corrigido apenas estão disponíveis a partir de 30/06/2002 e o fundo 2 cessou a sua 

atividade em maio de 2002. Os fundos 1 e 3 cessaram a sua atividade logo após 30/06/2002, pelo que apenas apresentam uma 

observação para o turnover corrigido, não sendo possível calcular nestes casos a correlação com FK. 

 

A leitura da segunda coluna da Tabela A permite concluir que, em termos médios trimestrais, o fundo com 

maior turnover corrigido (o fundo 12) apresenta uma rotação trimestral da carteira um pouco inferior a duas 

vezes o respetivo VLGF. No extremo oposto encontra-se o fundo 17 que apenas rodou a respetiva carteira 

N.º Fundo Turnover 

Médio 

Trimestral

FK Médio 

Trimestral

FK Médio 

Mensal

Correlação 

Turnover/FK 

Trimestrais

1 35,24% 92,70% 95,53% n.a.

2 n.a. 87,98% 89,39% n.a.

3 31,82% 91,49% 95,18% n.a.

4 63,67% 86,21% 92,50% -52,57%

5 40,21% 86,77% 92,81% -70,12%

6 51,52% 88,78% 93,62% -67,07%

7 53,90% 83,25% 90,82% -40,73%

8 88,24% 83,56% 90,10% -74,97%

9 52,07% 89,42% 93,64% -67,93%

10 111,16% 84,36% 90,36% -68,71%

11 39,91% 87,24% 93,21% -76,29%

12 180,67% 87,60% 92,41% 20,67%

13 62,85% 82,78% 90,32% -52,04%

14 72,59% 86,55% 92,36% -52,39%

15 81,28% 83,77% 90,05% -73,29%

16 82,37% 89,12% 92,51% 85,93%

17 1,79% 93,03% 96,38% -61,05%

18 96,90% 84,37% 90,31% -68,19%

19 -3,77% 90,98% 94,33% 9,70%

20 67,55% 81,41% 88,96% -21,02%

21 77,28% 84,11% 89,81% -65,87%

22 77,18% 83,47% 89,48% -78,02%

23 4,81% 91,63% 95,76% -55,79%
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cerca de 0,02 vezes por trimestre.59,60 A amplitude de variação do turnover corrigido é, pois, acentuada, o 

que sugere, por si só, que o ativismo da gestão é diferente entre os vários fundos. 

Relativamente ao indicador FK, os resultados permitem concluir que vários fundos com menor turnover 

apresentam um FK mais elevado (é o caso, em geral, dos cinco fundos com menor turnover). Estes 

resultados sugerem que fundos com menor turnover apresentam uma maior estabilidade na estrutura da 

respetiva carteira e, portanto, um indicador FK mais elevado. Este conjunto de resultados materializa-se 

numa correlação entre o turnover corrigido médio trimestral e o indicador FK médio trimestral de -0,53 para 

todo o período amostral, cenário que se mantém no essencial após exclusão da análise do ano 

particularmente atípico de 2008. Contudo, nem todos os fundos apresentam uma correlação negativa entre 

aquelas variáveis. São os casos dos fundos 12 e 16 (mas também do 19), que se encontram entre os 

fundos com turnover corrigido mais elevado.  

Constata-se, adicionalmente, uma reduzida amplitude de variação no indicador FK61, pouco compatível 

com a registada no turnover. Parece ser, pois, possível concluir que, em média, o conjunto dos fundos 

apresenta uma rotação significativa da carteira (em média, as carteiras rodam cerca de dois terços ao 

trimestre) mas tal não se traduz necessariamente numa significativa recomposição das carteiras. Ou seja, 

existe alguma complementaridade no uso simultâneo dos dois indicadores. 

Estas conclusões não se alteram significativamente quando se repete a análise para os subperíodos 2002-

2007 e 2008-2015: a rotação média trimestral das carteiras é mais baixa no período anterior à crise 

financeira internacional (turnover corrigido médio de, respetivamente, 48,9% e 79,4%); por seu turno, o 

indicador FK trimestral médio aumenta para 88,5% no primeiro período e diminui para 84,6% no segundo. 

