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PRINCIPAIS DESTAQUES 

I. A nível global 

 Manutenção da tendência de valorização dos mercados acionistas; 

 Redução ao longo do ano da perceção de risco e melhoria do sentimento do mercado;  

 Aumento do diferencial de taxas de rendimento da dívida soberana entre EUA e zona Euro após 

o Brexit . 

 

II. Em Portugal 

 Confiança dos investidores ainda não  totalmente recuperada depois das acentuadas quebras de 

anos anteriores; 

 Desempenho do mercado acionista inferior ao dos seus pares; 

 Ausência de emissões de ações; 

 Decréscimo de emissões de dívida privada; 

 Sinais de deslocalização do mercado; 

 Agravamento das taxas de rendimento da dívida pública em contraciclo com países core da zona 

Euro; 

 Manutenção de reduzido interesse por financiamento através do mercado de capitais; 

 Redução do valor global de ativos sob gestão dos fundos de investimento nacionais em contraste 

com o aumento do valor comercializado por fundos de investimento estrangeiros; 

 Substituição de outras aplicações de poupança por depósitos e certificados de dívida pública; 

 

III. CMVM 

 Designação da CMVM como autoridade nacional competente para a supervisão pública de 

auditoria; 

 

 Adaptação do mercado à nova legislação relativa a Peritos Avaliadores de Imóveis; 
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 Manutenção de uma postura atenta e de uma política de supervisão global ativa e abrangente; 

 Intensificação da supervisão continua, especialmente em Produtos Financeiros Complexos 

(PFC); 

 Realização de acões de presenciais direcionadas à Supervisão em matéria de  Branquamento 

de Capitais; 

 Conclusão de vários processos legislativos, destacando-se: 

 

i) Financiamento colaborativo, 

ii) Reclamações e resolução de conflitos, 

iii) Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de 

reutilização, 

iv) Deveres de reporte, 

v) Taxas, 

vi) Índices de referência. 

 Continuação +das iniciativas de promoção da literacia e formação financeira, nomeadamente no 

âmbito do PNFF. 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

ENQUADRAMENTO INTERNACIONAL 

A generalidade dos mercados acionistas manteve em 2016 a tendência de valorização evidenciada em 

anos anteriores. Muito embora tenham existido alguns picos de volatilidade de curto prazo (e.g. na 

sequência do Brexit e das eleições Presidenciais Americanas), o ano caracterizou-se por uma reduzida 

volatilidade nos mercados acionistas globais. O risco sistémico na zona Euro esteve controlado, com um 

padrão que não pode ser dissociado dos períodos de maior incerteza nos mercados acionistas.  

A nível global, o início do ano ficou marcado por pressões decorrentes da redução da procura externa em 

resultado da desaceleração da atividade económica nos mercados emergentes, nomeadamente a China 

e outras economias fortemente dependentes do petróleo e de outras commodities, e por incertezas sobre 

o crescimento económico global. Num contexto de manutenção de baixas taxas de juro nominais e de 

inflação por um período alargado de tempo, a intensificação de comportamentos de search for yield 

repercutiu-se no mis-pricing do risco e no estreitamento dos prémios apesar de o risco de crédito 

percecionado pelos investidores ter permanecido elevado. Ao mesmo tempo, subsistiram preocupações 

com a baixa rentabilidade das empresas financeiras, que em muitos casos continuou a ser inferior ao 

custo do capital.  

Contrastando com o observado no início do ano, o segundo trimestre caracterizou-se por uma redução da 

volatilidade, uma melhoria do sentimento de mercado e uma ligeira valorização dos ativos de maior risco. 

A recuperação dos preços do petróleo, um desempenho económico superior às expetativas e o anúncio 

de novos estímulos monetários na zona Euro terão contribuído para esta evolução. Contudo, não foram 

afastadas as preocupações com a rentabilidade do setor bancário decorrentes de uma excessiva 

exposição a ativos não geradores de rendimento, da concentração em determinadas classes de ativos 

(como é o caso da dívida pública doméstica) e da incerteza sobre as consequências de um 

enquadramento regulamentar europeu mais exigente. Desenvolvimentos específicos registados em 

alguns países e em alguns bancos condicionaram as cotações das empresas do setor financeiro.  

Por outro lado, registou-se uma apreciação significativa dos preços em alguns espaços económicos (casos 

do mercado acionista nos EUA, do mercado de dívida pública e privada, bem como do real estate em 

alguns países europeus). A reavaliação do prémio de risco de crédito na Europa justificou o 

desinvestimento em fundos de investimento, tendo existido preocupações acrescidas em matéria de 
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liquidez no mercado obrigacionista empresarial. Em junho, os mercados reagiram fortemente aos 

resultados do referendo do Reino Unido sobre a permanência na União Europeia, observando-se um pico 

de volatilidade que atingiu o seu máximo no dia seguinte ao referendo. As taxas de câmbio da Libra e do 

Euro e os índices acionistas registaram desvalorizações, que foram mais acentuadas nas empresas do 

setor financeiro.  

Após estes picos de volatilidade e de desvalorizações expressivas, no terceiro trimestre assistiu-se à 

recuperação dos principais índices acionistas, num contexto de não materialização dos cenários mais 

negativos para a economia do Reino Unido e de uma ligeira recuperação das condições económicas 

globais. As maiores valorizações ocorreram no setor bancário, refletindo uma melhoria do crescimento 

mundial e maiores lucros esperados dos bancos. Não obstante, a intensificação das expectativas de 

prolongamento no tempo do ainda reduzido crescimento económico e de baixas taxas de juro, com 

impactos negativos na rentabilidade e na solvabilidade das instituições financeiras, continuou a 

condicionar os modelos de intermediação financeira tradicionais. O final do ano ficou ainda marcado por 

preocupações com alguns grandes bancos europeus, associadas a eventuais dificuldades de 

recapitalização pelos acionistas privados. 

 

O MERCADO NACIONAL E O SEU ENQUADRAMENTO 

Não se registaram emissões de ações por sociedades abertas em Portugal, embora tenham sido admitidos 

à negociação em mercado regulamentado quatro títulos que, no entanto, não estiveram relacionados com 

qualquer oferta pública de ações (IPO). A nível internacional, a redução, face ao ano anterior, do número 

de IPO e dos montantes envolvidos poderá ter estado associada aos elevados níveis de incerteza política 

que terão motivado as empresas a adiar as suas decisões de financiamento no mercado acionista. 

Também a emissão de dívida privada apresentou um forte decréscimo face ao ano anterior, num ano 

marcado por picos de incerteza, designadamente no segundo e no quarto trimestres.  

Nos Produtos Financeiros Complexos (PFC) emitidos sob a forma de dívida, o valor colocado manteve a 

tendência de queda e os PFC apresentaram menor risco relativo, apesar de ainda prevalecerem os PFC 

que não têm nem capital nem remuneração garantidas.  

O mercado acionista português registou em 2016 um desempenho inferior ao dos seus pares. O valor 

transacionado em ações que integram o índice PSI20 foi o segundo mais reduzido dos últimos dez anos. 

Contudo, o nível de liquidez global situou-se acima da média de longo prazo, fruto essencialmente da 

redução dos custos implícitos de transação e do menor impacto das transações nos preços de mercado.  

A redução registada no valor transacionado no mercado regulamentado da Euronext Lisbon está 
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intrinsecamente ligada à inexistência de ofertas públicas iniciais de ações em 2016, à crescente 

preferência por outras plataformas de negociação localizadas fora de Portugal (menos exigentes quer em 

termos de requisitos regulamentares, quer em termos de transparência da negociação) e ainda à perda 

de confiança dos investidores. A crescente fragmentação dos mercados, com uma parte substancial da 

negociação a ser transferida para plataformas alternativas, coloca dificuldades acrescidas à supervisão 

da CMVM.  

O valor das transações realizadas sobre títulos do Tesouro português e negociados na plataforma 

multilateral MTS continuou a apresentar uma maior expressão face à negociação realizada no mercado 

regulamentado da Euronext Lisbon. Por outro lado, o montante negociado nos três últimos anos em PFC 

através de plataformas eletrónicas ascendeu a um valor superior ao do PIB português e as perdas 

agregadas líquidas dos investidores em PFC nesse período ascenderam a 75,7 milhões de Euros. 

Apesar do aumento da capitalização bolsista total em 2016, o crescimento foi insuficiente para compensar 

o decréscimo verificado no ano transato. A capitalização do segmento de dívida privada voltou a diminuir 

e o valor do segmento acionista aumentou ligeiramente a sua relevância na capitalização bolsista. 

Contudo, o segmento acionista nacional constituinte do PSI20 viu a sua capitalização reduzir-se.  

O Price-Earnings-Ratio (PER) médio dos títulos que integram o índice PSI20 foi ligeiramente superior em 

2016, para o que contribuíram os PER de apenas duas das empresas cotadas, uma vez que os demais 

títulos registaram PER inferiores ao valor médio. Por sua vez, na Europa e nos EUA o PER ajustado 

aumentou em 2016 e encontra-se acima da média histórica dos últimos dez anos, evidenciando uma 

possível sobrevalorização das cotações acionistas.  

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

encontrando-se nos três últimos anos abaixo da média de longo prazo. Nos EUA ocorreu um aumento 

significativo e na Europa assistiu-se à redução dos lucros estruturais das empresas, refletindo a divergente 

trajetória de crescimento das economias europeia e norte-americana desde o início da crise financeira 

internacional.  

Na dívida pública, o diferencial entre as yields da zona Euro e dos EUA aumentaram após o Brexit, cenário 

que não pode ser desligado da divergência de opções de política monetária nas duas áreas geográficas. 

Em contraciclo com o observado nomeadamente na Alemanha, em Espanha e em Itália, as yields da 

dívida pública portuguesa aumentaram. Este aumento refletiu as fragilidades da economia nacional, 

nomeadamente a reduzida dimensão do mercado de capitais, as dificuldades do setor bancário e o receio 

de um possível agravamento da sustentabilidade da dívida num cenário de reversão das taxas de juro.  

A gestão individual de carteiras por conta de outrem teve uma evolução negativa quer dos valores sob 
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gestão quer do número de carteiras geridas, enquanto na gestão coletiva, após o aumento registado no 

ano transato, o valor global das carteiras dos fundos de investimento também diminuiu. Apesar da retoma 

dos preços no setor imobiliário residencial e comercial em Portugal, o valor sob gestão de fundos de 

investimento imobiliário caiu pelo terceiro ano consecutivo.  

O desinvestimento observado nos fundos de investimento portugueses, apesar de em sintonia com a 

diminuição do montante de subscrições líquidas quer em fundos norte-americanos quer em fundos 

europeus, contrasta com o aumento do valor comercializado por organismos de investimento coletivo em 

valores mobiliários estrangeiros no mercado português. 

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. A par do evidente 

efeito de substituição por depósitos e certificados de dívida pública, tem-se assistido a uma concentração 

significativa de dívida pública portuguesa na gestão individual de carteiras. Nas carteiras dos fundos 

verificou-se um aumento do investimento em dívida privada e uma redução significativa em dívida pública. 

A sensibilidade (duration) das carteiras dos fundos de investimento mobiliário a alterações das taxas de 

juro caiu ligeiramente e, no final de 2016, corresponde a metade da duration da dívida detida pela gestão 

individual de carteiras.  

 

SUPERVISÃO E REGULAÇÃO 

A CMVM determinou a suspensão temporária da negociação de títulos admitidos em mercado 

regulamentado por nove vezes no caso de ações e por uma vez no caso de obrigações, e deliberou por 

três vezes a proibição temporária de vendas a descoberto sobre títulos acionistas negociados nesses 

mercados. Foram analisados 68 casos de negociação e em 40 deles desenvolvidas análises mais 

aprofundadas de operações e investigação. 

Foram concluídos 27 processos de investigação, 19 dos quais respeitantes a eventual utilização abusiva 

de informação privilegiada. Na sequência de processos de averiguações preliminares concluídos foram 

efetuadas 10 participações ao Ministério Público (MP): cinco respeitaram a crimes de abuso de 

informação, quatro versaram sobre crimes de manipulação do mercado e outra a ilícito criminal 

relacionado com o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo (BCFT). Dos processos de 

investigação resultou ainda a instauração de cinco processos de contraordenação, dois deles por violação 

do dever de defesa do mercado. 

Foram concluídos 64 processos de análise de operações no ano: 36 sobre possível manipulação de 
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mercado e 28 sobre potencial abuso de informação privilegiada ou outras situações. Dezoite análises 

deram origem a processos de investigação, quatro resultaram em processos de contraordenação 

relacionados com a violação do dever de defesa de mercado e 42 foram objeto de arquivamento. Três das 

análises concluídas originaram 10 notificações escritas a membros do mercado. 

No âmbito da intermediação financeira não autorizada, foram concluídos 19 processos de investigação, 

de que resultou a publicação de seis comunicados informando os investidores e o público em geral sobre 

a ausência de habilitação das entidades visadas. Estes processos motivaram ainda três comunicações à 

Procuradoria-Geral da República, relativas a situações em que foram apurados factos que aparentavam 

estar relacionados com BCFT ou com outros ilícitos criminais.  

Em matéria da prevenção do BCFT, foram iniciadas as primeiras ações de supervisão presenciais que 

resultaram na instauração de oito processos de contraordenação e foram aplicadas oito sanções (coimas 

e admoestações). No seu conjunto, as coimas aplicadas relacionadas com BCFT ascenderam a 900 000 

Euros. Adicionalmente, foram efetuadas sete participações ao MP de indícios da prática do crime ou de 

operações suspeitas de BCFT. 

A CMVM foi designada como a autoridade nacional competente independente do exercício profissional 

para a supervisão pública de auditoria. Para dar cumprimento a estas novas atribuições foi criado um 

departamento de supervisão de auditoria, que iniciou a sua atividade em 1 de janeiro de 2016. Além dos 

procedimentos de registo de entidades desenvolvidos, revestiu importância crucial a definição de 

procedimentos e metodologias de trabalho que constituem os guias orientadores da atuação nas diversas 

áreas de atividade. Foram realizadas 7 ações de supervisão e foi dada sequência a duas ações transitadas 

do Conselho Nacional de Supervisão de Auditoria. Foi ainda efetuada a supervisão do controlo de 

qualidade executado pela OROC.  

Os emitentes continuaram a manifestar reduzido interesse na obtenção de financiamentos via mercado 

primário de capitais, o que foi evidenciado pela redução de 46% no número de processos entrados na 

CMVM visando a aprovação de prospetos ou o registo de ofertas. Entre as OPA anunciadas 

preliminarmente destacam-se duas ofertas sobre ações da Cipan e a OPA voluntária anunciada 

preliminarmente sobre a totalidade das ações da SDC. Já no início de 2017 foi concedido o registo da 

oferta pública de aquisição geral e obrigatória lançada pela CaixaBank sobre a totalidade das ações 

representativas do capital social do Banco BPI. Também já em 2017 foi aprovado o prospeto de oferta 

pública de subscrição, com direito de preferência dos acionistas, de ações ordinárias do BCP.  

Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 22/2016, os emitentes de ações admitidas à negociação em 

mercado regulamentado, que não sejam instituições de crédito ou sociedades financeiras, deixaram de 

ter a obrigação de divulgar informação financeira trimestral. Não obstante, 33 emitentes optaram por 
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apresentar informação financeira trimestral. A análise efetuada à informação financeira consolidada 

divulgada permitiu concluir que se verificou uma melhoria da qualidade e tempestividade da informação 

disponibilizada pelas entidades emitentes.  

A estrutura acionista das entidades emitentes e o cumprimento dos deveres de comunicação de 

participações qualificadas continuaram a ser supervisionados, e foi remetido para apuramento de eventual 

responsabilidade contraordenacional o caso de um comunicado intempestivo de participação qualificada. 

A CMVM analisou os relatórios de governo societário e a informação divulgada pelas entidades sujeitas à 

sua supervisão aquando da comunicação de alteração da composição dos órgãos sociais e por ocasião 

da realização de operações de mercado. Foram detetadas situações de incumprimento que conduziram à 

necessidade de promoção de alterações com impacto nos modelos de governo de algumas entidades.  

Foram concluídas quatro ações de supervisão presencial a intermediários financeiros, tendo sido 

identificadas 83 situações de incumprimento da regulamentação aplicável, com especial ênfase no que se 

refere à salvaguarda de bens de clientes, à avaliação do carácter adequado das operações, à completude 

da informação a prestar aos clientes e à prevenção e gestão de conflitos de interesses. Os intermediários 

financeiros foram notificados para regularizar as situações de incumprimento detetadas.  

A atividade dos intermediários financeiros foi também acompanhada quotidianamente através da análise 

da informação prestada mensalmente, dos relatórios anuais de controlo interno elaborados pelos 

intermediários financeiros e dos relatórios anuais elaborados pelos auditores dos intermediários 

financeiros. Adicionalmente, a CMVM monitorizou regularmente as atividades de receção e transmissão 

de ordens através de meios eletrónicos, em particular a negociação de produtos financeiros complexos, e 

realizou ações de supervisão presenciais com especial enfoque na informação prestada ao investidor. 

A supervisão contínua da atividade dos comercializadores de PFC foi intensificada com o objetivo de 

assegurar uma adequada proteção dos investidores e de garantir elevados padrões de qualidade na 

prestação de informação sobre o funcionamento destes produtos financeiros nos documentos de 

Informações Fundamentais aos Investidores (IFI). A CMVM analisou 163 processos de publicidade em 

2016, tendo solicitado alterações em 92% dos casos e emitido parecer desfavorável em 8% dos casos. 

Foram também analisados 225 documentos de IFI, tendo sido solicitadas alterações em 78% dos casos. 

Prosseguiu também a supervisão prudencial aos fundos de investimento mobiliário e imobiliário, no âmbito 

do controlo da informação periódica reportada pelas entidades gestoras, com especial enfoque na 

prevenção e na gestão de conflitos de interesses e na validação do princípio de diversificação de riscos. 

Nos fundos imobiliários, a apreciação de operações com entidades relacionadas continuou a ser uma 

prioridade visto persistirem, na generalidade, as condições desfavoráveis de mercado verificadas nos 
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últimos anos.  

Na área do capital de risco, foi iniciada uma supervisão temática às valorizações de participações cruzadas 

entre sociedades e fundos de capital de risco que utilizavam critérios valorimétricos distintos e que resulta 

em valorizações diferenciadas da mesma empresa. 