Também a correlação entre os dois indicadores se altera: é de -0,70% no período 2002-2007 e de -0,52% 

no período 2008-2015.  

Este conjunto de resultados pode ter dois significados distintos. Em primeiro lugar, pelo menos nalguns 

casos os fundos negoceiam de forma ativa entre os períodos de reporte das carteiras e eventualmente 

realizam operações de compra e de venda essencialmente sobre as mesmas ações e em quantidades 

semelhantes (incluindo operações de day-trading), o que não altera de modo relevante a estrutura das 

respetivas carteiras. Em segundo lugar, devido a questões concorrenciais (recorde-se que apenas as 

                                                      

59 Este reduzido valor é, contudo, ajustado à política de investimentos porquanto este fundo apenas necessita modificar a sua carteira 
quando ocorram alterações no cabaz do índice que usa como benchmark. 
60 O fundo 19 tem um turnover corrigido negativo, o que resulta de as subscrições adicionadas dos resgates terem sido, em termos 
médios, de valor superior ao do conjunto das compras e das vendas de ativos para a carteira. Tal deveu-se, certamente, ao processo 
de liquidação em que o fundo entrou em 2004, tendo para o efeito sido usada a liquidez em carteira para esse efeito. 
61 O efeito das ações que durante o período foram admitidas à negociação está aqui incluído. Estas novas ações, ao integrar as 
carteiras dos fundos, tiveram um impacto direto no indicador FK, aumentando a dissemelhança das carteiras e reduzindo o FK. 
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carteiras em fim de cada trimestre são objeto de publicação)62, em alguns casos as carteiras intra-mensais 

podem ser objeto de maior recomposição do que as carteiras de final de mês e o indicador FK não capta 

essas recomposições intra-mensais porque é calculado com base nas carteiras de final de período.63 A 

acontecer esta situação, os mais elevados valores do turnover corrigido não estão associados a maior 

dissemelhança das carteiras em períodos contíguos. 

 

Tabela B – Turnover Corrigido e FK dos Fundos de Ações Nacionais 

2002-2007     2008-2015

 

Notas: Os dados relativos ao turnover corrigido apenas estão disponíveis a partir de 30/06/2002 e o fundo 2 cessou a sua 

atividade em maio de 2002. Os fundos 1 e 3 cessaram a sua atividade logo após 30/06/2002, pelo que apenas apresentam uma 

observação para o turnover corrigido, não sendo possível calcular nestes casos a correlação com FK. Os fundos 1, 2, 3, 16 e 19 

cessaram a sua atividade antes de 2008. 

 

Em suma, a análise do ativismo na gestão de fundos de investimento pode beneficiar com a utilização 

simultânea de um indicador de atividade como o turnover corrigido e de um outro que avalie a similitude 

                                                      

62 Sendo certo que até 2013 eram objeto de publicação mensal. 
63 Esta situação é denominada na literatura académica como “window dressing”. 

N.º Fundo Turnover 

Médio 

Trimestral

FK Médio 

Trimestral

FK Médio 

Mensal

Correlação 

Turnover/FK 

Trimestrais

1 35,24% 92,70% 95,53% n.a.

2 n.a. 87,98% 89,39% n.a.

3 31,82% 91,49% 95,18% n.a.

4 56,58% 88,25% 93,62% -26,79%

5 19,49% 89,74% 94,36% -73,95%

6 81,70% 86,74% 92,19% -45,03%

7 48,66% 84,69% 91,93% -33,43%

8 37,88% 88,66% 93,84% -58,23%

9 92,65% 86,55% 91,92% -22,98%

10 25,18% 90,41% 94,87% -77,59%

11 17,61% 90,94% 95,10% -75,28%

12 140,61% 86,24% 91,61% 11,36%

13 64,38% 85,20% 91,94% -52,83%

14 83,61% 88,39% 93,22% -83,03%

15 32,66% 88,96% 93,81% -47,87%

16 82,37% 89,12% 92,51% 85,93%

17 2,22% 93,51% 96,78% -77,01%

18 17,56% 90,43% 94,79% -69,00%

19 -3,77% 90,98% 94,33% 9,70%

20 101,19% 81,01% 88,58% -21,79%

21 44,51% 85,93% 91,63% -80,47%

22 50,08% 86,01% 91,83% -85,39%

23 12,57% 91,73% 95,81% -66,45%

N.º Fundo Turnover 

Médio 

Trimestral

FK Médio 

Trimestral

FK Médio 

Mensal

Correlação 

Turnover/FK 

Trimestrais

1 n.a. n.a. n.a. n.a.

2 n.a. n.a. n.a. n.a.

3 n.a. n.a. n.a. n.a.

4 68,77% 84,68% 91,66% -60,85%

5 55,10% 84,54% 91,64% -55,78%

6 12,97% 91,51% 95,53% -84,31%

7 57,66% 82,17% 89,98% -57,40%

8 124,44% 79,74% 87,29% -60,70%

9 20,96% 91,79% 95,03% -77,75%

10 172,96% 79,82% 86,97% -6,88%

11 55,94% 84,46% 91,79% -52,50%

12 224,55% 89,17% 93,32% -2,12%

13 61,75% 80,97% 89,11% -65,12%

14 63,20% 84,93% 91,61% -41,16%

15 116,23% 79,87% 87,22% -61,81%

16 n.a. n.a. n.a. n.a.

17 1,47% 92,66% 96,08% -38,33%

18 153,93% 79,83% 86,95% -4,42%

19 n.a. n.a. n.a. n.a.

20 30,71% 81,88% 89,40% -31,09%

21 100,83% 82,74% 88,45% -46,06%

22 116,13% 79,66% 85,82% -45,06%

23 -8,92% 91,45% 95,67% 14,79%
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de carteiras em momentos temporais contíguos. A proposta que aqui se deixa é a de que esse indicador 

de similitude seja baseado no indicador de Finger-Kreinen.  

 

No que diz respeito à origem geográfica dos emitentes das obrigações, regista-se a diminuição 

generalizada do valor investido em dívida emitida por empresas portuguesas, espanholas, italianas e  

irlandesas, e, por outro lado, o aumento do valor investido em títulos representativos de dívida de 

empresas norte-americanas, alemãs, britânicas, francesas e holandesas,. Esta evolução refletirá, 

porventura, a procura de refúgio em ativos mais seguros face ao abrandamento económico da economia 

europeia e ao maior crescimento da economia norte-americana, e a uma maior perceção de risco pelos 

gestores dos fundos, em especial no que que se refere às debilidades dos sistemas financeiros dos países 

alvo de programas de assistência ao setor bancário. 

Em contrapartida, existiu redirecionamento de algum investimento para dívida soberana, fazendo com que 

a importância deste tipo de dívida nas carteiras dos fundos tenha aumentado, em particular nos casos da 

dívida de Portugal e de França. O investimento em dívida alemã teve uma forte redução, o que poderá 

estar associado ao aumento da procura por ativos soberanos com yields mais elevadas. 

A duração modificada dos investimentos em dívida da totalidade da carteira de obrigações dos fundos era 

de dois anos no final de 2016, sendo relativamente inferior no caso da dívida pública nacional (1,3 anos), 

mas superior no caso da dívida pública estrangeira (2,7 anos). Estes valores são bastante inferiores aos 

comparáveis na carteira de obrigações da gestão individual de carteiras.  

 

Gráfico 87 – Origem dos Instrumentos Representativos de Dívida Privada (esq) e Pública (dir) 

   

Fonte: CMVM e Bloomberg; cálculos CMVM. 
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Na carteira dos fundos, a diminuição da rubrica liquidez (onde se incluem depósitos à ordem, com pré-

aviso e a prazo) deveu-se sobretudo aos depósitos a prazo nos fundos do mercado monetário e nos FIMA, 

que ocorreu em simultâneo com a diminuição das taxas de juro para novos depósitos deste tipo. O elevado 

afluxo de resgates nestas categorias de fundos (396 milhões de Euros, em termos líquidos), num contexto 

de baixas taxas de juro, condicionou as decisões de investimento dos gestores de fundos que 

redirecionaram as aplicações em liquidez para depósitos à ordem (que, na sua maioria, não são 

remunerados) pelo menos enquanto não identificam melhores oportunidades de investimento. 