A CMVM supervisionou cinco emissões de obrigações titularizadas, num total de 1,5 mil milhões de Euros, 

através do controlo da estruturação e da admissibilidade jurídica da documentação associada a essas 

operações, bem como da adequação de fundos próprios das sociedades de titularização de créditos.  

O ano foi ainda de adaptação do mercado à entrada em vigor da Lei 153/2015, que regula o acesso à 

atividade dos peritos avaliadores de imóveis que prestem serviços a entidades do sistema financeiro 

nacional. A CMVM verificou a organização e os meios, a isenção e independência de novos peritos. 

Durante o ano correram na CMVM 158 processos de contraordenação. Foi proferida decisão em 46 

processos, nos quais foi deliberada a aplicação de 30 coimas no valor total de 2 552 000 Euros. Deste 

montante, 572 000 Euros correspondem a coimas aplicadas em processos que não foram impugnados 

pelos arguidos, pelo que a decisão se tornou definitiva. Os processos decididos respeitaram à prática de 

contraordenações graves ou muito graves, com as coimas mais elevadas a situarem-se entre 150 000 

Euros e 450 000 Euros.  

No âmbito do contencioso extra contraordenacional, correram 167 processos junto dos Tribunais 

Administrativos, Tributários e Cíveis, em que a CMVM é sujeito processual. Foram proferidas decisões 

finais em 16 processos cíveis e em quatro de contencioso administrativo, todas elas favoráveis à CMVM. 

A colocação e comercialização de instrumentos financeiros foi o serviço financeiro mais contestado pelos 

investidores e correspondeu a mais de metade das reclamações entradas. No ano foram analisadas 2 166 

reclamações e foram concluídos 1 543 processos. Cerca de 58% das reclamações concluídas após 

pronúncia da entidade reclamada (num total de 999 reclamações) foram concluídas sem que se tivessem 

identificado indícios de incumprimento pelas entidades reclamadas. Cerca de um terço das reclamações 

em que a resposta do intermediário financeiro foi considerada adequada e em sentido favorável ao 

reclamante envolveram reembolsos ao investidor em cerca de 850 000 Euros.  

Uma das prioridades do Plano Nacional de Formação Financeira (PNFF) foi a promoção da educação 

financeira nas escolas, e os supervisores financeiros e o Ministério da Educação deram continuidade ao 

programa de formação de professores. Para apoiar a implementação do Referencial de Educação 

Financeira e complementar as ações de formação de professores, foi lançado um novo Caderno de 

Educação Financeira, dirigido ao 2.º ciclo do ensino básico. A promoção da formação financeira para apoiar 

o empreendedorismo e os empresários foi outra prioridade. Na sequência do protocolo de cooperação 
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estabelecido entre o CNSF, o IAPMEI e o Turismo de Portugal, foi elaborado o Referencial de Formação 

Financeira para Micro, Pequenas e Médias Empresas, que foi publicado em maio.  

Os resultados do 2.º Inquérito à Literacia Financeira da População Portuguesa foram também 

apresentados em 2016. O inquérito, realizado no âmbito do CNSF, permitiu conhecer os níveis de literacia 

financeira da população nas suas três dimensões (atitudes, comportamentos e conhecimentos financeiros) 

e identificar as áreas e os grupos populacionais com maiores défices de literacia financeira. 

Foi concluído um conjunto de reformas legislativas, designadamente sobre: i) Financiamento colaborativo 

– Regulamento da CMVM n.º 1/2016; ii) Reclamações e resolução de conflitos – Regulamento da CMVM 

n.º 2/2016; iii) Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de 

reutilização; iv) Deveres de reporte de informação à CMVM – Regulamento n.º 3/2016; v) Taxas – Portarias 

n.ºs 342-A/2016 e 342-B/2016 e Regulamento da CMVM n.º 4/2016 e vi) Índices de referência 

(benchmarks). 

Outras reformas legislativas estiveram em curso em 2016, como as relacionadas com: i) liquidação de 

valores mobiliários e centrais de valores mobiliários; ii) UCITS V; iii) direitos dos acionistas; iv) pacotes de 

produtos de investimento de retalho; v) abuso de mercado; vi) recuperação e resolução das contrapartes 

centrais e vii) fundos do mercado monetário. 

No plano internacional, o Board of Supervisors (BoS) lidera o trabalho desenvolvido pela ESMA e tem 

poderes decisórios finais na adoção de normas técnicas, opiniões, recomendações, orientações e 

aconselhamento técnico às instituições europeias. A ESMA tem ainda competências de supervisão direta 

sobre agências de notação de risco e repositórios de transações. Entre as matérias tratadas durante o 

ano destacam-se os projetos de normas técnicas e as orientações no âmbito da MiFID II, EMIR, MiFIR, 

UCITS, AIFMD e demais legislação europeia. 

O Management Board é o órgão de gestão da ESMA que assegura o desempenho adequado da sua 

missão, com particular enfoque nos aspetos da gestão administrativa e orçamental, nomeadamente na 

definição de propostas de plano estratégico, do programa de trabalho plurianual e do orçamento e gestão 

de recursos humanos. Em dezembro, a Presidente do Conselho de Administração da CMVM foi eleita 

para este órgão.  

Em 2016, a CMVM participou ativamente em 17 dos comités técnicos da ESMA. 

No que respeita à IOSCO, durante o ano foram abordadas questões relativas à proteção dos investidores 

de retalho, aos riscos cibernéticos, à liquidez nos mercados secundários de obrigações de empresas, aos 

princípios da IOSCO para índices financeiros de referência, à resiliência e recuperação de CCP e à 

supervisão dos auditores, entre outros. A CMVM participou em cinco dos comités técnicos da IOSCO. 
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O Comité Europeu de Risco Sistémico (CERS) é responsável pela supervisão macroprudencial do sistema 

financeiro europeu. O CERS integra o Sistema Europeu de Supervisão Financeira, em conjunto com a 

ESMA, a EBA e a EIOPA. O General Board, de que o presidente do Conselho de Administração da CMVM 

é membro, é o principal órgão da instituição. A CMVM esteve também representada no Comité Técnico 

Consultivo do CERS. 

O Colégio de Reguladores da Euronext (CoR) tem como objetivo a supervisão harmonizada da atividade 

da Euronext NV exercida através de entidades gestoras de mercados regulamentados localizadas em 

cada um dos países que integram o Colégio (em Portugal, a Euronext Lisbon e a Interbolsa). A supervisão 

coordenada rege-se por um memorando de entendimento celebrado entre a CMVM e as autoridades 

congéneres da Bélgica (FSMA), França (AMF), Holanda (AFM) e Reino Unido (FCA). O CoR é composto 

pelo Comité de Presidentes (que tem poderes de decisão nos termos do memorando de entendimento), 

pelo Comité de Direção (que tem como função apoiar, colaborar e adotar as decisões tomadas pelo Comité 

de Presidentes) e por dois Grupos de Trabalho que estão focados na supervisão da atividade operacional 

da Euronext. A CMVM presidiu ao CoR no primeiro semestre de 2016. 

O Conselho de Reguladores do MIBEL (CR MIBEL) é composto pelas entidades supervisoras dos 

mercados de capitais e de energia de Portugal (respetivamente, a CMVM e a Entidade Reguladora dos 

Serviços Energéticos - ERSE) e de Espanha (a Comisión Nacional del Mercado de Valores - CNMV e a 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia – CNMC, respetivamente). O CR MIBEL exerce a 

sua atividade através do Comité de Presidentes e do Comité Técnico. 

A CMVM representa ainda Portugal no Corporate Governance Committee (CGC) da OCDE desde 2001 e 

integra, desde 2008, o respetivo Comité Executivo. Em novembro de 2016, a Presidente do Conselho de 

Administração da CMVM foi nomeada vice-presidente do CGC.  
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1. OS MERCADOS DE VALORES MOBILIÁRIOS EM 2016 

1.1. O MERCADO ACIONISTA E OBRIGACIONISTA 

1.1.1. Os Mercados Financeiros Internacionais 

A generalidade dos mercados acionistas manteve em 2016 a tendência de valorização evidenciada em 

anos anteriores. O índice MSCI World para a globalidade dos mercados acionistas teve uma valorização 

superior à do ano transato, quer quando os preços são expressos em Euros quer quando são medidos 

em USD. No entanto, a valorização daquele índice é superior quando as cotações estão expressas em 

Euros, o que ocorre pelo terceiro ano consecutivo e reflete a desvalorização do Euro face ao dólar norte-

americano. Contrariamente ao verificado nos três anos anteriores, o conjunto dos mercados desenvolvidos 

teve uma valorização inferior à registada para o índice mundial, e que decorreu sobretudo em resultado 

da ligeira queda de preços no conjunto dos mercados da Europa.  

 

Quadro 1 – Índices Acionistas MSCI (Variação do Índice) 

 

 

%

Moeda EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD

Índice Mundial -6,6 -9,4 11,4 13,4 15,1 20,3 16,3 2,1 6,6 -4,3 8,8 5,6

Índice Mundial (mercados 

desenvolvidos)
-4,7 -7,6 11,2 13,2 18,8 24,1 17,3 2,9 8,3 -2,7 8,5 5,3

América do Norte 1,5 -1,6 10,9 12,9 22,1 27,6 25,7 10,3 8,7 -2,4 13,2 9,8

América Latina -19,3 -21,8 3,8 5,7 -19,4 -15,7 -3,0 -14,8 -25,3 -32,9 31,7 27,9

Europa -11,1 -13,8 13,1 15,2 16,5 21,7 4,2 -8,6 5,4 -5,3 -0,5 -3,4

Zona Euro -17,6 -20,1 15,1 17,2 20,4 25,8 2,3 -10,2 7,6 -3,3 1,8 -1,2

Ásia -16,4 -19,0 16,3 18,5 -4,5 -0,2 16,7 2,4 -1,7 -11,7 6,9 3,8

Pacífico -13,6 -16,2 9,0 11,0 10,3 15,2 8,0 -5,2 11,8 0,4 4,6 1,5

Extremo Oriente -14,2 -16,8 7,1 9,1 15,6 20,8 8,8 -4,5 16,6 4,7 3,2 0,1

20162011 2012 2013 2014 2015Índices Internacionais

Notas: (i) As cotações que serviram de base ao cálculo das variações percentuais encontram-se

expressas em Euro e em USD; (ii) O índice Pacífico inclui o Japão; (iii) Valores a final de ano.

Fonte: Bloomberg; cálculos CMVM.
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O aumento das cotações acionistas foi mais acentuado na América do Norte e na América Latina, e o 

conjunto das bolsas europeias foi o único a apresentar um desempenho negativo. O índice representativo 

da América do Norte atingiu máximos históricos em diversos momentos ao longo do ano e as cotações 

acionistas na zona Euro continuaram a apresentar variações positivas embora inferiores às do ano 

transato. Na generalidade das economias emergentes, nomeadamente em países exportadores de 

petróleo, as cotações acionistas, em particular as dos setores energético e de materiais de base, 

registaram uma apreciação assinalável na sequência da recuperação dos preços das matérias primas.   

 

Gráfico 1 – Índices Acionistas MSCI (Valores de Final de Ano - esq) e Taxa de Câmbio do Euro 
(Base = 100 em 2006 - dir) 

 

Fonte: Bloomberg; cálculos CMVM.  
Notas: (i) As cotações dos índices acionistas encontram-se expressas em Euro; (ii) O índice Pacífico inclui o Japão. 

 

A evolução do índice MSCI World em um horizonte temporal mais alargado continua a evidenciar uma 

recuperação generalizada dos preços nos mercados acionistas face aos níveis evidenciados após a crise 

financeira internacional de 2008. Entre o final de 2008 e o de 2016, o índice mundial aumentou 145,1% (o 

que corresponde a uma variação média anual de cerca de 11,9%), com a recuperação dos preços das 

ações na América do Norte (218,4% no mesmo período) a ser significativamente superior à verificada na 

Europa (77,1%).2 A intensidade da crise financeira de 2008, aliada à da posterior crise do Euro, é patente 

no facto de as cotações acionistas na zona Euro (e na Europa) se manterem ainda, no final de 2016, 

abaixo dos valores registados há uma década atrás. Na América Latina os preços das ações continuam a 

                                                   

2 Variações medidas em Euro. 
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ser inferiores aos registados no início da década, não obstante o forte crescimento verificado no último 

ano.   

A evolução das cotações acionistas (bem como a dos lucros das empresas) influencia o price earnings 

ratio (PER). Com exceção do índice MSCI Europa, o PER de índices acionistas internacionais de relevo 

apresenta uma variação homóloga anual positiva no final de 2016. Todos os índices representados no 

gráfico seguinte apresentam rácios superiores a 20, e apenas o Nikkei apresenta um PER inferior à média 

dos últimos dez anos. Eventos marcantes ocorridos em 2016 - como o resultado do referendo no Reino 

Unido ou a eleição da nova administração dos EUA - alimentaram a incerteza económica em várias regiões 

do globo, mas não parecem ter influenciado a perceção dos investidores quanto à taxa de crescimento 

dos lucros das empresas ou à remuneração exigida para as financiar. O crescimento dos preços das ações 

foi em muitos casos mais acentuado do que o crescimento dos lucros das empresas nos últimos anos, o 

que pode indiciar algum excesso de valorização das cotações. 

 

Gráfico 2 – PER dos Principais Índices Mundiais  

              Valores de Final de Trimestre          PER Médio 2016 vs PER Médio Últimos 10 Anos 

 

Fonte: Bloomberg; cálculos CMVM. 

 

O sentimento dos investidores relativo à evolução dos lucros futuros das empresas está em linha com as 

projeções dos analistas financeiros. Essas previsões para a taxa de crescimento dos lucros são em geral 

usadas como um indicador de consenso do mercado relativo às perspetivas futuras dos lucros das 

empresas. No caso de quatro índices europeus (CAC, DAX, FTSE 100 e IBEX) e do S&P 500, a taxa de 

crescimento projetada para 2017 oscila entre 6,8% (DAX) e 20,3% (IBEX), e é superior em todos os casos 

à taxa média anual para os próximos três anos, o que significa que o valor das empresas deriva das suas 

oportunidades de crescimento mas também que se prevê que essas oportunidades de crescimento sejam 

mais relevantes no curto do que no médio prazo. Importa no entanto referir que as estimativas dos 
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analistas para os resultados futuros das empresas cotadas têm-se revelado demasiado otimistas. Com 

efeito, análises retrospetivas confirmam que essas estimativas são, em média, superiores aos lucros 

efetivamente verificados e que, quando inferiores, os desvios tendem a ser menos relevantes. Nas 

empresas do S&P 500 registam-se os menores desvios de previsão e simultaneamente um menor 

enviesamento das previsões que entre os índices europeus analisados.  

 

Gráfico 3 – Lucros das Empresas - Previsões dos Analistas Financeiros  

               (%) 

 

Fonte: Bloomberg; cálculos CMVM. 

 

Melhores oportunidades de crescimento das empresas podem conduzir a maior retenção de lucros e 

reinvestimento e à diminuição do payout ratio. Entre os índices analisados, o DAX apresenta menor payout 

ratio (51%) em 2016, e o FTSE 100 regista o maior (138%). No caso deste último índice, observa-se pelo 

segundo ano consecutivo uma remuneração dos acionistas através de dividendos que excede os lucros 

obtidos durante o exercício, o que poderá limitar o potencial de crescimento das cotações acionistas 

destas empresas.  

Por outro lado, a margem operacional (quociente entre os resultados operacionais e as receitas) aumentou 

em 2016, e encontra-se no nível máximo de cinco anos para as empresas do CAC, DAX, DJ Eurostoxx 

50 e IBEX. Em termos agregados, um aumento da margem operacional das empresas pode sinalizar um 

maior crescimento económico e contribui para o incremento da capacidade de remunerar acionistas e 

credores. A maior margem dos índices pertencentes à zona Euro poderá estar relacionada com a evolução 

recente do sentimento dos consumidores (que se encontra em níveis máximos da última década), e 

contribuirá certamente para o aumento da capacidade de as empresas gerarem lucros no futuro. 



 

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

 

Gráfico 4 – Margem Operacional (esq) e Payout Ratio (dir) 

(%)              (%) 

 
Fonte: Bloomberg; cálculos CMVM. 

 

 

O índice DAX apresenta o aumento mais expressivo dos earnings per share (EPS) na última década, com 

particular incidência no último ano, mas as empresas de alguns dos principais índices de referência na 

Europa (CAC, DJ Eurostoxx 50, FTSE 100, IBEX e MSCI Europe) contabilizaram menos lucros em 2016 

do que os evidenciados no final de 2005. Quanto ao pagamento de dividendos, CAC, DAX, DJ Eurostoxx 

50, FTSE 100 e S&P 500 viram os dividendos das respetivas empresas aumentar no ano transato, e as 

do PSI 20 conheceram uma quebra dos dividendos distribuídos em 2016 e por comparação com 2005.  

 

Gráfico 5 – EPS (esq) e Dividendos (dir) de Índices Mundiais (Índice = 100 em 2005)            

 

Fonte: Bloomberg; cálculos CMVM. 
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Gráfico 6 – Earnings Yield de Índices Europeus (esq) e de Blocos Económicos Mundiais (dir) 

             (%)              (%) 

 

Fonte: Bloomberg; cálculos CMVM. 

 

O rácio entre os resultados por ação e o preço (earnings yield) para índices bolsistas de diferentes 

mercados permite identificar comportamentos díspares no interior da União Europeia, com Portugal, Itália, 

Finlândia, República Checa e Reino Unido a registarem reduções deste indicador no último ano. Entre os 

principais blocos económicos verificou-se um aumento dos earnings yield dos mercados emergentes e da 

zona Euro, por contraposição com uma queda nos BRICS, EUA e Japão. Os mercados emergentes 

(incluindo os BRICS) continuam a exibir earnings yield mais elevados que as regiões mais desenvolvidas 

(EUA, zona Euro e Japão), o que também ilustra a diferente evolução dos lucros por ação e das cotações 

das ações das empresas dos diferentes blocos económicos. 

Ao tratar de forma similar variações permanentes e transitórias dos resultados das empresas, os 

resultados por ação negligenciam informação relacionada com o ciclo económico, algo que também se 

verifica com o PER e com o earnings yield. Assim, por exemplo, o PER ajustado usa no denominador do 

rácio os resultados por ação ajustados ao ciclo económico, ajustamento que pode ser efetuado através 

da utilização de médias móveis (MM) a dez anos (o Cyclically Adjusted Price Earnings - CAPE) ou de 

métodos mais complexos de decomposição daquela variável em componentes permanente e transitória 

(por exemplo, o método UCM – Unobserved Components Model). 

A aplicação destes métodos para os índices S&P 500 e MSCI Europe permite concluir que, quer na 

Europa, quer nos EUA, o PER ajustado aumentou no ano transato e encontra-se acima da média histórica 

dos últimos dez anos, o que sinaliza alguma sobrevalorização dos cotações acionistas. No entanto, o 

aumento do PER ajustado do S&P 500 ocorreu em simultâneo com um aumento significativo dos lucros 

estruturais das empresas (entre 2011 e 2016 cresceram a uma taxa média anual de 5,2%), enquanto na 

Europa se assistiu a uma redução dos lucros estruturais das empresas. Esta evolução contrastante reflete 
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em larga medida o diferencial de crescimento da atividade económica na Europa e nos EUA desde o início 

da crise financeira internacional. 

 

Gráfico 7 – PER Ajustado: Médias Móveis a Dez Anos (MM) e Componentes Não Observáveis 
(UCM) 

S&P 500     MSCI Europe 

 

Fonte: Bloomberg; cálculos CMVM. 

  

Gráfico 8 – Lucros Estruturais e Ciclo - Componentes Não Observáveis 

S&P 500     MSCI Europe 

 

Fonte: Bloomberg; cálculos CMVM. 

 

A diferença entre os earnings yield de índices acionistas e a taxa de rentabilidade da dívida pública a dez 

anos é um indicador frequentemente usado para avaliar a atratividade relativa dos mercados acionista e 

obrigacionista. Essa diferença tem sido em geral positiva, com exceção do índice de referência para o 

mercado português. O earnings yield do índice HSCEI excedia a taxa de rentabilidade da dívida pública 

de longo prazo da China em 9,9% em 2016, o valor mais elevado entre os índices analisados. O valor 
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médio calculado para Portugal para o horizonte temporal compreendido entre 2011 e 2016 foi de -4,7%, o 

que é explicado não só pela baixa rentabilidade dos capitais próprios das empresas portuguesas como 

também pelo elevado spread de crédito exigido ao Estado português na emissão de dívida pública.  

 

Gráfico 9 – Diferencial Entre as Taxas de Rentabilidade Acumuladas de Mercados Acionistas e de 
Obrigações da Dívida Pública a 10 Anos (esq) e Entre os Earnings Yield de Índices Acionistas e 

as Yields de Dívida Pública a 10 Anos (dir) 

     (%)                           (%) 

 

Fonte: Bloomberg; cálculos CMVM. 

 

A análise anterior é complementada com a simulação de duas estratégias alternativas de alocação de 

ativos para os mercados acionista e de dívida pública de longo prazo. No primeiro caso simula-se o 

desempenho de uma carteira que inclui o conjunto de ações que constituem um índice acionista; no 

segundo, a simulação baseia-se na aquisição de um índice obrigacionista de dívida pública a dez anos.3 

Neste último caso, é efetuado um rebalanceamento frequente da carteira: periodicamente são alienadas 

(adquiridas novas) obrigações cuja maturidade se afasta (aproxima) dos dez anos. Este exercício é 

realizado para seis índices acionistas de diferentes áreas económicas, tendo por base um investimento 

no final de 2006. A rentabilidade dessa estratégia no índice NASDAQ (S&P 500) teria, ao fim de dez anos, 

excedido em 203,2 (94,5) p.p. a rentabilidade gerada pela dívida pública de longo prazo emitida pelo 

governo norte-americano, o que significa que, nestes dois casos, o mercado acionista foi mais atrativo que 

o de dívida pública. Com as exceções de Portugal (onde a rentabilidade da dívida pública portuguesa 

excedeu em 39,0 p.p. a do índice PSI20) e da Europa, os mercados acionistas dos outros países também 

                                                   

3 O valor do índice obrigacionista corresponde ao preço de uma obrigação de cupão zero com maturidade de dez anos. O preço é 

calculado a partir das respetivas taxas spot de mercado a dez anos (fonte: Bloomberg) e pressupõe um roll-over diário de forma a 

que a maturidade residual seja sempre de dez anos. 
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se revelaram mais atrativos que os de dívida pública na última década. 

 

Gráfico 10 – Ofertas Públicas de Ações (esq) e de Obrigações (dir) 

 

Fonte: WFE; cálculos CMVM. 
Nota: Dados sobre número de emissões de obrigações não disponíveis para a região Américas. 

* Inclui África e Médio Oriente 

 

No mercado primário, o valor das ofertas públicas4 de ações decresceu em todas as regiões, em especial 

nas Américas, onde o número de emissões também diminuiu significativamente. Na Europa5, o 

decréscimo do número de emissões foi mais intenso que o do valor, pelo que o valor médio de cada 

emissão aumentou. Quanto ao mercado obrigacionista, na Ásia assistiu-se ao crescimento do valor 

colocado e do número de emissões, mas na Europa apenas aumentou o montante colocado. 

 

Contexto Macroeconómico 

O ano de 2016 caracterizou-se pela desaceleração da atividade económica em alguns dos principais 

blocos económicos mundiais e, em particular, entre os países mais desenvolvidos. Em termos reais, o PIB 

mundial cresceu acima dos 3%, embora ligeiramente menos que no ano anterior. Não obstante o 

abrandamento da atividade económica na zona Euro, assistiu-se a uma redução da taxa de desemprego 

(-0,9 p.p.) e a um aumento da taxa de inflação (+0,2 p.p.). Ainda assim, a taxa de inflação permanece a 

                                                   

4 Incluem ofertas públicas de venda e ofertas públicas iniciais. 
5 Os dados apresentados com a designação “Europa” incluem também as bolsas africanas e do médio oriente , mas não incluem a 
Deutsche Börse. 

http://deutsche-boerse.com/
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níveis bastante reduzidos por comparação com os objetivos do BCE para o médio prazo (2%). Tal como 

acontecia em 2015, a economia da zona Euro continua a ser excedentária nas suas trocas comerciais 

face ao resto do mundo.  

 

Quadro 2 – Indicadores Macroeconómicos 

 
Fonte: FMI; OCDE; Comissão Europeia/Eurostat. 

 

A quebra da atividade económica nos EUA foi mais acentuada que a da zona Euro, com a taxa de 

desemprego a permanecer em níveis historicamente reduzidos e a taxa de inflação a aproximar-se dos 

2%. A evolução destes indicadores aumenta a probabilidade de existência de alterações da política 

monetária num futuro próximo no sentido de a tornar mais restritiva, o que não se perspetiva para a zona 

Euro. Quanto aos mercados emergentes, nos BRICS o PIB real voltou a crescer acima dos 5%, 

crescimento que foi acompanhado da redução da taxa de inflação para 3,6%. 

 

2012 2013 2014 2015 2016

Portugal

Variação do PIB real (%) -4,1 -1,1 0,9 1,6 1,4

Desemprego (%) 15,6 16,2 13,9 12,4 11,1

Défice Orçamental (% PIB) -5,7 -4,8 -7,2 -4,4 n.d.

Variação do Índice de Preços do Consumidor (%) 2,8 0,5 -0,2 0,5 0,6

Balança Corrente (% do PIB) -1,8 1,6 0,1 0,1 0,8

Zona Euro

Variação do PIB real (%) -0,9 -0,3 1,2 2,0 1,7

Desemprego (%) 11,4 12,0 11,6 10,9 10,0

Défice Orçamental (% PIB) -3,6 -3,0 -2,6 -2,1 n.d.

Variação do Índice de Preços do Consumidor (%) 2,5 1,4 0,4 0,0 0,2

Balança Corrente (% do PIB) 1,3 2,2 2,4 3,0 3,4

EUA

Variação do PIB real (%) 2,2 1,7 2,4 2,6 1,6

Desemprego (%) 8,1 7,4 6,2 5,3 4,9

Défice Orçamental (% PIB) -6,5 -3,3 -2,8 -2,6 -3,1

Variação do Índice de Preços do Consumidor (%) 1,9 1,5 1,6 1,4 1,7

Balança Corrente (% do PIB) -2,8 -2,2 -2,3 -2,6 n.d.

BRICS

Variação do PIB real (%) 5,8 5,8 5,4 4,9 5,2

Desemprego (%) 5,2 5,0 4,8 5,0 4,7

Défice Orçamental (% PIB) -2,1 -2,3 -2,3 -3,9 n.d.

Variação do Índice de Preços do Consumidor (%) 4,3 4,7 3,9 4,0 3,6

Balança Corrente (% do PIB) 0,6 0,2 1,1 1,9 1,4

Economia Mundial

Variação do PIB real (%) 3,5 3,3 3,4 3,2 3,1

Variação do Índice de Preços do Consumidor (%) 4,1 3,7 3,2 2,8 2,9
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Gráfico 11 – Sentimento Económico e Confiança do Consumidor 

 

Fonte: Bloomberg, Eurostat; cálculos CMVM. 

Nota: Indicador de Sentimento Económico - a base 100 corresponde à média de longo prazo; Indicador de Confiança do 
Consumidor - a base 0 corresponde à média de longo prazo. 

 

O PIB português cresceu menos 0,2 p.p. que em 2015, e foi acompanhado de uma redução da taxa de 

desemprego e de uma balança com o exterior superavitária pelo quarto ano consecutivo. O crescimento 

do PIB e em particular da componente de consumo privado beneficiou, em geral, da melhoria do clima 

económico, com o indicador de sentimento económico a registar seu nível mais elevado desde 2000. O 

indicador de confiança do consumidor também evoluiu favoravelmente. 

As projeções macroeconómicas emitidas por entidades privadas6 e por entidades oficiais para os próximos 

dois anos não são em alguns casos consensuais. As previsões para o crescimento real do PIB português 

em 2017 oscilam entre 1,1% e 1,6%. No caso da zona Euro, essas previsões situam-se num intervalo 

mais reduzido (1,5%-1,6%); a materializar-se, representam uma ligeira desaceleração do crescimento 

económico por comparação com o ano anterior. Quanto aos EUA, parece existir um consenso para uma 

taxa de crescimento real da economia em 2017 situada em torno dos 2,3%, o que deixa antever um 

acentuar da divergência com a zona Euro. As várias projeções realizadas também indiciam uma ligeira 

aceleração do crescimento económico mundial.  

Note-se, porém, a (in)capacidade preditiva das várias organizações: o FMI, por exemplo, foi mais preciso 

nas previsões que fez para 2016 e a zona Euro (e Portugal) do que para os EUA, situação oposta à que 

se verificou nas projeções para 2015. Assim, não só a evolução conjuntural da atividade económica 

                                                   

6 Essencialmente casas de investimento, mas também universidades e outras entidades privadas. No caso de Portugal, a Bloomberg 

inclui mais de 20 entidades privadas, e para os EUA existe informação para mais de 80 entidades privadas.  
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influencia o desempenho operacional das empresas, como também indicadores de surpresa económica7 

têm impacto sobre esse desempenho. Os indicadores económicos na zona Euro (e no G10) foram mais 

favoráveis em 2016 do que era antecipado, mas nos EUA e nos mercados emergentes o desvio entre os 

resultados económicos e as projeções foi manifestamente negativo, o que influenciou a evolução dos 

mercados financeiros nas várias regiões mundiais. 

 

Gráfico 12 – Previsões do FMI para o Crescimento do PIB Real em 2017 (esq) e Nível de Surpresa 
Face à Divulgação de Indicadores Económicos (dir) 

 (%)                                             

 

Fonte: Bloomberg, FMI e Citigroup; cálculos CMVM. 

 

Muito embora tenha aumentado ligeiramente em 2016, nos últimos anos a taxa de inflação da zona Euro 

foi sistematicamente inferior ao objetivo fixado pelo Banco Central Europeu (BCE), enquanto a massa 

monetária conheceu um aumento significativo na sequência da política monetária agressiva levada a cabo 

pelo BCE. Medida por M1 (moeda em circulação e depósitos bancários à ordem), a massa monetária 

cresceu 8,9% em 2016, e os indicadores M2 (que inclui M1, depósitos com uma maturidade até dois anos 

e depósitos desmobilizáveis com um pré-aviso até três meses) e M3 (que inclui M2, repos, fundos de 

tesouraria e instrumentos de dívida com maturidade até dois anos) aumentaram, respetivamente, 4,7% e 

5,0%. O crescimento da massa monetária foi inferior ao do ano transato mas ainda assim bastante acima 

dos valores observados antes da crise financeira internacional. Dado o escasso crescimento dos preços 

e do produto, a velocidade de circulação da moeda na zona Euro continua em níveis reduzidos, pelo que 

                                                   

7 Calculados, por exemplo, através do desvio mensal entre os indicadores económicos divulgados e o consenso de estimativas para 

esses indicadores. 
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o regresso da normalidade de funcionamento dos mercados financeiros deverá passar pela diminuição da 

liquidez em excesso atualmente existente e pelo aumento da velocidade a que se processam as 

transações na economia real. 

 

Gráfico 13 – Estrutura Temporal das Taxas do Mercado Interbancário Euribor 

                          (%) 

 

Fonte: Bloomberg, BCE; cálculos CMVM. 

 

Gráfico 14 – Evolução das Taxas de Juro de Curto Prazo a Três Meses (esq) e  
Taxa Interna de Rentabilidade do Índice Obrigacionista de Dívida Pública a 10 anos (dir) 

 

Fonte: Bloomberg; cálculos CMVM. 
Notas: Valores no final do período; taxas LIBOR segundo preços da British Bankers Association. 

 

Uma consequência direta da ação do BCE e da sua política monetária expansionista é a existência de 
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taxas de juro interbancárias historicamente baixas, e negativas até aos doze meses de maturidade, com 

a Euribor a três meses a situar-se em -0,32% no final do ano. As taxas de juro interbancárias de curto 

prazo para outras moedas são igualmente baixas (algumas mesmo negativas) e estáveis nos últimos anos, 

dada a política monetária expansionista seguida pelos principais bancos centrais mundiais. Essa evolução 

não se estendeu, contudo, aos mercados de dívida pública. A taxa interna de rentabilidade da dívida 

pública de algumas das economias mais desenvolvidas teve um comportamento volátil, embora 

tendencialmente descendente desde 2008. Na segunda metade de 2016 o rendimento gerado pelas 

obrigações de dívida de médio e longo prazo parece ter alterado a trajetória descendente, em resultado 

da diminuição das expectativas de deflação à escala mundial e de alguns sinais positivos quanto ao 

crescimento da economia mundial. 

A redução generalizada das taxas de juro interbancárias não se traduziu no aumento do stock de 

empréstimos a empresas não financeiras. Níveis de endividamento demasiado elevados no setor 

empresarial e a existência de crédito mal parado e outros ativos não geradores de rendimento nos 

balanços dos bancos contribuíram certamente para a redução daquele stock em Portugal e noutros países 

europeus: na zona Euro o saldo dos empréstimos a empresas não financeiras apenas cresceu 0,6% em 

2016, e em Portugal caiu 5,6%. Numa perspetiva temporal mais dilatada, o stock de empréstimos reduziu-

se 17,2% em Portugal ao longo dos últimos dez anos, mas aumentou 11,8% na zona Euro. 

 

Gráfico 15 – Stock de Crédito de Instituições Bancárias a Empresas não Financeiras (Milhares de 
Milhão de Euros) 

 

Fonte: Bloomberg e BCE; cálculos CMVM. 

 

Apesar de a política monetária expansionista do BCE não ter produzido efeitos significativos ao nível do 

volume de crédito concedido a empresas não financeiras, existiu um impacto no custo de financiamento 

da atividade económica, com a contínua diminuição das taxas de juro cobradas a empresas não 

financeiras da zona Euro em todas as maturidades. Em 2016, as taxas de juro de empréstimos de prazo 
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até um ano caíram 0,32 p.p., enquanto as de médio (entre um e cinco anos) e longo prazo (mais de cinco 

anos) diminuíram 0,37 e 0,30 p.p., respetivamente. O diferencial entre as taxas pagas por empresas não 

financeiras de Portugal e da zona Euro também diminuiu para todas as maturidades, com exceção das 

mais longas. Uma leitura possível para a diminuição em conjunto do volume de crédito e das taxas de juro 

é que os bancos se tornaram mais criteriosos na concessão de crédito, evitando exposição a empréstimos 

mais arriscados. 

Dado o baixo crescimento económico e o difícil enquadramento em que as empresas portuguesas 

desenvolveram a sua atividade, a diminuição do custo de financiamento contribuiu para a estabilização do 

crédito bancário em situação de incumprimento (aquele cujos prazos de amortização não foram 

respeitados pelo devedor). Este indicador estabilizou em torno dos 12% nos últimos três anos, 

apresentando em 2016 um diferencial de cerca de 7 p.p. face aos pares da zona Euro. 

 

Gráfico 16 – Crédito Vencido em Empréstimos Bancários 

       (%) 

 

Fonte: Bloomberg, BCE; cálculos CMVM. 

 

A emissão de papel comercial é uma alternativa ao crédito bancário de curto prazo para as maiores 

empresas. Em condições normais de funcionamento do mercado, a taxa de juro paga na emissão de papel 

comercial acompanha a evolução das taxas interbancárias com idêntica maturidade. O mercado do papel 

comercial nos EUA e na zona Euro caracterizou-se nos últimos anos por uma baixa volatilidade, com uma 

trajetória descendente das taxas de juro entre 2009 e 2015. Todavia, a partir do final do terceiro trimestre 

de 2015 as taxas de juro do papel comercial emitido nos EUA e na zona Euro seguem trajetórias opostas. 

Nos EUA, a remuneração associada a este instrumento de dívida acompanhou as expectativas do 

mercado de que a Reserva Federal Americana iria proceder a um aumento das taxas de juro diretoras. 
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Assim, durante 2016, a taxa de juro paga na emissão de papel comercial a 90 dias nos EUA teve um 

crescimento, que não foi acompanhado pela correspondente taxa na zona Euro (esta continuou em queda 

e atingiu no final do ano uma remuneração negativa de -0,4%).  

Por outro lado, a emissão de obrigações é uma alternativa ao crédito bancário de médio e longo prazo. 