 

Gráfico 88 – Liquidez na Carteira dos OICVM e FIMA 

  
Fonte: CMVM e BdP. 

 

Gráfico 89 – Número de Participantes em Fundos de Investimento (esq) e Valor Médio por 
Participante (dir) 

   

Fonte: CMVM. 
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No final do ano o número de participantes em OICVM e FIA atingiu um mínimo (883,6 mil) desde o segundo 

trimestre de 2014. Os OICVM continuaram a reunir o maior número de participantes, tendo verificado um 

redução anual menor do que a ocorrida nos FIMA. Apenas nos ‘outros fundos de investimento’ e nos 

fundos de poupança reforma se registou uma entrada líquida de participantes (ou seja, mais entradas do 

que saídas). Cada participante detinha, em média, respetivamente 11,4 mil Euros e 29,2 mil Euros em 

unidades de participação de OICVM e de FIMA no final do ano. Nos fundos harmonizados, o valor médio 

detido por participante apenas não caiu nos fundos de poupança reforma, de obrigações e de ações. Nos 

FIA, o valor médio administrado por participante diminuiu 3,3%, em resultado de a queda do número de 

participantes ter sido menos expressiva do que a do valor dos resgates. 

 

Gráfico 90 – Peso do Valor Investido por Tipo de Participante e de Fundo  

  
Fonte: CMVM. 

 

A estrutura de participantes é heterogénea nos diversos tipos de fundos. Assim, os fundos de poupança 

reforma apenas tinham participantes singulares, enquanto nos fundos de ações esse tipo de participantes 

correspondia a 74,5% do total. A maior percentagem de pessoas coletivas no total de participantes 

encontrava-se nos fundos de obrigações e nos do mercado monetário. Nos fundos de obrigações, 22,5% 

dos participantes eram instituições de crédito, fundos de pensões e companhias de seguros.  
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comercializados no mercado português aumentou de novo, embora menos do que em anos anteriores. O 

crescimento do valor sob gestão foi acompanhado do aumento do número de OICVM e do número de 

sub-fundos comercializados. O valor médio investido por participante era de 16,1 mil Euros no final do 

ano, superior ao dos OICVM nacionais em cerca de 4,7 mil Euros, o que sugere que o perfil de cliente em 

fundos estrangeiros é o de investidores com maior capacidade de aforro, não sendo certamente de 

descurar o facto de estes fundos serem, com frequência, adquiridos através de plataformas eletrónicas de 

negociação. 

Em termos de ativos dominantes nas carteiras dos fundos, aumentou o peso das classes de fundos de 

obrigações e mistos e diminuiu o dos fundos constituídos maioritariamente por ações. As carteiras focadas 

no investimento em outros ativos (mercado monetário, mercadorias e alternativos) continuaram a ter um 

valor pouco expressivo e viram o seu peso relativo diminuir. 

 

Gráfico 91 – Indicadores Agregados dos OICVM Estrangeiros (esq) e Valor Colocado Por Ativo 
Dominante (dir) 

   

Fonte: CMVM e Bloomberg; cálculos CMVM. 

 

2.6.4. Os Fundos de Investimento Imobiliário  

O valor sob gestão de fundos de investimento imobiliário caiu pelo terceiro ano consecutivo, para um 

montante semelhante ao verificado em 2007 e 2008. No final de 2016 existiam 233 fundos em atividade, 

menos 13 do que no final do ano anterior. Apesar da retoma dos preços no setor imobiliário residencial e 

comercial em Portugal, em particular nas regiões de Lisboa, Porto e Algarve, os fundos de investimento 

imobiliário têm apresentado, nalguns casos, rentabilidades negativas, o que não será alheio à remoção 

da totalidade dos benefícios fiscais operada com o orçamento do Estado para 2016. Contudo, em 2016, e 
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em termos agregados, as subscrições líquidas de fundos abertos foram negativas em apenas cerca de 

um milhão de Euros,64 pelo que a diminuição dos valores sob gestão se terá devido à revisão em baixa 

das avaliações dos imóveis detidos e ainda à venda de alguns imóveis da carteira. 