Entre o final de 2015 e o de 2016, a taxa de desconto de obrigações com notação AAA aumentou e a de 

obrigações com notação BAA diminuiu, o que originou a diminuição do diferencial entre as duas classes 

de risco de 1,5 p.p. para 0,8 p.p. e sugere que os investidores reduziram a sua aversão ao risco. 

 

Gráfico 17 – Taxa de Juro Paga na Emissão de Papel Comercial a 90 Dias (esq) e Taxa Interna de 
Rentabilidade (TIR) Média das Obrigações por Classe de Risco (dir) 

     (%)                   (%) 

 

Fonte: Bloomberg, BCE, Reserva Federal Americana e Moody’s; cálculos CMVM. 

 

Gráfico 18 – Taxa Interna de Rentabilidade das Obrigações por Classe de Risco - Zona Euro 

        (%)              (%) 

 

Fonte: Thompson Reuters; cálculos CMVM. 
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Ao longo do ano assistiu-se igualmente a uma redução generalizada da TIR de obrigações emitidas na 

zona Euro, que foi mais pronunciada nas de maior risco do que entre as de melhor qualidade de crédito. 

Para as empresas financeiras, por exemplo, a TIR caiu 0,59 p.p. nas obrigações AAA, redução que foi 

ligeiramente superior a um ponto percentual nas BBB. Em termos gerais, os spreads entre diferentes 

classes de risco tenderam a encurtar-se.   

Os prémios de CDS também permitem analisar o mercado de risco de crédito. Com exceção das entidades 

com notação AA, as demais categorias conheceram uma redução dos prémios de CDS em 2016. Essa 

redução foi mais expressiva para as entidades com notação B e BB (-112,3 pontos base e -55,3 pontos 

base). Nas entidades do setor financeiro verificou-se um agravamento expressivo do prémio de risco 

associado a dívida subordinada (65,6 pontos base) e a uma redução do prémio de risco da dívida sénior 

(64,1 pontos base). A esta evolução não será alheio o novo enquadramento regulatório do setor bancário, 

designadamente em matéria de resolução bancária (que penaliza os detentores de dívida subordinada no 

caso de o banco não cumprir com os respetivos requisitos de capital). 

 

Gráfico 19 – Prémios de CDS a 5 Anos por Classe de Risco (esq) e Índices de CDS sobre o Setor 
Corporativo Europeu (dir) 

 

 

  Fonte: Thompson Reuters, cálculos CMVM. 
Nota: A quebra apresentada na parte direita do gráfico deve-se a valores não disponíveis. 

 

O spread soberano influencia o spread de crédito das empresas e, em particular, daquelas com melhor 

qualidade creditícia e pouco diversificadas internacionalmente. Em 2016, o spread sobre a dívida pública 

portuguesa com maturidade a cinco anos agravou-se em mais de 100 pontos base. Os spreads também 

aumentaram na Áustria, Bélgica, França, Alemanha e Holanda, conquanto de menor dimensão (inferior a 
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10 pontos base). A maior queda dos prémios de CDS (-25 pontos base face a 2015) ocorreu em Espanha. 

O spread de crédito (medido pela diferença entre as taxas de juro implícitas em empréstimos 

obrigacionistas com a mesma maturidade emitidos por Portugal e pela Alemanha) agravou-se 

substancialmente em todas as maturidades, em particular nas mais longas. De facto, a curva de spreads 

de crédito da dívida pública portuguesa conheceu um aumento de inclinação em 2016, com os spreads a 

dez anos a fixarem-se acima de 350 pontos base. As probabilidades condicionais de incumprimento no 

pagamento da dívida são de sobremaneira mais elevadas em horizontes temporais mais alargados do que 

no curto prazo, uma situação oposta à verificada em 2011. 

 

Gráfico 20 – Prémios de CDS Soberanos a 5 Anos  

 

Fonte: Thompson Reuters; cálculos CMVM. 

 

Gráfico 21 – Prémio de Risco de Crédito das Obrigações do Tesouro Portuguesas Face às 
Alemãs 

                                   % 

 

Fonte: Bloomberg; cálculos CMVM. 
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A liquidez nos mercados financeiros 

A importância das condições de liquidez nos mercados financeiros para a política de investimento e de 

alocação de recursos tem levado ao desenvolvimento de modelos estatísticos que permitem a sua 

mensuração. Entre as técnicas mais usadas encontram-se os modelos de fatores dinâmicos, que 

conjugam informação de diversas variáveis e fontes de modo a obter um indicador compósito de liquidez. 

No gráfico seguinte apresenta-se um indicador de stress de funding8; pode concluir-se que o risco de 

liquidez global foi mais acentuado no auge da crise financeira de 2008 e apresenta uma evolução 

crescente nos três últimos anos. Em 2016, esse risco esteve acima da média referente ao período 

analisado, sugerindo um nível de stress superior ao padrão. 

 

Gráfico 22 – Risco de Liquidez dos Mercados Financeiros  

 

Fonte: Bloomberg; cálculos CMVM. 

 

Gráfico 23 – Iliquidez em Mercados de Dívida Pública (esq) e Acionistas (dir) 

  (%) 

 

Fonte: Bloomberg; cálculos CMVM. 

                                                   

8 Trata-se de um componente principal dinâmico que agrega informação de variáveis representativas de risco de liquidez, isto é, que 

explicam variações no nível de liquidez agregada dos mercados. Valores positivos (negativos) indiciam níveis de risco de liquidez 
maiores (menores) que a norma. 
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Não obstante, a liquidez tem permanecido estável nos mercados de dívida pública norte-americana e 

alemã, com as yields das obrigações com maturidade residual superior a um ano a atingirem desvios 

médios inferiores a dois p.p. durante 2016.9 Por seu turno, no mercado acionista em Portugal, não obstante 

a redução dos valores transacionados, o nível de liquidez situou-se acima da média de longo prazo10, o 

que foi essencialmente motivado pela redução dos custos de transação implícitos e pelo menor impacto 

das transacções nos preços de mercado. Em contraste, os mercados acionistas espanhol, francês e 

italiano registaram níveis de liquidez inferiores à média no final do ano, uma situação que perdura desde 

o início de 2015 nos dois primeiros casos. 

 

A volatilidade nos mercados financeiros 

A volatilidade nos principais mercados acionistas mundiais manteve um nível não muito diferente do 

verificado no ano anterior. No caso do Eurostoxx 50, em 2008 a volatilidade média diária a 90 dias situou-

se em 29,6%, o que compara com 15,0% e 14,1%, respetivamente, para os anos de 2015 e 2016.  

Alguns eventos que ocorreram no ano não tiveram impacto relevante sobre a incerteza dos investidores. 

A tensão geopolítica manifestada no médio-oriente, os repetidos ataques terroristas em diversos pontos 

do globo e em particular na Europa, a eleição da nova administração norte-americana e ainda o resultado 

do referendo no Reino Unido que resultou na decisão de saída da União Europeia provocaram alguns 

picos de volatilidade que foram rapidamente ultrapassados.  

Alguns desses eventos foram mesmo bem recebidos pelos mercados, como foi o caso da eleição do novo 

presidente norte-americano, que anunciou um conjunto de políticas baseadas na desregulação, na 

redução de impostos e no programa de investimentos em infraestruturas. Subsistem contudo dúvidas que 

podem vir a ter impacto nas preferências e na incerteza dos investidores em 2017, nomeadamente quanto 

à possibilidade de o congresso norte-americano não aprovar as políticas anunciadas pela nova 

administração, o reduzido potencial de crescimento de longo prazo de algumas das mais relevantes 

economias mundiais e as decisões de política monetária dos principais bancos centrais mundiais quanto 

ao trade off entre o controlo da inflação e o estímulo da procura. 

O nível de volatilidade nos principais mercados mundiais reflete a já referida confiança dos investidores e 

                                                   

9 O indicador de iliquidez é calculado através da diferença entre valores teóricos de obrigações e cotações fornecidas por 

intermediários financeiros. No cálculo do indicador são usadas diferentes emissões com maturidades superiores a um ano. Maiores 
desvios entre as cotações e os valores teóricos sinalizam condições de liquidez mais desfavoráveis. 
10 O indicador compósito de iliquidez no mercado acionista é baseado nas componentes principais do bid-ask spread, do indicador 

de Amihud, dos valores transacionados e da rotação do capital. Valores superiores a zero denotam níveis de liquidez superiores à 
média de longo prazo ou, equivalentemente, níveis de liquidez inferiores à média de longo prazo. 
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dos analistas, de que são exemplo as estimativas quanto aos resultados futuros das empresas e o price 

earnings ratio. O valor do PER – acima de 20 para os principais mercados – sugere um elevado nível de 

distribuição presente de resultados e uma reduzida taxa de crescimento futura dos dividendos.  

 

Gráfico 24 – Volatilidade Histórica e Implícita 

Histórica (Índices Acionistas MSCI)    Implícita (Índice VSTOXX) 

 

S&P 500                           DJ Eurostoxx 50 

    

Fonte: Bloomberg; cálculos CMVM. 

 

A evolução da volatilidade nos principais mercados de ações mundiais tem sido acompanhada pela 

alteração da correlação entre os ativos que constituem os índices e outros instrumentos financeiros, 

nomeadamente mercadorias, moedas e dívida (pública e privada). Na generalidade das situações, a 

correlação entre as diversas categorias de ativos financeiros diminuiu após a crise financeira internacional 

de 2008, o que teve especial significado para os gestores de ativos na medida em que tiveram a 

possibilidade de ver as carteiras geridas beneficiarem de ganhos de diversificação. A correlação entre a 
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rentabilidade dos principais índices mundiais e o das moedas mais relevantes diminuiu significativamente 

nos últimos anos, numa evolução oposta à registada na relação entre a rentabilidade de diversas 

mercadorias e o da dívida pública emitida por algumas das principais economias mundiais. O co-

movimento entre as diversas categorias de ativos11 tem diminuído tendencialmente desde a crise de 2008, 

embora tenha atingido o seu máximo em 2011 e 2012 (provavelmente em resultado da crise das dívidas 

soberanas europeias posterior à crise do mercado hipotecário norte-americano). Nos dois anos mais 

recentes, a primeira componente principal inclui sobretudo indicadores dos mercados de dívida e de 

mercadorias, e os do mercado monetário encontram-se presentes na segunda componente.   

 

                         Gráfico 25 – Rentabilidade Acumulada e Co-Movimento dos Títulos do Setor 
Financeiro na Zona Euro (esq) e Co-Movimento das Séries de Rentabilidades de Dívida Pública, 

de Dívida Privada, de Índices de Ações, de Taxas de Câmbio, de Metais e de Outros (dir) 

  

Fonte: Bloomberg; cálculos CMVM. 

 

No setor financeiro, o índice DJ Eurostoxx Banks regista desvalorizações há três anos consecutivos (-8% 

em 2016). A evolução do preço das ações deste setor na Europa (ou a do preço dos CDS que incidem 

sobre dívida junior) não será certamente alheia à deterioração da qualidade dos ativos do setor bancário 

de alguns países, e em particular ao elevado nível de incumprimento associado às carteiras de crédito. 

Em simultâneo, as baixas taxas de juro nominais continuam a deprimir a margem financeira deste setor, 

estando as receitas operacionais cada vez mais dependentes de outras comissões. Não obstante, os 

                                                   

11 Medido pela primeira componente principal. Este indicador é construído com base nos preços (rentabilidade) dos instrumentos 

financeiros que compõem os seguintes cabazes: moedas (EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY e EUR/USD), índices de ações (DAX, 
Dow Jones Industrial, Euro Stoxx 50, FTSE 100, Nasdaq 100, Russell 2000, S&P 500), dívida pública (três emissões de dívida 

soberana alemã, inglesa e norte-americana, com maturidade de 30 anos), matérias primas (ouro, prata, petróleo, gás natural e trigo) 
e dívida privada (dois índices da Moody’s, constituídos por emissões com diferente qualidade de crédito).  
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preços das ações de empresas financeiras na Europa aumentou de modo relevante no último trimestre do 

ano e em particular após as eleições norte-americanas, tendo mesmo superado as expectativas dos 

analistas relativas ao crescimento dos lucros do setor bancário. 

O peso da primeira componente principal das rentabilidades dos constituintes do índice DJ Eurostoxx 

Banks revela o peso da comunalidade mais relevante da estrutura de correlações dessas rentabilidades. 

Durante 2016, a primeira componente principal permitiu explicar 65,1% da variância total da rendibilidade 

diária dos constituintes daquele índice, o valor máximo dos últimos sete anos e que corresponde a um 

acréscimo de 8,9 p.p. face ao ano anterior. Um aumento significativo da correlação em períodos de stress 

financeiro pode estar associado a problemas sistémicos no setor porquanto tal poderá estar associado ao 

aumento da probabilidade de insolvência em simultâneo de duas ou mais instituições financeiras. 

 
Gráfico 26 – Indicadores de Stress Financeiro Westpac (esq) e Sentix (dir) 

 

Fonte: Bloomberg e Thomson Reuters; cálculos CMVM. 

 

Apesar da estabilização do nível de incerteza dos investidores em ações, outros indicadores de stress 

financeiro sinalizam aumento das dificuldades à escala mundial, em resultado de alguma turbulência no 

período que antecedeu o referendo no Reino Unido e a eleição presidencial nos EUA.12 O índice Westpac 

representativo da confiança nos mercados financeiros europeus apresentou em 2016 um valor médio 

diário quase duplo do relativo ao ano anterior, embora distante do atingido em 2008, para o que contribuiu 

a quebra nas cotações dos mercados acionistas na primeira metade de 2016, particularmente no setor 

                                                   

12 O índice Westpac usa dados de alta frequência para identificar períodos de stress financeiro. O indicador baseia-se em 

metodologia do FMI e recorre às variáveis beta do sector bancário, ‘Ted’ Spread, yield curve invertida, spread de obrigações de 

empresas (usando tipicamente informação dos CDS de obrigações soberanas), rentabilidade das ações, volatilidade das ações (time 
varying) e volatilidade da taxa de câmbio (igualmente time varying). As variáveis são normalizadas antes de se proceder à construção 

do indicador compósito (que resulta da média das variáveis normalizadas). O Sentix é construído com base em 36 indicadores sobre 

expectativas para os próximos seis meses, apurados mensalmente junto de cerca de 1600 analistas financeiros e investidores 
institucionais. 
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financeiro. Na segunda metade do ano, o setor bancário europeu continuou vulnerável mas mostrou 

resiliência face aos problemas observados nos balanços das instituições (particularmente no que respeita 

ao volume de non performing loans), bem como aos ajustamentos que se antecipam no modelo do negócio 

bancário e na política monetária europeia.  

Continuaram a manifestar-se preocupações com o endividamento soberano e dos setores não financeiros. 

O setor europeu de fundos de investimento, por seu turno, conseguiu captar novas subscrições líquidas 

de fundos e beneficiou da maior tomada de risco pelos investidores (que resultou no aumento da procura 

de obrigações investment grade, tal como já se tinha verificado em anos anteriores, mas igualmente de 

obrigações de rendimento fixo de repúblicas com um maior nível de risco). Apesar das vulnerabilidades 

apresentadas, o indicador Sentix revelava, no final de 2016, expectativas de maior crescimento económico 

em diferentes zonas do globo, antecipando alguma redução da incerteza dos investidores. 

 

1.1.2. Os Mercados Acionistas e Obrigacionistas na União Europeia 

Mercados Acionistas 

Muito embora tenham existido alguns picos de volatilidade de curto prazo, a ano de 2016 caracterizou-se 

por uma reduzida volatilidade nos mercados acionistas.  

O início do ano ficou marcado por pressões decorrentes da redução da procura externa em resultado da 

desaceleração da atividade económica nos mercados emergentes, nomeadamente a China e outras 

economias fortemente dependentes do reduzido preço do petróleo e de outras commodities, e por 

incertezas sobre o crescimento económico global. Num contexto de manutenção de baixas taxas de juro 

nominais e de inflação por um período alargado de tempo, a intensificação de comportamentos de search 

for yield repercutiu-se no mis-pricing do risco e no estreitamento dos prémios apesar de o risco de crédito 

percebido pelos investidores ter permanecido elevado. Ao mesmo tempo, subsistiram as preocupações 

com a baixa rentabilidade das empresas financeiras, que continuou a ser inferior ao custo do capital. Este 

cenário refletiu-se numa redução dos preços nos mercados acionistas na Europa.  

Contrastando com o observado no início do ano, o segundo trimestre caracterizou-se, em geral, por uma 

redução da volatilidade, uma melhoria do sentimento de mercado e uma ligeira valorização dos ativos de 

maior risco. A recuperação dos preços do petróleo, um desempenho económico superior às expetativas e 

o anúncio de novos estímulos monetários na zona Euro terão contribuído para esta evolução. Contudo, 

não foram afastadas as preocupações com a rentabilidade do setor bancário decorrentes de uma 

excessiva exposição a ativos não geradores de rendimento, da concentração em determinadas classes 
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de ativos (como é o caso da dívida pública doméstica) e da incerteza sobre as consequências de um 

enquadramento regulamentar europeu mais exigente. Desenvolvimentos específicos registados em alguns 

países e em alguns bancos condicionaram as cotações de empresas do setor financeiro, com o ano a ficar 

igualmente marcado pela saída do Deutsche Bank e do Credit Suisse do índice EuroStoxx 50.  

 

Gráfico 27 – Variação Anual dos Principais Índices Acionistas  
de Mercados de Valores Mobiliários Europeus 

  

Fonte: Bloomberg; cálculos CMVM. 

 

Prosseguiu a sobreavaliação dos preços em alguns espaços económicos (casos do mercado acionista 

nos EUA, do mercado de dívida pública e privada, bem como do real estate em alguns países europeus). 

A reavaliação do prémio de risco de crédito na Europa justificou o desinvestimento em fundos de 

investimento, e existiram preocupações acrescidas em matéria de liquidez no mercado obrigacionista 

corporate. Em junho os mercados reagiram fortemente aos resultados do referendo do Reino Unido sobre 

a permanência na União Europeia, observando-se um pico de volatilidade que atingiu o seu máximo no 

dia seguinte ao referendo. As taxas de câmbio da Libra e do Euro e os índices de preços registaram 

desvalorizações, mais acentuadas nas cotações das empresas do setor bancário.  