 

Quadro 36 – Estrutura da Carteira dos Fundos de Investimento Imobiliário 

 

 

O volume de empréstimos nas carteiras (ainda que em montante relevante) tem estado em queda, o que 

reflete, essencialmente, a extinção de alguns fundos de subscrição particular. Por seu turno, o valor das 

construções acabadas (imóveis arrendados e não arrendados) caiu 6% no último ano, o que sucedeu 

igualmente com os terrenos e os outros projetos de construção (com uma diminuição ligeiramente superior 

a 9%). Saliente-se, ainda, o nível de liquidez detido pelos fundos, em especial os abertos, o que pode estar 

associado à eventual necessidade de fazer face a novos resgates.  

 

2.7 TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS  

As operações de titularização são efetuadas através de fundos (FTC) e de sociedades de titularização de 

crédito (STC). O valor sob gestão do setor voltou a cair, em resultado da liquidação de quatro FTC durante 

o ano (não tendo sido constituído nenhum) e da cessação da atividade de uma sociedade gestora.  

 

                                                      

64 Calculadas fundo a fundo, mediante a variação anual do VLGF expurgada da respetiva rendibilidade no período, e posteriormente 
agregadas para o conjunto dos fundos abertos. 

      unidade: e 10^6

Data

Tipo de fundo Abertos Fechados Total FII %Total Abertos Fechados Total FII %Total

Imóveis 4 071,8 7 822,9 11 894,7 106,3% 3 873,8 7 207,4 11 081,2 105,2%

Arrendados 2 591,9 3 614,0 6 205,9 55,5% 2 591,3 3 509,5 6 100,7 57,9%

Não arrendados 1 011,5 1 365,5 2 377,0 21,2% 844,5 1 124,7 1 969,3 18,7%

Terrenos e projetos de construção 468,5 2 843,4 3 311,8 29,6% 437,9 2 573,2 3 011,2 28,6%

Participações em sociedades imobiliárias 126,9 275,2 402,0 3,6% 125,2 288,4 413,7 3,9%

Direitos sobre imóveis 17,7 27,5 45,2 0,4% 16,0 28,0 43,9 0,4%

Empréstimos -368,3 -1 493,5 -1 861,8 -16,6% -269,7 -1 249,2 -1 518,9 -14,4%

Liquidez 384,9 594,9 979,8 8,8% 326,8 637,3 964,1 9,2%

Valores a regularizar -13,3 -260,1 -273,3 -2,4% -121,1 -333,9 -455,1 -4,3%

Total 4 219,7 6 967,0 11 186,7 100,0% 3 950,9 6 577,9 10 528,9 100,0%

Fonte: CMVM, tendo por base informação prestada pelos intermediários financeiros até 31/03/2017.

31/12/2015 31/12/2106
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Gráfico 92 – Valor sob Gestão da Titularização de Créditos 

 
Fonte: CMVM. 

 

Quadro 37 – Estrutura da Carteira dos FTC 

 
Fonte: CMVM, com base em informação reportada até 27/02/2017. 

 

Os créditos hipotecários continuam a ser o elemento com maior peso na carteira dos FTC, seguidos dos 

créditos sobre o Estado ou sobre outras pessoas coletivas, que aumentaram no último ano. Por outro lado, 

a preferência dos operadores pelas sociedades de titularização de crédito como veículos para efetuarem 

as suas operações, em detrimento dos fundos de titularização, manteve-se. No final de 2016 as STC 

ativas eram responsáveis por cerca de 23,5 mil milhões de Euros de ativos sob gestão.  

A emissão de obrigações hipotecárias e titularizadas continua a ser uma alternativa aos FTC, embora no 

último ano o número de emissões deste tipo e o respetivo montante emitido tenham diminuído: realizaram-

se cinco emissões de obrigações titularizadas no valor de 1,5 mil milhões de Euros. Entre os créditos 

envolvidos nestas operações destacam-se os detidos pela EDP – Serviço Universal, SA relacionados com 

a adoção de medidas de política energética e os contratos de mútuo e abertura de crédito concedidos a 

Valor % Valor % Valor % Valor %

Créditos Hipotecários 9 954,2 81,1 9 134,3 93,2 8 031,1 96,3 6 518,6 78,2 -8,2 -12,1 -18,8

Créditos ao Consumo 1 605,2 15,9  449,1 4,6  0,0 0,0  0,0 0,0 -72,0 - -

Créditos sobre o Estado ou Outras Pessoas Coletivas  222,9 2,0  176,8 1,8  136,6 1,6  158,9 1,9 -20,7 -22,7 16,3

Créditos de F. de Pensões  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 - - -

Créditos Futuros  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 - - -

Outros Créditos  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 - - -

Créditos 11 782,3 99,1 9 760,2 99,6 8 167,7 98,0 6 677,5 80,1 -17,2 -16,3 -18,2

VM cotados  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 - - -

Dívida de Curto Prazo  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 - - -

Unidades de Participação  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 - - -

Liquidez  257,8 2,5  176,4 1,8  245,2 2,9  115,8 1,4 -31,6 39,0 -52,8

Empréstimos  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 - - -

Valores a Regularizar - 203,2 -1,6 - 139,1 -1,4 - 76,5 -0,9 - 154,1 -1,8 -31,5 -45,0 101,5

TOTAL 11 837,0 100,0 9 797,6 100,0 8 336,4 100,0 6 639,2 79,6 -17,2 -14,9 -20,4

Var % 

(2016-15)

Unidade: 10^6 Euro

31/12/2015 Var % 

(2015-14)

31/12/2013 31/12/2014 Var % 

(2014-13)

31/12/2016
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empresas em que a Caixa Económica do Montepio Geral atuou como cedente. 

Nas posições em fim de período do balanço das STC e dos FTC a maior parcela dos ativos são os 

empréstimos, enquanto os títulos de dívida emitidos e o capital e reservas correspondem à quase 

totalidade de passivos, rubricas cujas variações negativas aumentaram face ao ano anterior. No que diz 

respeito aos sectores institucionais credores, as instituições financeiras monetárias foram responsáveis 

por 89% do total de ativos, enquanto o principal devedor são os particulares com cerca de 19,9 mil milhões 

de Euros. 

 

Gráfico 93 – Variações por Tipo de Rubrica de Balanço de FTC e STC (esq) e Credores por Setor 
Institucional e Originadores dos Créditos Tomados po IFM (dir) 

 

 

Fonte: Banco de Portugal e CMVM; cálculos CMVM. Notas: (a) Ativo; (b) Passivo; Instituições Financeiras Monetárias; IFMN – 
Instituições Financeiras não Monetárias; AP – Administrações Públicas; SNF – Sociedades Não Financeiras. 

 

No sentido contrário ao que se observou para Portugal, a titularização de créditos na Europa teve um 

aumento de atividade em 2016. O valor agregado das emissões de titularização na Europa atingiu os 237,6 

mil milhões de Euros (213,7 mil milhões de Euros em 2015)65, correspondendo as emissões nacionais a 

2,8% das realizadas no espaço europeu. 

 

2.8 CAPITAL DE RISCO 

Os operadores nacionais de capital de risco tinham no final do ano aproximadamente 4,6 mil milhões de 

Euros de ativos sob gestão (que incluem participações sociais, outros financiamentos, liquidez, posições 

                                                      

65 Fonte: Association for Financial Markets in Europe (AFME). 



 

168 | CMVM | Relatório Anual Sobre a Atividade da CMVM e Sobre os Mercados de Valores Mobiliários | 2016 

sobre derivados e outros ativos), o que representa um crescimento de 10,5% em relação ao final do ano 

anterior. Considerando apenas o conjunto das participações sociais e de outros financiamentos, assistiu-

se a um decréscimo de atividade de 4,2%, que foi compensado pela variação positiva ocorrida no conjunto 

dos depósitos e outros meios líquidos e dos outros ativos afetos a capital de risco.  