Após estes picos de volatilidade e de desvalorizações expressivas, no terceiro trimestre assistiu-se à 

recuperação dos principais índices acionistas, num contexto de não materialização dos cenários mais 

negativos para a economia do Reino Unido e de uma ligeira recuperação das condições económicas 

globais. As maiores valorizações foram observadas no setor bancário, refletindo uma melhoria do 

crescimento mundial e maiores lucros esperados dos bancos. Não obstante, a intensificação das 

expectativas de prolongamento no tempo do ainda reduzido crescimento económico e de baixas taxas de 

juro, com impactos negativos na rentabilidade e na solvabilidade das instituições financeiras, continuou a 
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condicionar os modelos de intermediação financeira tradicionais. O final do ano ficou ainda marcado por 

preocupações com alguns grandes bancos europeus, associadas a eventuais dificuldades de 

recapitalização pelos acionistas privados. 

Os índices acionistas europeus registaram uma variação média de 5,92% em 2016, inferior ao valor 

observado no ano anterior (7,50%). A amplitude entre o valor máximo e o valor mínimo foi de 44,63 p.p., 

com os maiores aumentos de preços a ocorrer na Hungria, na Letónia e no Luxemburgo, e as maiores 

desvalorizações na Dinamarca, em Portugal e na Itália. As cotações acionistas caíram em 12 setores, o 

que contrasta com a redução de preços em apenas quatro setores no ano anterior. 

 
Gráfico 28 – Evolução dos Índices Setoriais com Melhor e Pior Desempenho em 2015 

(Eurostoxx600) (esq) e Dispersão de 19 Índices Setoriais do Eurostoxx 600 (dir) 

 

. 

Fonte: Bloomberg; cálculos CMVM. 

 

O valor de mercado do capital acionista (capitalização bolsista) das empresas admitidas à negociação na 

Europa aumentou 2,7% no ano. As empresas admitidas à negociação na estrutura do grupo LSE 

continuam a registar a maior capitalização bolsista, e os grupos Euronext e NASDAQ OMX representam, 

respetivamente, 24,9% e 9,0% da capitalização acionista na Europa.  

Contrariamente ao ocorrido no ano anterior, o valor das novas emissões de ações caiu, tendo sido porém 

diferenciada a evolução nas diversas bolsas. Assim, assistiu-se a um forte crescimento da Euronext, o que 

permitiu o reforço do papel de relevo deste grupo na captação de novas empresas para a negociação nos 

mercados de ações da Europa.  
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Quadro 3 – Capitalização Bolsista nos Mercados Acionistas Europeus 

 

 

 
Gráfico 29 – Valor Emitido e Número de Novas Emissões de Ações na Europa (esq) e Fusões e 

Aquisições na Europa (dir)  

  
 

Fonte: WFE (esq) e AFME (dir); cálculos CMVM. 

 

 

Unidade: € 10 6̂

Bolsa (País)
Valor em   

31-12-2015

Valor em   

31-12-2016
Δ%

Athens Exchange (Grécia) 37 546,5 35 308,7 -6,0%

BME - Spanish Exchanges (Espanha) 720 438,4 669 394,9 -7,1%

Borsa Italiana (Itália) 573 602,0 525 049,7 -8,5%

Bratislava Stock Exchange (Eslováquia) 4 256,0 4 563,1 7,2%

Bucharest Stock Exchange (Roménia) 16 966,7 16 811,5 -0,9%

Bulgarian Stock Exchange (Bulgária) 4 390,7 4 950,6 12,8%

CEESEG - Budapeste (Hungria) 16 190,9 21 270,4 31,4%

CEESEG - Ljubljana (Eslovénia) 5 523,2 4 999,8 -9,5%

CEESEG - Praga (Rep. Checa) 23 542,8 22 194,7 -5,7%

CEESEG - Viena (Austria) 87 931,9 95 200,9 8,3%

Cyprus Stock Exchange (Chipre) 2 464,1 2 386,0 -3,2%

Deutsche Börse (Alemanha) 1 570 300,6 1 630 412,8 3,8%

Irish Stock Exchange (Irlanda) 117 153,7 113 849,3 -2,8%

London Stock Exchange (Inglaterra) 5 281 286,4 5 352 221,9 1,3%

Luxembourg Stock Exchange (Luxemburgo) 43 134,6 57 870,8 34,2%

Malta Stock Exchange (Malta) 4 031,8 4 211,9 4,5%

NASDAQ OMX - Copenhaga (Dinamarca) 331 519,8 319 216,0 -3,7%

NASDAQ OMX - Estocolmo (Suécia) 627 923,2 643 505,4 2,5%

NASDAQ OMX - Helsínquia (Finlândia) 187 035,0 208 839,4 11,7%

NASDAQ OMX - Riga (Letónia) 1 882,2 802,7 -57,4%

NASDAQ OMX - Tallin (Estónia) 1 272,1 2 287,2 79,8%

NASDAQ OMX - Vilnius (Lituania) 3 378,9 3 495,7 3,5%

NYX Amsterdam (Holanda) 666 709,8 811 718,0 21,7%

NYX Bruxelas (Bélgica) 379 402,0 358 906,9 -5,4%

NYX Lisboa (Portugal) 54 762,7 54 342,5 -0,8%

NYX Paris (França) 1 911 227,9 2 049 209,0 7,2%

Warsaw Stock Exchange (Polonia) 126 016,8 130 988,5 3,9%

TOTAL 12 799 890,5 13 144 008,2 2,7%

Fonte: FESE, Euronext, LSE, NASDAQ OMX e Borsa Italiana.
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Os setores de energia, eletrónico e financeiro representaram 51% das novas emissões na Europa. 

Contudo, enquanto no setor energia/utilities o valor emitido aumentou, nos setores eletrónico e financeiro 

assistiu-se a uma redução. A contração das emissões no setor financeiro terá estado associada ao fraco 

desempenho dos índices acionistas, especialmente no primeiro semestre do ano. 

A nível geográfico, os emitentes sediados no Reino Unido, na Dinamarca e na Alemanha representaram 

59% das emissões em ofertas públicas iniciais (IPO) na Europa. No Reino Unido e na Alemanha observou-

se uma contração do valor emitido, mas na Dinamarca existiu um aumento significativo face ao ano 

anterior. Apesar de o Reino Unido ter registado o maior valor tanto em emissões de IPO, como em 

negócios de fusões e aquisições, as primeiras registaram uma quebra anual da ordem dos 55% e os 

segundos um crescimento de 168%. 

A realização de ofertas públicas iniciais tende a concentrar-se em períodos de maior estabilidade política. 

No entanto, o ano de 2016 ficou marcado por picos de incerteza, designadamente no segundo e no quatro 

trimestres. A redução, face ao ano anterior, do número de IPO e dos montantes envolvidos poderá ter 

estado associada aos elevados níveis de incerteza política que terão motivado as empresas a adiar as 

suas decisões de financiamento no mercado acionista.  

 

Gráfico 30 – Indicador de Incerteza Política e Novas Emissões de Ações na Europa 

 

Fonte: AFME e Economic Policy Uncertainty; cálculos CMVM.  
 
 

 

O valor negociado em ações nos principais mercados dos países da União Europeia caiu 16,3%. O Reino 
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com a Alemanha e França 56% do valor negociado na Europa. Em termos relativos, as maiores contrações 

do valor negociado, de 15% e 12%, respetivamente, ocorreram no grupo Euronext (Euronext Paris, 

Euronext Amsterdam, Euronext Brussels e Euronext Lisbon) e no LSE Group (London Stock Exchange e 

Borsa Italiana). Por seu turno, o NASDAQ OMX (mercados de Helsínquia, Copenhaga, Estocolmo, 

Islândia, Tallinn, Riga e Vilnius)13 e o CEE Stock Exchange Group (bolsas da Áustria, Eslovénia, Hungria 

e República Checa) viram o valor negociado em ações diminuir cerca de 8% e 4%, respetivamente. 

 

Gráfico 31 – Valor Transacionado em Ações (Quota de Mercado) (esq) 
e Peso da Negociação Off-Book em Ações (% do valor negociado)  (dir) 

  

Fonte: FESE, NYSE Euronext, Nasdaq OMX, Borsa Italiana e Fidessa; cálculos CMVM. 
Nota: "Outros" inclui o valor transacionado nas demais 10 principais bolsas da UE (Roménia, Eslovénia, Chipre, Bulgária, Estónia, 

Lituânia, Luxemburgo, Eslováquia, Malta e Letónia). 

 

O peso da negociação over the counter (OTC) em ações aumentou em Portugal, no Reino Unido, na 

Alemanha e nos EUA, e diminuiu em Espanha. Este tipo de negociação corresponde a percentagens no 

total negociado em ações que variam entre 32,3% (EUA) e 52,5% (Espanha). Dada a menor transparência 

na realização destas operações OTC, o crescente e expressivo aumento de importância destas transações 

poderá originar dificuldades acrescidas aos supervisores dos mercados financeiros. 

 

Mercados Obrigacionistas  

Nos mercados obrigacionistas, o início do ano ficou marcado por uma pressão adicional decorrente dos 

desenvolvimentos no mercado do petróleo e da evolução dos mercados acionistas. O aumento da 

                                                   

13 A Islândia não está integrada no conjunto dos 27 mercados europeus, e não é considerada na análise. 
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incerteza mundial e das expetativas de novos estímulos monetários pelo BCE terá contribuído para a 

queda das yields das obrigações soberanas na zona Euro. No primeiro trimestre as taxas de rentabilidade 

das obrigações soberanas com notações mais elevadas caíram, em resultado da procura de ativos mais 

seguros pelos investidores. Assistiu-se igualmente a alguma heterogeneidade nas taxas de rentabilidade 

das obrigações soberanas, tendo as maiores descidas ocorrido nos países com notações mais elevadas; 

nos países com notações mais baixas as yields permaneceram estáveis ou aumentaram ligeiramente. 

Como referido, a descida das taxas de rentabilidade da dívida pública emitida pela maioria dos países 

europeus foi impulsionada pelas medidas de estímulo monetário adotadas pelo BCE, designadamente a 

expansão do montante de compras mensais do programa de compra de ativos. Até dezembro de 2016 o 

BCE comprou um total de 1 273 mil milhões de Euros de dívida pública emitida pelos Estados membros, 

correspondentes a 13% da dívida pública total da zona Euro.  

Após o referendo à permanência do Reino Unido na União Europeia os diferenciais das yields na zona 

Euro e nos EUA aumentaram, situação que estará associada à divergência de opções de política 

monetária nas duas áreas geográficas. Os mercados periféricos da zona Euro foram particularmente 

afetados, com subidas nas taxas de rentabilidade de dívida pública e o movimento de flight to safety a 

contribuir para que as taxas da dívida alemã atingissem valores (mais) negativos para diversas 

maturidades.   

No entanto, as yields das obrigações de dívida pública de longo prazo na zona Euro aumentaram 

ligeiramente após a reunião de política monetária do Conselho do BCE de setembro. As expetativas de 

uma política monetária menos acomodatícia traduziram-se numa subida do nível e da inclinação da curva 

a prazo da EONIA. O segmento mais curto da curva passou a ser horizontal, o que indicia a expectativa 

de inexistência de novos cortes na taxa de juro, enquanto a decomposição das yields na Europa revela 

que o aumento observado pode estar associado a valores do prémio de risco menos negativos e a um 

aumento da taxa de inflação esperada. Nos EUA a componente de prémio de risco tornou-se positiva no 

final do ano. O Banco Central Europeu anunciou posteriormente a redução no programa de compra de 

ativos mensal de 80 mil milhões de euros para 60 mil milhões de euros, apesar da sua manutenção até 

ao final de 2017.  

Em contraciclo com o observado nomeadamente na Alemanha, em Espanha e na Itália, as yields da divida 

pública portuguesa aumentaram. O aumento das taxas de rentabilidade exigidas pelos investidores reflete 

algumas fragilidades da economia nacional, como sejam a reduzida dimensão do mercado de capitais 

nacional, as dificuldades do setor bancário e o receio de um possível agravamento da sustentabilidade da 

dívida num cenário de reversão das taxas de juro. Os valores das yields nacionais devem igualmente ser 

analisados à luz do programa de compra de ativos do BCE. De facto, existe uma correlação significativa 
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entre o valor das compras de ativos pelo BCE e as taxas internas de rentabilidade da divida pública 

nacional, pelo que a pressão descendente nos preços poderá estar igualmente associada a um menor 

volume de compras de ativos. No caso de Itália, o alargamento do diferencial de spread entre as 

maturidades a dez e a dois anos das obrigações soberanas esteve principalmente associado à incerteza 

política resultante do referendo constitucional realizado no país a 4 de dezembro. 

 

Gráfico 32 – Spread Entre a Yield da Dívida Pública a 10 Anos e a 2 Anos (esq) e Yield da Dívida 
Pública a 10 anos (dir) – em % 

 

 

Fonte: Bloomberg; cálculos CMVM. 

 

Gráfico 33 – Compras de Dívida Pública pelo BCE vs Yields da Dívida Pública e Decomposição 
das Yields da Dívida Pública  

  

Fonte: BCE (esq.) e BIS (drt.)  
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Os índices de preços nos mercados obrigacionistas na Europa e nos Mercados Emergentes continuaram 

a aumentar. Nos EUA, os preços aumentaram 2,2% (após a quebra de 2,7% ocorrida no ano anterior). 

Este cenário foi distinto do verificado no mercado obrigacionista japonês, onde caíram 1%. Contrastando 

com o ano anterior, os índices obrigacionistas de vários segmentos aumentaram, aumento que foi mais 

acentuado no segmento empresarial AAA (+2,9%). Ao invés, no segmento high yield assistiu-se a uma 

nova redução de preços (-2,4%). 

Diversos fatores terão influenciado a evolução dos mercados obrigacionistas na Europa, entre os quais a 

incerteza quanto ao crescimento económico, baixos níveis de inflação e a manutenção de uma política 

monetária expansionista. A incerteza relativa ao cenário de crescimento global no início do ano resultou 

num aumento dos spreads, que foi mais pronunciado nas obrigações high-yield. No entanto, os spreads 

das obrigações tanto de notação investment grade como high yield mantiveram-se inferiores aos 

observados nos EUA. Por outro lado, o prémio de risco para as empresas não financeiras sofreu uma 

ligeira redução após o anúncio de compra de ativos do setor empresarial pelo Eurosistema (CSPP - 

Corporate Sector Purchase Program) e os spreads associados às emissões de obrigações de empresas 

não financeiras, mas também financeiras, ficaram mais reduzidos.  

Não obstante as correções de curto prazo, atribuíveis às tensões desencadeadas pelo referendo no Reino 

Unido, as taxas de rentabilidade das obrigações emitidas por sociedades não financeiras da zona Euro, 

em todas as classes de notação de risco, continuaram a ser influenciadas pelo programa de compra de 

ativos do setor empresarial. Os índices europeus de preços das obrigações de empresas não financeiras 

de baixa notação de risco registaram um aumento mais acentuado do que os das obrigações do setor 

financeiro e de rating mais elevado. 

 

Gráfico 34 – Spreads das Yields de Dívida Privada na Europa, Por Notação de Crédito (esq) 
Índices de Dívida Privada na Europa, por Setor (dir) 

 

Fonte: Bloomberg; cálculos CMVM. 
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A emissão de dívida soberana caiu 15% face ao ano transato e a qualidade credíticia média dessas 

emissões aumentou. Por outro lado, as emissões de dívida privada evoluíram favoravelmente (+11%), 

para o que terão contribuído as condições favoráveis no mercado obrigacionista de dívida privada e a 

política monetária acomodatícia do BCE. Num cenário de baixas taxas de juro, este tipo de aplicações 

tornou-se atrativa tanto para os investidores como para as empresas. A atividade foi especialmente 

patente no segmento de dívida privada de empresas não financeiras com a classificação de investment 

grade (que é elegível para o program de compras do BCE). Em termos globais, a emissão de dívida no 

segmento high yield aumentou aproximadamente 4,1%, apresentando contudo um padrão diferenciado 

face a 2015, com uma redução nos EUA e na Europa e um aumento na região Asia Pacifico. 

O valor negociado em obrigações nas duas bolsas com maior valor transacionado (London Stock 

Exchange e Borsa Italiana) caiu, mas na BME Espanha assistiu-se ao aumento da negociação deste tipo 

de dívida. Tal como em anos anteriores, existiu uma elevada concentração da negociação nas praças 

britânica, italiana e espanhola. 

 

Gráfico 35 – Valor Total de Novas Emissões de Obrigações na Europa (esq) e Emissões no 
Segmento High Yield (dir) 

  

Fonte: WFE; cálculos CMVM. 
Nota: Em ‘Outras’ incluem-se (quando não representadas): Irish SE; Wiener Börse; NASDAQ OMX Nordic Exchange; Moscow 

Exchange; Cyprus SE; Budapest SE; Malta SE; Ljubljana SE. 
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Gráfico 36 – Valor Transacionado em Obrigações nas Bolsas de Valores da União Europeia  

  
Fonte: FESE, NYSE Euronext, Nasdaq OMX e Borsa Italiana; cálculos CMVM. 

Notas: 1. "Outros" inclui o valor transacionado nas demais 10 principais bolsas da UE (Roménia, Eslovénia, Chipre, Bulgária, 
Estónia, Lituânia, Luxemburgo, Eslováquia, Malta e Letónia); 2. A negociação de dívida pública portuguesa (realizada na 

plataforma Euro MTS) e em outros mercados por grosso não está incluída. 

 

Os desenvolvimentos observados nos diversos segmentos de mercado encontram-se refletidos no 

Composite Indicator of Systemic Stress (CISS) e no Sovereign CISS (SovCISS). O CISS mostra uma 

tendência de aumento desde o final de 2014 até ao primeiro semestre de 2016. O valor máximo deste 

período (0,32) foi alcançado em junho, e foi principalmente motivado pela incerteza relacionada com o 

referendo no Reino Unido, que gerou um aumento de volatilidade nos mercados acionista, obrigacionista 

e cambial. Por seu turno, o segmento de intermediários financeiros teve o maior contributo para o risco 

sistémico durante 2016. Com efeito, o setor bancário na Europa enfrenta desafios estruturais relacionados 

nomeadamente com a baixa qualidade dos ativos, a insuficiente rentabilidade, o valor elevado dos ativos 

não geradores de rendimento (non performing loans) em alguns países e uma diminuição da confiança no 

setor, e que foram ampliados pelo cenário prolongado de baixo crescimento económico e de taxas de juro 

reduzidas.  