 

Quadro 38 – Ativos sob Gestão das SCR, por Tipo de Investimentos 

 

Fonte: CMVM. Notas: 1) Valores em milhões de Euros. 2) De acordo com a valorização de cada ativo reportada no âmbito da 
Instrução CMVM Nº 2/2013. 3) Outros ativos afetos ao investimento em capital de risco. 

 

 

Os fundos de capital de risco (FCR) continuaram a manter um papel de relevo, quando comparado com a 

participação direta das sociedades de capital de risco (SCR). O aumento do investimento das SCR e dos 

FCR ocorreu principalmente em depósitos e outros meios líquidos e em outros financiamentos afetos ao 

investimento em capital de risco, ao mesmo tempo que se assistiu a desinvestimento em participações 

em sociedades anónimas. Este desinvestimento foi mais acentuado em setores como o comércio e a 

reparação de veículos automóveis e motociclos, as atividades de informação e comunicação, as atividades 

de consultoria, científicas, técnicas e similares, e sobretudo as SGPS do setor não financeiro (o setor mais 

importante, com 35,0% do investimento realizado pelos operadores de capital de risco). Na Europa, os 

recursos captados pelo capital de risco aumentaram 36,3%, para 74,5 mil milhões de Euros no final do 

ano.66 

                                                      

66 Fonte: European Private Equity & Venture Capital Association (EVCA). 

Nº de 

investimentos
Valor (1) (2) % Ativo sob 

gestão

Nº de 

investimentos
Valor (1) (2) % Ativo sob 

gestão

Participações 51 30,6 12,5 54 24,0 9,7

Participações em sociedades anónimas 47 29,8 12,2 51 24,0 9,7

Participações em sociedades por quota 4 0,8 0,3 3 0,0 0,0

Outros financiamentos 70 96,0 39,2 72 93,5 37,5

Prestações suplementares 3 1,0 0,4 2 0,9 0,4

Prestações acessórias 7 0,3 0,1 7 0,2 0,1

Suprimentos 11 4,5 1,9 10 4,0 1,6

Obrigações e Outros Títulos de Dívida 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

Empréstimos não titulados 1 0,1 0,0 5 0,6 0,2

Investimentos em UP´s de FCR 48 90,1 36,8 48 87,8 35,3

Sub Total 121 126,6 51,7 126 117,5 47,2

Depósitos e outros meios líquidos 91,7 37,4 96,8 38,9

Outros activos afetos a capital de risco 26,6 10,9 34,7 13,9

Sub Total 118,3 48,3 131,4 52,8

Total 245,0 100,0 249,0 100,0

SCR

dez/15 dez/16
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Quadro 39 – Ativos sob Gestão dos FCR, por Tipo de Investimentos 

 
Fonte: CMVM. Notas: 1) Valores em milhões de Euros. 2) De acordo com a valorização de cada ativo reportada no âmbito da 

Instrução CMVM Nº 2/2013. 3) Outros ativos afetos ao investimento em capital de risco. 

 

Os investidores em capital de risco proporcionam às empresas participadas condições financeiras 

necessárias ao empreendedorismo e à inovação, e ainda apoio técnico e capacidade de gestão. O capital 

de risco é uma forma de financiamento particularmente relevante para empresas com elevado potencial 

de crescimento e sobretudo com modelos de negócio ainda por testar. Na economia portuguesa, 

caraterizada por um tecido empresarial constituído essencialmente por pequenas e médias empresas e 

dada a redução dos empréstimos concedidos a instituições de pequena dimensão, o financiamento obtido 

através das SCR e dos FCR representa uma alternativa ao crédito bancário. O investimento em capital de 

risco permite recapitalizar as empresas participadas, desenvolver processos de produção e distribuição 

mais eficientes, criar emprego e valorizar o setor. Contudo, o peso do capital de risco no PIB nacional 

continua a ser reduzido (2,5%). 

As operações de reorientação estratégica ou de recuperação de empresas (turnaround) permaneceram 

as mais relevantes, mas viram o seu peso relativo cair (quer no investimento em private equity quer no 

investimento total no setor). Essas operações corresponderam a cerca de quatro em cada dez euros de 

investimento em private equity e a quase metade do investimento do setor. As operações de expansão e 

de venture capital (seed capital, start-up e early-stage) canalizaram um em cada cinco euros do 

investimento do sector em Portugal. A atividade de venture capital continuou a deter menor peso relativo 

face à de private equity. Os operadores de capital de risco revelam pouca apetência para investir em 

projetos inovadores, com elevado risco e em fase de arranque. O investimento em empresas na fase start-

up (investimento no capital de pequenas empresas em processo final de instalação) permaneceu reduzido, 

embora tenha recebido metade das operações de investimento em venture capital. Esta é uma situação 

bastante diferente da existente na Europa, onde o segmento de start-up absorveu quase metade da 

Nº de 

investimentos
Valor (1) (2) % Ativo 

sob gestão

% 

Investimento

Nº de 

investimentos
Valor (1) (2) % Ativo 

sob gestão

% 

Investimento

Participações  683  952,7 24,0 26,4  680  912,4 20,8 26,4

Participações em sociedades anónimas  616  891,6 22,5 24,7  622  849,8 19,3 24,5

Participações sociedades por quota  67  61,0 1,5 1,7  58  62,6 1,4 1,8

Outros financiamentos  816 2 658,1 67,0 73,6  893 2 549,6 58,0 73,6

Prestações suplementares  85  62,0 1,6 1,7  91  63,7 1,4 1,8

Prestações acessórias  220  928,9 23,4 25,7  224  923,9 21,0 26,7

Suprimentos  362  853,3 21,5 23,6  331  749,6 17,1 21,7

Empréstimos titulados  39  54,6 1,4 1,5  37  54,9 1,2 1,6

Empréstimos não titulados  87  707,5 17,8 19,6  187  708,6 16,1 20,5

Investimentos em UP de FCR  23  51,8 1,3 1,4  23  48,9 1,1 1,4

Sub Total 1 499 3 610,8 91,0 100,0 1 573 3 462,0 78,8 100,0

Depósitos e outros meios líquidos afectos a CR  373,7 9,4  356,2 8,1

Outros (3) - 18,4 -0,5  577,7 13,1

Sub Total  355,3 9,0  933,9 21,2

Total 3 966,1 100,0 4 395,9 100,0

dez/15 dez/16

FCR 
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atividade do capital de risco. 

 

Quadro 40 – Carteira de Investimento dos FCR e das SCR, por Fase de Investimento 

 

Fonte: CMVM. 

 

Os operadores de capital de risco continuaram a ter um valor significativo dos seus investimentos em 

setores menos propensos à geração de maior valor acrescentado. Os dois principais setores são as SGPS 

não financeiras, que canalizaram cerca de 1,2 mil milhões de Euros do valor total de investimento, e a 

indústria transformadora (que, não obstante um menor peso relativo, foi responsável por 392,7 milhões de 

Euros do investimento realizado via FCR e por cerca de 11,2% do total do setor). No entanto, ambos os 

segmentos viram o seu peso relativo diminuir em resultado do forte aumento do investimento em 

atividades imobiliárias (associado à recuperação do mercado imobiliário). O investimento das SCR é 

sobretudo aplicado em atividades financeiras e de seguros. 

  

Investimento 

(10^6 Euro)

N.º 

Participações

Investimento 

(10^6 Euro)

N.º 

Participações

Venture Capital  720,4  772  697,4  787

Seed capital  177,8 208  175,9 217

Start-up  393,1 430  372,5 431

Early-stage  149,5 134  149,0 139

Private equities 3 017,2  848 2 882,1  912

Expansão  840,9 444  759,6 436

Capital de substituição  118,3 39  105,7 32

Turnaround 1 918,4 250 1 289,1 328

Refinanciamento da divida bancária  4,7 35  1,2 36

Management buyout  26,3 23  632,4 25

Management buyin  17,6 4  16,3 4

Outros  90,9 53  77,7 51

Total 3 737,6 1 620 3 579,5 1 699

Fases do Investimento

dez/15 dez/16