A evolução do CISS não pode igualmente ser dissociada da evolução do mercado acionista: os períodos 

em que este indicador de risco sistémico assumiu os valores mais expressivos do ano estão associados 

a picos de volatilidade de curto prazo nos preços das ações. Não obstante os picos de volatilidade, o 

indicador CISS atingiu o menor valor do ano em dezembro. Uma das características observadas no 

segundo semestre de 2016 é a existência de dispersão ao nível dos indicadores de riscos dos diversos 

segmentos de mercado, situação que contrasta claramente com o padrão observado durante a crise do 

mercado hipotecário norteamericano.  
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Gráfico 37 – Indicadores CISS (esq) e SovCISS (dir) para a Zona Euro 

  

 

Fonte: BCE; cálculos CMVM. 

Nota: O Indicador CISS varia entre 0 e 1 e é uma média ponderada de cinco subíndices, relativos aos mercados cambial, monetário, 
acionista, obrigacionista e ainda intermediários financeiros. Cada subíndice é calculado como a média de três indicadores, 
normalizados de acordo com a respetiva distribuição empírica acumulada. A agregação dos subíndices baseia-se nos princípios da 

teoria da carteira e considera a correlação dinâmica entre os cinco segmentos bem como o impacto na atividade económica da 
instabilidade causada por cada segmento. A correlação resulta do cálculo das variâncias e covariâncias recorrendo ao método EWMA 
(exponentially weighted moving average).  

O Indicador SovCISS varia entre 0 e 1 e agrega 6 indicadores suscetíveis de captar a evolução dos mercados obrigacionistas 
soberanos para 17 países da Zona Euro com exceção Eslo (volatilidade, bid-ask spread e spread relativamente às taxas swap das 

obrigações a dois e a dez anos). A amplitude reflete os valores máximo e mínimo do indicador para o conjunto de países em análise.  

 

 

À semelhança do padrão observado para o risco sistémico, o indicador SovCISS apresentou valores 

relativamente controlados durante o ano, num contexto de baixas taxas de juro e de uma política monetária 

marcadamente acomodatícia. Os valores mais elevados do ano foram observados em novembro e em 

dezembro. O padrão nos diversos países europeus foi heterogéneo; a elevada amplitude esteve associada 

à situação económica e financeira da Grécia, mas os valores do SovCISS revelam um contágio limitado 

aos mercados soberanos na zona Euro. Este indicador também indicia a existência de alguns períodos 

específicos em que o risco sistémico soberano foi um pouco superior nos casos de Dinamarca, Portugal, 

Itália e Espanha.  

Desenvolvimentos recentes justificam o renovado enfoque dos fatores políticos e de geoestratégia mundial 

como influenciadores do sentimento de mercado. Os indicadores de incerteza política registaram máximos 

em 2016, em resultado, designadamente, do referendo no Reino Unido e das eleições presidenciais nos 

EUA. Contudo, o aumento da incerteza política não teve tradução ou contágio visíveis ao nível do setor 

bancário; a probabilidade de incumprimento simultâneo de dois ou mais emitentes bancários de grande 

dimensão ou soberanos permaneceu reduzida.  
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Gráfico 38 – Indicador de Incerteza Política (esq) e Probabilidade de Incumprimento Simultâneo 
de Dois ou Mais Emitentes Bancários e Soberanos (dir) 

  

Fonte: Economic Policy Uncertainty e BCE; cálculos CMVM. 

 

 

1.2. OS MERCADOS DE DERIVADOS  

Nos mercados de derivados assistiu-se ao crescimento do número total de contratos negociados nas 

bolsas mundiais na ordem dos 1,7%, para o valor mais elevado dos últimos 15 anos. Diversos eventos 

estarão associados a este aumento das transações, que não ocorreu de modo homogéneo ao longo do 

ano. De facto, assitiu-se a alguns picos na negociação de derivados em resposta a riscos políticos 

acrescidos, designadamente os resultantes do referendo britânico e das eleições nos EUA. Nos EUA, as 

expetativas sobre uma política fiscal expansionista e uma política monetária divergente face às opções 

tomadas na Europa e no Japão tiveram implicações no mercado de derivados sobre câmbios, metais 

preciosos e taxas de juro. Nos mercados energéticos, as principais tensões resultaram do desejo de a 

Arábia Saudita exercer influência nos preços do petróleo através da OPEP, enquanto no mercado de 

produtos agrícolas se destaca a influência de fenómenos climatéricos.   

O aumento do número de contratos negociados de futuros (+9,8%) beneficiou da maior popularidade dos 

segmentos de commodities e de câmbios, e foi acompanhado de uma contração (-9,6%) no número de 

contratos de opções (associada à tendência decrescente observada desde 2011 nos segmentos de ações 

e de índices de ações).  
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Gráfico 39 – Número de Contratos de Derivados Negociados 

 

Fonte: Futures Industry Association; cálculos CMVM. 

 

A evolução nas diferentes áreas geográficas contrasta com o padrão observado no ano anterior, em que 

as bolsas da região Ásia-Pacífico conheceram um aumento muito expressivo da negociação. Em 2016, a 

negociação aumentou nas bolsas localizadas na Europa e nas Américas (Latina e do Norte), mas na região 

Ásia-Pacífico o número de contratos transacionados diminuiu. Esta diferente evolução está associada à 

negociação de contratos com tipologias distintas. Assim, nas bolsas da Ásia são maioritariamente 

transacionados contratos de pequena dimensão destinados ao investidor de retalho, enquanto nas da 

América do Norte e da Europa os contratos são em geral de dimensão superior e são transacionados por 

investidores institucionais.  

 

Quadro 4 – Transações de Contratos de Derivados, por Região (esq) e Subjacente (dir)   

 

Fonte: Futures Industry Association; cálculos CMVM. 
* Inclui bolsas da África do Sul, Turquia, Israel e Grécia. 

Nota: A localização das bolsas é determinada pelo país de registo. 
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Unidade: N.º de contratos

2015 2016
∆ % 

2016/2015

Ações 4 944 753 556 4 557 878 357 -7,8

Índices sobre Ações 8 339 604 232 7 117 487 070 -14,7

Taxas de Juro 3 251 058 673 3 514 907 620 8,1

Câmbio 2 797 204 200 3 077 836 847 10,0

Produtos Agrícolas 1 410 908 886 2 214 163 491 56,9

Energia 1 639 673 085 1 931 906 582 17,8

Metais não Preciosos 1 280 935 517 1 877 347 155 46,6

Metais Preciosos 316 685 335 616 262 160 94,6

Outros 820 045 791 312 137 035 -61,9

Total 24 800 869 275 25 219 926 317 1,7

Unidade: Nº de contratos

Região 2015
Quota 

(%)
2016

Quota 

(%)

∆ % 

2016/2015

América do Norte 8 198 938 400 33,1 8 589 865 508 34,1 4,8

Ásia-Pacífico 9 697 245 237 39,1 9 180 674 887 36,4 -5,3

Europa 4 795 837 387 19,3 5 180 068 421 20,5 8,0

América Latina 1 450 744 978 5,8 1 615 293 377 6,4 11,3

Outros* 658 103 273 2,7 654 024 124 2,6 -0,6

Total 24 800 869 275 100,0 25 219 926 317 100,0 1,7
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Os subjacentes com crescimento mais expressivo foram os metais (preciosos e não preciosos) e os 

produtos agrícolas. As transações de derivados sobre ações e sobre índices de ações tiveram uma quebra 

na ordem dos 12,1%, mas estes segmentos continuam a ter uma posição de relevo, correspondente a um 

pouco menos de uma em cada duas transações. 

No conjunto dos derivados cujo sujacente são ações ou índices de ações, o contrato de referência para o 

mercado indiano CNX Nifty Options, da National Stock Exchange of India, teve a quebra mais expressiva 

de volume negociado. Este é um contrato de reduzida dimensão e que tem como característica essencial 

o facto de essa dimensão variar com o valor dos subjacentes, o que dificulta as comparações com outros 

contratos de derivados sobre ações. As opções sobre o Kospi 200, que já foram os derivados mais 

transacionados do mundo, viram também o volume negociado diminuir. A quebra observada em 2012 

decorreu do aumento em cinco vezes da dimensão dos contratos, medida tomada para desencorajar a 

especulação pelos investidores. Por outro lado, em mercados dominados por investidores institucionais 

(de que são exemplo os contratos de futuros sobre o Eurostoxx 50, transacionados na Eurex), o volume 

transacionado aumentou.  

 

Gráfico 40 – Derivados Sobre Índices de Ações, Volatilidade e Preço à Vista do Subjacente  
CNX Nifty (NSE)    Kospi (CXE)  

  

Fonte: Bloomberg; cálculos CMVM. 

 

A negociação de contratos sobre taxas de câmbio e sobre mercadorias (commodities) aumentou de novo 

em 2016. Os contratos mais negociados voltaram a ser os futuros relativos ao par Dólar/Rublo, 

transacionados na Moscow Stock Exchange, e os futuros e opções do par Dólar/Rupia, negociados nas 

bolsas da Índia (National Stock Exchange of India e Bombay Stock Exchange). O par Dólar/Rublo é 

bastante sensível à volatilidade do preço do petróleo em virtude da importância que esta mercadoria tem 
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na economia da Rússia, e o par Dólar/Rupia é procurado, essencialmente, por hedge funds, investidores 

institucionais e investidores de retalho indianos não residentes. No segmento de taxas de câmbio assistiu-

se a um pico de negociação dos futuros sobre a libra inglesa negociados na Chicago Mercantile Exchange 

no seguimento da forte desvalorização que ocorreu imediatamente após o referendo britânico. A maior 

quota de mercado nos derivados sobre mercadorias foi a relativa a produtos agrícolas, que tiveram o maior 

crescimento na última década. Os contratos sobre produtos agrícolas com maior volume foram 

transacionados nas bolsas da China, cujo crescimento acentuado resultou, em parte, das reformas 

adotadas pelo Governo daquele país para o desenvolvimento e a modernização do setor agrícola tendo 

em vista a sua sustentabilidade.   

No segmento de energia, aumentou o volume negociado tanto de contratos direcionados para investidores 

institucionais, e de grande dimensão, como os contratos de futuros Brent Crude Oil transacionados na 

Intercontinental Exchange (1 000 barris como subjacente), como de contratos mais acessíveis para os 

investidores de retalho, como os transacionados na Moscow Stock Exchange (apenas 10 barris). Diversos 

fatores terão justificado os preços observados neste segmento no início do ano, incluindo o excesso de 

capacidade, a redução do crescimento económico na China e o aquecimento global (o El Niño reduziu a 

procura sazonal de combustíveis no hemisfério norte). Persistiram as expetativas de redução dos preços 

e o mercado de futuros continuou a apresentar uma estrutura de contango, em que os preços dos futuros 

em prazos mais afastados excedem os de prazos mais curtos. A partir do segundo trimestre, verificou-se 

uma recuperação dos preços que refletiu um maior equilíbrio entre a procura e a oferta.  

 

Gráfico 41 – Perda Máxima Acumulada dos Índices de Mercadorias (esq) e Co-movimento das 
Cotações de Índices de Mercadorias (dir) 

 

Fonte: Bloomberg; cálculos CMVM. 

 

Em termos agregados, os preços das commodities aumentaram no segundo semestre, mas o co-

movimento das cotações de diversos índices de mercadorias (bens agrícolas, metais preciosos, energia, 
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metais industriais e matérias primas agrícolas) foi mais ténue, o que reflete maior intensidade de fatores 

específicos de cada um desses segmentos. 

 

Gráfico 42 – Cotações dos Contratos de Futuros na ICE (esq) e Spreads dos Contratos de Futuros 
M1-M12 e M1-M2 (dir) 

 

Fonte: Bloomberg; cálculos CMVM. 

 

No segmento de metais (preciosos e não preciosos) os seis contratos com maior volume foram 

transacionados em bolsas da China e no de metais preciosos os contratos com maior volume (futuros 

sobre o ouro) foram transacionados na New York Mercantile Exchange. Por outro lado, o aumento da 

negociação ocorrido no segmento de taxas de juro resultou, designadamente, do dinamismo nos contratos 

de opções e de futuros nos mercados Eurodólar transacionados na Chicago Mercantile Exchange. Do 

conjunto de contratos com maior volume destacam-se ainda os 10-year Treasury Note Futures e os 5-year 

Treasury Note Futures, ambos negociados na Chicago Board of Trade. 

As cinco maiores bolsas de derivados aumentaram a sua importância relativa na negociação destes 

instrumentos financeiros. As bolsas localizadas em Chicago e em Nova Iorque mantiveram as maiores 

quotas de mercado, o que no caso da CME foi estimulado pelo crescimento do valor negociado em 

contratos de futuros Eurodólar e E-mini S&P500. Os contratos Treasury Bond Futures, que permitem a 

gestão do risco de taxa de juro de longo prazo, atingiram um máximo histórico de negociação, a que não 

será certamente alheia a expectativa de aumento das taxas de juro nos EUA. Com efeito, as yields da 

dívida pública norte-americana a 10 anos aumentaram no final do ano, face a expetativas de uma política 

fiscal expansionista, susceptível de ser acompanhada de maiores défices orçamentais, do crescimento da 

dívida pública e do aumento da inflação. Simultâneamente, o preço do ouro caiu (de modo mais expressivo 

no último trimestre), o que gerou uma aumento da procura de opções sobre este metal precioso.  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

ja
n
/0

5

ju
l/
0
5

ja
n
/0

6

ju
l/
0
6

ja
n
/0

7

ju
l/
0
7

ja
n
/0

8

ju
l/
0
8

ja
n
/0

9

ju
l/
0
9

ja
n
/1

0

ju
l/
1
0

ja
n
/1

1

ju
l/
1
1

ja
n
/1

2

ju
l/
1
2

ja
n

/1
3

ju
l/
1
3

ja
n
/1

4

ju
l/
1
4

ja
n
/1

5

ju
l/
1
5

ja
n
/1

6

ju
l/
1
6

ja
n
/1

7

$
/B

a
rr

il

ICE Brent

-15

-10

-5

0

5

10

15

S
p

re
a

d
 $

/b
a
rr

il

M1-M2 M1-M12



 

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

Quadro 5 – Volume de Transações dos Principais Contratos de Derivados por Tipo de Subjacente 

 

Fonte: Futures Industry Association; cálculos CMVM. 
* Transacionado em várias plataformas de negociação. 

** Transacionado a partir de março de 2015. 

 

Quadro 6 – As Dez Principais Bolsas de Derivados 

 
Fonte: Futures Industry Association; cálculos CMVM. 

Unidade: Nº de contratos

∆ %

    2016/2015

Ações e Índices de ações

CNX Nifty Options NSE 1 765 858 934 715 273 610 -59,5

SPDR S&P 500 ETF Options * 655 942 274 671 661 453 2,4

E-mini S&P 500 Futures CME 429 803 221 472 678 663 10,0

Euro Stoxx 50 Futures  Eurex 341 824 375 374 452 071 9,5

Kospi 200 Options KRX 488 009 055 337 007 133 -30,9

Taxas de Juro

Eurodollar Futures CME 586 913 126 654 947 336 11,6

10 Year Treasury Note Futures CBOT 328 341 066 350 762 158 6,8

One Day Inter-Bank Deposit Futures BM&F 309 308 981 302 518 177 -2,2

5 Year Treasury Note Futures CBOT 190 707 727 201 904 771 5,9

Euro-Bund Futures  Eurex 177 107 346 186 714 728 5,4

Câmbio

US Dollar/Russian Ruble Futures Micex 903 374 140 860 140 157 -4,8

US Dollar/Indian Rupee Options NSE 216 130 236 361 632 420 67,3

US Dollar/Indian Rupee Futures NSE 358 801 689 351 162 981 -2,1

US Dollar/Indian Rupee Futures  BSE 258 083 484 319 413 292 23,8

US Dollar/Indian Rupee Options  BSE 170 311 114 207 386 529 21,8

Metais

Steel Rebar Futures SHFE 541 035 860 934 148 409 72,7

Iron Ore Futures DCE 259 572 085 342 265 309 31,9

Nickel Futures SHFE** 63 590 118 100 249 941 57,7

Silver Futures SHFE 144 786 451 86 501 561 -40,3

Zinc Futures SHFE 45 237 435 73 065 922 61,5

Contrato Bolsa 2015 2016

Unidade: Nº de contratos

Posição Bolsa de Valores 2015 Quota (%) 2016 Quota (%)
∆ % 

2016/2015

1 CME Group 3 531 776 304 14,2 3 942 202 299 15,6 11,6

2 Intercontinental Exchange 1 998 960 757 8,1 2 037 932 884 8,1 1,9

3 Moscow Exchange 1 659 441 584 6,7 1 950 145 218 7,7 17,5

4 National Stock Exchange of India 3 031 892 784 12,2 2 119 462 820 8,4 -30,1

5 Eurex 1 672 648 483 6,7 1 727 766 695 6,9 3,3

6 Shanghai Futures Exchange 1 050 494 146 4,2 1 680 711 841 6,7 60,0

7 Nasdaq 1 648 958 123 6,6 1 575 700 250 6,2 -4,4

8 Dalian Commodity Exchange 1 116 323 375 4,5 1 537 479 768 6,1 37,7

9 BM&FBovespa 1 358 592 857 5,5 1 487 305 788 5,9 9,5

10 CBOE Holdings 1 173 934 104 4,7 1 184 553 418 4,7 0,9

Outros 6 557 846 758 26,4 5 976 665 336 23,7 -8,9

Total 24 800 869 275 100,0 25 219 926 317 100 1,7
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Na Intercontinental Exchange assistiu-se a um forte dinamismo dos contratos de futuros Brent Crude Oil.  

O maior volume e número de posições abertas estão associados a uma maior liquidez e a spreads mais 

reduzidos. Para além dos contratos de referência, a ICE transaciona mais de 400 produtos relacionados 

(opções, cracks, spreads, differencials) susceptíveis de dar resposta a estratégias de negociação cada 

vez mais sofisticadas de modo a permitir a cobertura de riscos de natureza diversa. As expetativas de 

alteração da política energética dos EUA na sequência da eleição de novembro influenciou igualmente a 

evolução do preços do petróleo. Não obstante, o número de contratos negociados nesta plataforma evoluiu 

a um ritmo semelhante ao do conjunto do mercado de derivados. Por seu lado, a Moscow Stock Exchange 

registou um crescimento significativo da negociação (em parte explicado pelo facto de os contratos 

negociados possuírem uma dimensão inferior aos transacionados nas bolsas da Europa Ocidental).  

Apesar do referido aumento da concentração, quatro bolsas de menor dimensão conheceram um 

crescimento expressivo das transações no último ano: foram os casos da Rosario Futures Exchance 

(Argentina), da Borsa Istanbul (Turquia), da Thailand Futures Exchange (Tailândia) e da Dubai Gold e 

Commodities Exchange (Emirados Árabes Unidos).   

 

Gráfico 43 – Valor Nocional do Mercado de Derivados OTC  

 

Fonte: BIS; cálculos CMVM. 

 

Uma parte não despicienda da negociação de derivados ocorre fora dos mercados regulamentados, sendo 

efetuada em mercado de balcão (OTC) através de contratos não padronizados. Interrompendo a tendência 

de declínio observada desde 2013, o valor nocional dos contratos de derivados negociados OTC cresceu 
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10,4% no primeiro semestre de 2016, para aproximadamente 553 biliões de dólares. No entanto, no 

segundo semestre este tipo de negociação caiu para 483 biliões de dólares. A diminuição do valor nocional 

foi acompanhada pelo crescimento do valor de mercado dos contratos, uma vez que o valor bruto (isto é, 

o custo de substituição dos contratos pelos preços de mercado que prevalecem numa determinada data) 

aumentou 3,4%, sinalizando um crescimento dos montantes em risco. 

O decréscimo semestral dos valores nocionais, transversal à generalidade dos subjacentes, resultou 

sobretudo da quebra ocorrida no segmento de taxas de juro, tradicionalmente o subjacente mais relevante 

na atividade de derivados OTC (77% de quota de mercado em 2016). Após o crescimento de 42,8 biliões 

de dólares no primeiro semestre (impulsionado pela expansão dos contratos denominados em Yen e 

USD), o valor nocional dos contratos sobre taxas de juro diminuiu para cerca de 368 biliões de dólares na 

segunda metade do ano, contração que foi mais intensa em contratos denominados em Euros, Libras, 

Coroas Suecas e Yen. Os contratos sobre taxas de câmbio mantiveram a segunda maior quota de 

mercado OTC (14%), enquanto os outros contratos viram o respetivo peso no valor nocional negociado 

aumentar para 6%.  

 

CAIXA 1 – A RELEVÂNCIA DAS CONTRAPARTES NÃO FINANCEIRAS NA NEGOCIAÇÃO DE 

DERIVADOS OTC 

Em cumprimento do estabelecido no artigo 85.º (1) (b) do EMIR, cabe à Comissão Europeia “avaliar, em 

coordenação com a ESMA e as autoridades competentes, a importância sistémica das transações de 

derivados OTC por instituições não financeiras e, em particular, o impacto do presente regulamento no 

uso de derivados OTC por instituições não financeiras”. 

Na sequência do exercício realizado no relatório transato14, procura-se seguidamente atualizar a 

informação relativa à atividade das instituições não financeiras nacionais e a sua importância sistémica no 

conjunto das transações realizadas em derivados OTC por empresas (ou sobre empresas15) registadas 

em território nacional.16  As breves referências efetuadas à negociação realizada a nível europeu17 têm 

por objetivo enquadrar a representatividade do mercado de derivados OTC em Portugal. 

 

                                                   

14 Ver Relatório Anual Sobre Atividade da CMVM e sobre o Mercado de Valores Mobiliários 2015 (Caixa 1, pág.66).  
15 Quando a empresa é um subjacente em um contrato de derivados (e.g. derivados sobre ações).  
16 A análise apenas considera o registo dos contratos de derivados realizados junto do Trading Repository DTCC. 
17 As comparações realizadas baseiam-se na informação obtida no relatório publicado pela ESMA em 2015. Ver: 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma-2015-1251_-
_emir_review_report_no.1_on_non_financial_firms.pdf. 
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Quadro A – Atividade de Contrapartes Financeiras e Não Financeiras em Portugal (31/dez/2015) 

 

Fonte: TR data; cálculos CMVM. 

 

No final de 2016, as contrapartes não financeiras (CNF) representam em Portugal 58% (83% em 2015) 

do número total de contrapartes, mas o respetivo peso do número de contratos ativos no final do ano era 

de apenas 20% (21% em 2015). O montante nocional dos contratos de derivados em que estão envolvidas 

CNF é bastante inferior ao dos contratos em que estão envolvidas contrapartes financeiras. Em média, as 

CNF nacionais têm carteiras com cerca de 16 contratos e com valor nocional médio equivalente a 97 

milhões de Euros. À semelhança do que se verifica na Europa, as contrapartes financeiras (CF) têm mais 

negócios e montantes nocionais superiores aos das contrapartes não financeiras. 

 

Quadro B – Atividade de Contrapartes Financeiras e Não Financeiras em Portugal (31/dez/2016) 

 

Fonte: TR data; cálculos CMVM. 

 

O EMIR atribui às CNF a responsabilidade de identificação do limiar de compensação e estabelece um 

mecanismo para a identificação desse limiar.18 Na Europa, foi identificada uma reduzida percentagem 

                                                   

18 A agregação dos valores nocionais é realizada por classe de instrumento. O limiar de compensação é definido no artigo 11.º do 

Tipo de 

Contraparte

Nº de 

contrapartes

Nº de 

contrapartes 

(%)

Nº de 

negócios 

Nº de 

negócios  

(%)

Montante 

Nocional 

(10^6 Euros)

Montante 

Nocional 

(%)

Nº médio de 

negócios por 

contraparte

Montante 

Nocional 

médio por 

contraparte 

(10^6 Euros)

Financeira 109 17% 23 105 79% 447 082 91% 212 4 102

Não financeira 529 83% 6 004 21% 41 986 9% 11 79

  Total 638 100% 29 109 100% 489 069 100% 223 4 181

Tipo de 

Contraparte

Nº de 

contrapartes

Nº de 

contrapartes 

(%)

Nº de 

negócios 

Nº de 

negócios  

(%)

Montante 

Nocional 

(10^6 

Euros)

Montante 

Nocional 

(%)

Nº médio de 

negócios por 

contraparte

Montante 

nocional 

médio por 

contraparte 

(10^6 Euros)

Financeira 259 42% 24 100 80% 961 576 96% 93 3 713

Não Financeira 365 58% 6 019 20% 35 394 4% 16 97

Total 624 100% 30 119 100% 996 970 100% 110 3 810
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(0,6%) de CNF com contratos derivados OTC acima do limiar de compensação, mas em Portugal 

continuou a não ser identificada qualquer contraparte não financeira acima desse limiar. 

 

Quadro C - Presença das CNF por Classes de Derivados em Portugal  

 

 

Fonte: TR data; cálculos CMVM. 

 

 

A importância sistémica das transações de derivados OTC é acompanhada por vários organismos 

internacionais,19 assumindo particular relevância a mensuração das posições das CNF. A ESMA considera 

como primeiro critério a posição (ou peso) que cada CNF detém nas diferentes classes de instrumentos 

derivados, e como segundo critério a interconectividade.  

                                                   

regulamento delegado (UE) N.º 149/2013 (derivados OTC: um bilião de Euros para derivados de crédito e de ações; três biliões de 
Euros para derivados de taxa de juro, taxa de câmbio e commodities). 
19 Comité Europeu do Risco Sistémico (ESRB), Organização Internacional das Comissões de Valores (IOSCO), Fundo Monetário 

Internacional (FMI), Banco Internacional para Liquidações (BIS) e Conselho de Estabilidade Financeira (FSB). 

2015 2016 
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A semelhança do verificado a nível europeu, em Portugal os contratos sobre taxas de juro e sobre taxas 

de câmbio representam a maioria das posições detidas por CNF (cerca de 64% no final de 2016, quando 

era de 87% em 2015). 

No entanto, e tal como sucede na Europa, quando considerado o montante nocional negociado desss 

contratos, os contratos sobre taxas de juro e sobre mercadorias (commodities) representam em conjunto 

92% do montante nocional dos contratos abertos no final de 2016 (73% em 2015). 

 

 

Gráfico A - Peso das Diferentes Contrapartes por Classe de Derivados em Portugal 

 

Fonte: TR data; cálculos CMVM. 

 

A avaliação da importância sistémica das CNF (interconetividade) considera as duas partes da operação 

na mensuração do montante nocional dos contratos de derivados. Tal como no final do ano transato, a 

interconetividade entre as CNF mostra-se apenas relevante nos contratos sobre mercadorias, situação 
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semelhante à verificada a nível europeu. 

 

Gráfico B - Peso das Contrapartes por Classe de Derivados e com Base no Valor Nocional em 
Portugal 

 

Fonte: TR data; cálculos CMVM. 

 

 

 

1.3. FUNDOS DE INVESTIMENTO  

Os fundos de investimento norte-americanos continuam a ter um peso expressivo no contexto mundial. 

No final de 2016 cerca de metade (19,7 biliões de Euros) do valor sob gestão de fundos de investimento 

no mundo era gerido por entidades sediadas nos EUA, enquanto o valor dos ativos geridos por sociedades 

europeias atingia os 13,7 biliões de Euros.  

Segundo o Investment Company Institute (ICI), mais de 90 milhões de norte-americanos são detentores 

de unidades de participação de fundos de investimento e desde o início do milénio que mais de 40% das 
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famílias norte-americanas investem em fundos. A estrutura do setor financeiro, assente num mercado de 

capitais muito líquido, aliada à cultura e aos valores da sua sociedade, baseados na responsabilidade 

individual na formação de complementos de reforma, permitem, pelo menos em parte, explicar aqueles 

números, que não encontram paralelo noutras áreas económicas. Ainda de acordo com o ICI, a principal 

motivação dos norte-americanos para a detenção de fundos de investimento é acautelar a reforma. A 

poupança para acudir a situações de emergência, a planificação fiscal e os gastos futuros em educação 

também foram apontadas como razões para o investimento em instrumentos de gestão coletiva. 

Os fundos norte-americanos detêm aproximadamente 62% do valor sob gestão dos fundos de ações 

mundiais e dão, assim, um forte contributo ao financiamento da economia através de capitais próprios. Os 

fundos de ações têm tido uma forte concorrência dos exchange-traded funds (ETF), que replicam com 

facilidade índices ou estratégias, cobram comissões reduzidas e apresentam elevados padrões de 

transparência. A apetência observada nos EUA nos últimos anos por instrumentos financeiros baseados 

em ações exprime igualmente a tolerância dos investidores norte-americanos para assumir o risco de 

mercado, particularmente num contexto em que as cotações acionistas nos EUA apresentam uma 

tendência de valorização e atingem máximos históricos, e em que as taxas de juro nominais são reduzidas. 

Embora o valor das subscrições (líquidas de resgates) de fundos de ações norte-americanos tenha 

representado apenas 20% do total mundial para o conjunto do ano, no último trimestre de 2016 

aproximadamente 68% (76,2 mil milhões de Euros) das subscrições de fundos de ações mundiais 

ocorreram nos EUA.20  

Nos fundos de obrigações tem existido um maior equilíbrio entre os valores geridos na Europa e nos EUA, 

com, respetivamente, 38,1% e 45,6% do valor sob gestão de fundos de obrigações no mundo no final de 

2016. Os valores sob gestão deste tipo de fundos na China e no Japão, apesar da reduzida expressão à 

escala mundial, cresceram de modo expressivo no último trimestre do ano em resultado de subscrições 

líquidas de resgates que atingiram 40% e 21%, respetivamente, do total mundial de fundos de obrigações 

(18,4% e 1,4%, se considerado todo o ano de 2016). 

Na Europa, aproximadamente 77% do valor sob gestão de fundos de investimento continuou a estar 

concentrado em cinco mercados (Alemanha, França, Irlanda, Luxemburgo e Reino Unido), sendo de 

realçar o crescimento anual superior a 9% do valor gerido por fundos alemães e irlandeses. A Irlanda e o 

Luxemburgo continuam a ter uma expressão apreciável em virtude quer das vantagens fiscais concedidas 

                                                   

20 Fontes: ICI e IIFA. 
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na domiciliação de um fundo21, quer da possibilidade de as unidades de participação poderem ser 

transacionadas em todo o mercado europeu de acordo com a diretiva UCITS IV. Os catorze países onde 

o setor tinha menor peso relativo apresentam em conjunto uma quota inferior a 1% do total do setor na 

Europa.  

 

Gráfico 44 – Ativos Sob Gestão de Organismos de Investimento Coletivo Harmonizados e 
Alternativos  

Painel A: No Mundo 

 

Painel B: Na Europa 

 

Fonte: EFAMA e CMVM; cálculos CMVM. 
Nota: Resto da Europa inclui Áustria, Bélgica, Bulgária, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Finlândia, Grécia, Holanda, 

Hungria, Itália, Lichtenstein, Noruega, Polónia, Portugal, República Checa, Roménia, Suécia, Suíça e Turquia. 

                                                   

21 Aos fundos harmonizados na Irlanda aplica-se um regime fiscal significativamente mais favorável que a média europeia e apenas 

comparável com o Luxemburgo e Malta. O fundo harmonizado não é taxado e as entidades gestoras estão sujeitas a 12,5% de 
imposto.  
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O Luxemburgo e a Irlanda eram as principais jurisdições europeias no que respeita a fundos 

harmonizados, respetivamente com 36% e 18,2% do total gerido na Europa. Alemanha, França e Holanda 

destacam-se nos fundos não harmonizados, respetivamente com 28,5%, 18,1% e 14,0% do total gerido 

na Europa. No caso alemão, tal ficou a dever-se aos spezialfonds, uma categoria de fundos com uma 

política de investimentos assente em diversos instrumentos financeiros e direcionados para investidores 

institucionais.  

 

Gráfico 45 – Ativos Sob Gestão de Organismos de Investimento Coletivo 
Esquerda – Variação do Valor (Harmonizados e Alternativos) em Países Europeus   

Direita – Ativos Sob Gestão dos Fundos Harmonizados (Índice=100 no 4.º trimestre de 2015) 

 

Fonte: CMVM e EFAMA; cálculos CMVM. 

 

Em 2016, o montante de subscrições líquidas de resgates em fundos europeus foi de aproximadamente 

460 mil milhões de Euros, dos quais 275 mil milhões de Euros respeitaram a fundos harmonizados. Nos 

fundos harmonizados cerca de 40,7% das subscrições líquidas ocorreram em fundos de obrigações e 

38,8% em fundos do mercado monetário. Por seu turno, os fundos mistos e as outras categorias de fundos 

foram as tipologias de fundos não harmonizados com um maior volume de subscrições líquidas 

(respetivamente 34,7% e 41,3% do total).  
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Gráfico 46 – Variação do Valor dos Ativos sob Gestão de Organismos de Investimento Coletivo na 
Europa 

Alternativos       Harmonizados 

 

Fonte: EFAMA e CMVM; cálculos CMVM. 

 

Quadro 7 – Subscrições Líquidas de Organismos de Investimento Coletivo Harmonizados e 
Alternativos (por Tipo de Fundo, em 2016) 

 

Fonte: EFAMA, ICI e IIFA; cálculos CMVM. 
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As subscrições líquidas de resgates repartiram-se de forma relativamente homogénea pelas várias 

tipologias de fundos europeus, com exceção dos de ações. Nos fundos mistos, as subscrições líquidas 

quase atingiram os 113 mil milhões de Euros, mas foram em montante inferior ao contabilizado no ano 

transato (323 mil milhões de Euros). Não obstante, os fundos mistos não harmonizados, particularmente 

os spezialfonds, viram o volume de subscrições líquidas aumentar. No que respeita aos fundos de 

obrigações, após um primeiro trimestre em que os resgates foram superiores às subscrições, a queda das 

taxas de juro de longo prazo contribuiu para a recuperação do volume de subscrições nos demais nove 

meses do ano. Os fundos do mercado monetário, por sua vez, assistiram a um aumento do volume de 

subscrições em resultado da crescente incerteza quanto à evolução da atividade económica. Entre os 

fundos alternativos, os fundos de investimento imobiliário, com subscrições líquidas de 18 mil milhões de 

Euros, são representativos de cerca de 10% do total dos fundos não harmonizados. Todavia, nos EUA as 

subscrições líquidas de fundos ocorreram fundamentalmente nos fundos de obrigações. Estes fluxos de 

investimento estão em geral associados à rentabilidade das obrigações. No primeiro semestre, as taxas 

de juro de longo prazo naquele país caíram em resultado de um crescimento económico inferior ao 

esperado, o que por seu turno esteve associado ao aumento das expectativas de que as taxas de juro 

diretoras da reserva federal não viessem a ser aumentadas. A recuperação do crescimento económico no 

terceiro trimestre levou à reversão daquela queda, e a eleição presidencial ampliou ainda mais essa 

trajetória ascendente uma vez que se anteciparam políticas fiscais mais expansionistas. A apreciação do 

dólar também teve algum impacto nos fluxos para fundos de obrigações naquele país, particularmente no 

que respeita a fundos de obrigações mundiais, uma vez que aquela apreciação reduz o retorno, em 

dólares, das obrigações emitidas noutras moedas. 

O Luxemburgo e a Irlanda apresentam, em termos mundiais, o setor de fundos de investimento com maior 

peso face ao produto interno bruto (situação muito semelhante à que se verifica na Austrália e em Hong 

Kong), sendo os fundos criados naqueles países comercializados em diferentes países europeus. Nos 

quatro países mencionados,o valor dos ativos sob gestão é superior ao respetivo PIB. No extremo oposto 

encontram-se a China, a Índia, a Rússia e a Turquia, com idênticas percentagens a ser em geral inferiores 

a 10%.  

O valor médio sob gestão dos fundos norte-americanos ascendia a aproximadamente 1 750 milhões de 

Euros no final de 2016, mas na Alemanha e em França esse indicador não ultrapassava 314 milhões e 

163 milhões de Euros, respetivamente. Em Portugal, esse valor médio era ligeiramente superior a 50 

milhões de Euros, um valor muito semelhante ao verificado na Argentina, na Polónia, na República Checa, 

na Eslováquia e na Roménia.   
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Gráfico 47 – Relevância Comparada dos Organismos de Investimento Coletivo 

Painel A – Depósitos e Valor Líquido Global 
dos OICVM em percentagem do PIB 

Painel B – OICVM per capita (10^3 Euro) e 
Valor Líquido Global dos OICVM em 

percentagem do PIB 

 

Painel C - Capitalização bolsista e valor 
líquido global dos OICVM em percentagem do 

PIB 

Painel D – Crédito doméstico do setor 
financeiro e valor líquido global dos OICVM 

em percentagem do PIB 

 

Fonte: Helgilibary, ICI, EFAMA, EUROSTAT, US Census Bureau, World Bank e OCDE; cálculos CMVM. 

Nota: Os resultados obtidos para o rácio depósitos bancários / PIB relativos a 2016 são uma previsão tendo por base a série 
cronológica dos depósitos bancários de 2001 a 2015; para o cálculo dos indicadores citados nos painéis C e D, relativos a 2016, 
utilizou-se a capitalização bolsista e o crédito doméstico do setor financeiro de 2015.  
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O sistema bancário continua a ser o pilar do sistema financeiro europeu, contrariamente ao verificado nos 

EUA onde o mercado de capitais tem um papel determinante na intermediação entre a poupança e o 

investimento. Diversas têm sido as razões apontadas para tal diferença, nomeadamente o enquadramento 

legal, de princípio civil na Europa e de princípio comum nos EUA, com impacto na aplicação da lei e no 

grau de proteção dos credores e dos acionistas, e o enquadramento institucional, mais baseado em 

instituições financeiras e na intermediação financeira na Europa, e na desintermediação financeira e no 

mercado de valores mobiliários nos países de origem anglo-saxónica.  

Nos EUA, o valor dos ativos sob gestão dos organismos de investimento coletivo é comparável com o dos 

depósitos bancários, o que não ocorre na Europa continental, em que os segundos têm um peso mais 

elevado, nomeadamente em Portugal e em Espanha. O financiamento da economia através do setor 

financeiro, medido pelo crédito doméstico do setor financeiro face ao PIB, revela alguma semelhança entre 

os países analisados, contrariamente ao papel que é desempenhado pelo mercado de capitais 

(capitalização bolsista face ao PIB), mais intenso na Austrália e nos EUA. 

O peso que o setor de fundos de investimento de cada país tem na economia e na poupança é também 

heterogéneo. Enquanto nos EUA e na Austrália o valor do setor é semelhante ao do PIB, em Portugal essa 

relação não ultrapassa 12%. Os fundos de investimento são um instrumento financeiro popular na Austrália 

e nos EUA, o mesmo não sucedendo em Portugal. Em 2016, o investimento per capita nos EUA foi superior 

a 54,8 mil Euros e em Portugal foi de apenas dois mil Euros, o que ilustra a grande diferença de importância 

do setor de fundos de investimento nas duas economias.  



 

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.  𝑃0 =  
𝑅𝑃𝐴1

𝑟0
 + 𝑉𝐿𝐴𝑂𝐶0, onde 𝑃0 é o preço da ação no período 0,  𝑅𝑃𝐴1 representa 

os resultados por ação no período 1, 𝑟0 é o custo de capital da empresa no momento 0 e 𝑉𝐿𝐴𝑂𝐶0é 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 obrigaç ões 
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 6̂

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
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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. 
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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 6̂

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:  

Δ𝑃𝑆𝐸,𝑡 = 𝛽1,0 +∝1× (Δ𝑃𝑆𝐸,𝑡 − Δ𝑃𝑀𝑇𝐹,𝑡) + ∑ 𝛽1,𝑗

2

𝑗=1

× Δ𝑃𝑆𝐸,𝑡−𝑗 + ∑ 𝜑1,𝑗

2

𝑗=1

× Δ𝑃𝑀𝑇𝐹,𝑡−𝑗 + 𝜀1,𝑡 

                                                   

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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Δ𝑃𝑀𝑇𝐹,𝑡 = 𝛽2,0 +∝2× (Δ𝑃𝑆𝐸,𝑡 − Δ𝑃𝑀𝑇𝐹,𝑡) + ∑ 𝛽2,𝑗

2

𝑗=1

× Δ𝑃𝑆𝐸,𝑡−𝑗 + ∑ 𝜑2,𝑗

2

𝑗=1

× Δ𝑃𝑀𝑇𝐹,𝑡−𝑗 + 𝜀2,𝑡 

onde 𝑃𝑆𝐸,𝑡 corresponde ao (logaritmo do) preço em t observado na bolsa principal; e 𝑃𝑀𝑇𝐹,𝑡 corresponde 

ao (logaritmo do) preço em t observado no MTF. Os parâmetros ∝1 e ∝2 assumem particular relevância, 

pois permitem aferir o peso relativo de cada plataforma na formação de preços. Com efeito, se ∝1 for 

inferior a 0, o preço observado na bolsa principal reage a desvios entre os preços observados nas 

diferentes plataformas. Se ∝2 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: 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑎 𝐵𝑜𝑙𝑠𝑎 𝐼𝑛𝑐𝑢𝑚𝑏𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑃𝐵𝐼) =
∝2

∝2−∝1

 

 

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 (𝑃𝐵𝐼) 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 6̂) 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 6̂) 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. 

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 poster ior 

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



 

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

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. 



 

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

 

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 
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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. 
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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 

𝑇𝑂′𝑗𝑡 =
∑ (Cijt + Vijt)i

VLGFjt

 

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 

𝑇𝑂𝑗𝑡 =
∑ (Cijt + Vijt)i − (Sjt + Rjt)

VLGFjt

 

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 [(Xijt / ∑ Xijt𝑖 ), (Xikt / ∑ Xikt𝑖 )]𝑖  

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; 

Xijt / ∑ Xijt𝑖  = peso relativo do bem ou serviço i no total de exportações do país j num dado momento t; 

Xikt / ∑ Xikt𝑖  = 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 [(Xijt / ∑ Xijt𝑖 ), (Xijt−1 / ∑ Xijt−1𝑖 )]𝑖  

onde: 

FK jt = valor do indicador FK no momento t, para o fundo j; 

Xijt / ∑ Xijt𝑖 = peso da ação i na carteira de ações do fundo j no momento t 

Xijt−1 / ∑ Xijt−1𝑖 = 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.  

 

2.6.3. Participações em Instituições de Investimento Coletivo Estrangeiras 
Comercializadas em Portugal 
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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 f inanceiros 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). 
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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
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3. SUPERVISÃO E REGULAÇÃO 

3.1. INTEGRIDADE, CREDIBILIDADE E SEGURANÇA DO MERCADO DE VALORES 

MOBILIÁRIOS  

3.1.1. Supervisão de Mercados, Entidades Gestoras de Mercados e Sistemas de 

Compensação e Liquidação 

3.1.1.1. Supervisão das Estruturas de Mercado  

O ano de 2016 continuou a ser marcado pelos trabalhos de implementação do Regulamento 648/2012, 

relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações 

(EMIR). Uma das obrigações determinadas pelo EMIR é a de comunicação das transações sobre todos 

os contratos derivados aos designados repositórios de transações (TR), o que permite que a informação 

relativa a estes instrumentos financeiros fique armazenada centralmente e seja de fácil acesso para as 

autoridades de supervisão.  

O processo de ligação aos seis repositórios de transações atualmente registados foi concluído, e foi 

efetuado o download da informação disponível, tendo sido dada prioridade à análise e compreensão dos 

ficheiros do maior desses TR (a DTCC). Neste contexto, foram selecionadas algumas contrapartes 

financeiras e não financeiras, a quem foi enviado um questionário a solicitar informação sobre i) o reporte 

direto ou delegado de informação para os TR, ii) a rejeição e a não reconciliação dos reportes realizados, 

iii) as técnicas de mitigação de risco adotadas para os contratos de derivados OTC não compensados 

junto de uma contraparte central e iv) sobre a valorização dos contratos de derivados OTC não 

compensados junto de uma contraparte central. O acompanhamento efetuado permitiu à CMVM obter 

informação sobre os reportes efetuados pelas contrapartes nacionais sob a sua supervisão, avaliar o 

(in)cumprimento dos deveres previstos e verificar a existência de deficiências quer ao nível do reporte de 

informação, quer ao nível da perceção e análise da informação que os TR disponibilizam às entidades 

reportantes.  

Adicionalmente, deu-se continuidade aos trabalhos desenvolvidos no âmbito de um grupo de trabalho que 

inclui elementos da CMVM, do Banco de Portugal e da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos 

de Pensões, constituído com vista a acompanhar a adoção do EMIR em Portugal e a garantir uma 

supervisão harmonizada. Este grupo monitorizou o processo de ligação das autoridades competentes aos 

TR registados junto da ESMA, as metodologias de supervisão prosseguidas por cada uma das autoridades 
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competentes, as propostas de normas técnicas de regulamentação do EMIR relativas ao dever de 

compensação (clearing) centralizada, a troca bilateral de garantias e reporte de informação e as questões 

relacionadas com os pedidos de isenção para as transações intragrupo.  

Prosseguiu também a supervisão das entidades gestoras de mercado (Euronext Lisbon, OPEX e OMIP), 

das entidades gestoras de sistemas de liquidação (Interbolsa) e das contrapartes centrais (OMIClear), 

com a monitorização permanente da atividade destas entidades e dos mercados ou sistemas por si 

geridos. A CMVM verifica o cumprimento das regras prudenciais relativas à situação económico financeira 

e a evolução da atividade das entidades gestoras, os sistemas de controlo interno adotados, os valores à 

guarda no âmbito de fundos de garantia promovidos e geridos pela Euronext Lisbon e o cumprimento dos 

deveres de informação. No caso particular da contraparte central OMIClear, os requisitos de capital 

exigidos pelo EMIR, foram validados, bem como a informação reportada sobre os membros 

compensadores que sejam instituições de crédito.  

Os projetos, apresentados pelas entidades gestoras, de alteração de regras de funcionamento dos 

mercados e dos sistemas geridos foram também analisados. Destacam-se de seguida as atividades em 

relação a cada entidade gestora sujeita à supervisão da CMVM. 

 

Euronext Lisbon 

A Euronext Lisbon desenvolveu várias iniciativas com o objetivo de dinamizar a sua oferta e dar resposta 

a novas obrigações regulatórias. Muitas destas iniciativas materializaram-se em alterações dos respetivos 

Regulamentos, Manual de Negociação ou Procedimentos. Foram analisadas, e objeto de averbamento ao 

registo, diversas propostas de alteração de regras com impacto quer no mercado a contado quer no 

mercado de derivados, de que são exemplo i) a exigência de obtenção de Código LEI pelos emitentes; ii) 

as alterações decorrentes do Regulamento (EU) 596/2014, relativo ao abuso de mercado; iii) os 

ajustamentos à política de eventos societários de derivados da Euronext referente a contratos de opções 

ou a contratos de futuros; iv) os ajustamentos à Instrução relativa a escalões de valores fixos de prejuízos 

a aplicar aos membros, alterações aos procedimentos relativos a negociação de estratégias e introdução 

da funcionalidade Request for Cross e da possibilidade de negociação de estratégias customizadas; v) as 

alterações ao manual de negociação integrado para o mercado a contado relativamente à introdução do 

iNAV no âmbito dos mecanismos de salvaguarda de negociação para ETV e ETN; vi) os ajustamentos ao 

enquadramento dos deveres de informação incidentes sobre os emitentes e das regras de exclusão de 

negociação  de valores mobiliários admitidos à negociação no MTF EasyNext Lisbon; vii) as alterações 

aos requisitos de elegibilidade no âmbito da funcionalidade Retail Trading Facility; e viii) as alterações 

decorrentes da migração do mercado português para a plataforma T2S.  
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OPEX  

Em novembro de 2016 foram cancelados os registos, junto da CMVM, da Sociedade Gestora OPEX 

SGSNM, SA e do sistema de negociação multilateral por si gerido, o SNM PEX.  

 

OMIP 

Entre as atividades desenvolvidas pela entidade gestora do Mercado de Derivados do OMIP merece 

destaque a análise detalhada do projeto relacionado com a introdução de dois novos contratos, o Contrato 

de Futuros Alemanha DEEL Base Financeiros e o Contrato de Futuros França FREL Base Financeiros, 

cujo subjacente corresponde a eletricidade valorizada aos preços de eletricidade alemã/austríaca e 

francesa, respetivamente. Com exceção do subjacente, estes dois contratos não contêm nenhuma 

característica diferente dos contratos de futuros base financeiros SPEL e PTEL já negociados no OMIP, 

partilhando muitos dos parâmetros genéricos da plataforma de negociação. Tendo em vista a admissão à 

negociação daqueles dois contratos, foi analisada a alteração das regras que permitam essa negociação, 

de que se salientam i) o alargamento do conceito de “Mercado” gerido pelo OMIP, de “Mercado de 

Derivados do MIBEL” para a referência mais genérica a “Mercado de Derivados OMIP”, com o intuito de 

abranger todas as operações a prazo, independentemente da zona geográfica do subjacente; ii) a 

introdução do mecanismo de lançamento da negociação dos contratos com maturidades mensais e 

trimestrais mediante o conceito de Rollover, em todos os contratos de futuros, forwards e swaps sobre 

energia MIBEL; iii) a introdução de um novo contrato Ano com período de entrega correspondente ao 4º 

ano seguinte (Ano+4) para todos os contratos de futuros, forwards e swaps com subjacente MIBEL listados 

no OMIP. Esta alteração deve-se ao facto de os novos contratos FREL e DEEL apresentarem esta 

maturidade; iv) a aplicação de limites máximos de variação de preço aos contratos de opções, passando 

os intervalos de máximos de variação de preços a serem aplicados a variações positivas e negativas do 

preço de referência de negociação; e v) a adoção da Hora Central Europeia (CET) como referência horária 

em detrimento da hora oficial espanhola (HOE). 

A par destas alterações, foi ainda analisada uma outra, decorrente da publicação e consequente entrada 

em vigor, a 3 de julho de 2016, do Regulamento (EU) 596/2014, relativo ao abuso de mercado. Esta 

alteração teve em vista a assegurar a validação ex ante da admissibilidade de um membro negociador 

que pretenda atuar com recurso à negociação algorítmica. 

O OMIP celebrou ainda quatro Acordos de Criação de Mercado com três membros negociadores 

diferentes, para vigorarem durante 2016: dois com a AXPO Iberia, SLU, relativos aos contratos de futuros 



 

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

SPEL Base Ano+1 e aos contratos de opções Mês+1, Trimestre+1 e Ano+1; um com a EDF Trading 

Limited, relativo ao contrato de futuros SPEL Base Ano+ 2; e um com a Endesa Generácion, SA, relativo 

aos contratos de futuros SPEL Base Mês+1, Mês+2, Trimestre+1 e Trimestre+2. 

 

OMIClear 

A CMVM acompanhou a atividade da contraparte central (CCP) do mercado de derivados do OMIP (das 

operações resultantes do mercado regulamentado, dos leilões de venda da Produção em Regime 

Especial, dos leilões de FTRs e do registo OTC). Entre as alterações de regras propostas pela OMIClear 

salientam-se: 

    i) a eliminação das garantias bancárias emitidas por bancos comerciais da lista dos ativos aceites como 

colateral por esta contraparte central. De acordo com previsto no EMIR e na regulamentação conexa, a 

partir de 15 de março de 2016 as contrapartes centrais passaram a ser obrigadas a só aceitar garantias 

emitidas por um banco comercial que sejam inteiramente suportadas por outras garantias 

(colateralizadas), razão pela qual a OMIClear considerou que a melhor opção seria eliminar as garantias 

bancárias e as linhas de crédito da lista de ativos por si aceites como colateral; 

  ii) a redução do prazo concedido aos membros compensadores para reforçar as garantias afetas à 

cobertura do valor da contribuição para o Fundo de Compensação, de cinco para dois dias de 

compensação após a notificação da CCP. Esta alteração surgiu na sequência da eliminação das garantias 

bancárias e das linhas de crédito da lista dos ativos aceites como colateral pela OMIClear, pelo que a lista 

desses ativos ficou reduzida a numerário e a instrumentos financeiros representativos de dívida pública;  

iii) finalmente, em resultado das alterações introduzidas no mercado de derivados gerido pelo OMIP (com 

a admissão à negociação dos contratos de futuros DEEL Base Financeiros e  contratos de futuros FREL 

Base Financeiros, e com a inclusão da maturidade Ano+4), foi necessário:  

a) alterar a definição do serviço prestado pela OMIClear de “Mercados de Derivados de 

Eletricidade (MIBEL)” para “Serviço sobre Contratos de Derivados de Eletricidade”, de modo a não 

circunscrever o âmbito de atuação à zona ibérica; 

b) alargar a prestação do serviço de clearing para os contratos de futuros, forwards e swaps para 

os quais o OMIP incluiu a maturidade Ano+4, quer resultantes de operações realizadas, quer 

resultantes de operações OTC registadas. Este alargamento do serviço originou ajustamentos nas 

regras e nos documentos internos da OMIClear de modo a contemplar esta nova maturidade no 

leque dos contratos para os quais esta entidade já prestava serviços de clearing, mas não 

acarretou alterações significativas aos sistemas de compensação e de liquidação geridos pela 
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OMIClear; 

c) alterar as fases e os horários de compensação, em particular adiar a disponibilização dos 

relatórios de fim do dia para o intervalo das 18h30-20h30 CET; 

d) alterar os horários relativos aos procedimentos de Liquidação Financeira Diária. Em resultado 

dos ajustamentos efetuados nas fases da sessão de compensação, foi alterado o período de 

consulta de informação no Target 2 das 9h30-10h30, da sessão de compensação de D+1, 

concedendo-se mais 30 minutos para que os membros possam consultar esta informação; 

e) ajustar o cálculo das margens na sequência da introdução de exigência de Margem 

Extraordinária para os membros compensadores que tenham posições concentradas; 

f) adotar a Hora Central Europeia como referência horária, tal como efetuado pelo OMIP, uma vez 

que o subjacente dos dois novos contratos corresponde à energia elétrica francesa e alemã. 

 

Interbolsa 

A CMVM continuou a acompanhar o processo de adaptação dos sistemas de liquidação da Interbolsa com 

vista à migração para a Plataforma TARGET2-Securities (T2S), uma iniciativa do Banco Central Europeu 

(BCE) que tem como objetivo a criação de uma plataforma de liquidação de valores mobiliários única a 

nível europeu. A Interbolsa migrou para esta plataforma no período compreendido entre os dias 24 e 29 

de março de 2016, processo que exigiu alterações às regras operacionais que regulam o funcionamento 

dos sistemas de liquidação e dos sistemas centralizados de valores mobiliários geridos por esta entidade. 

Estas alterações i) incidiram sobre o plano de contas do sistema centralizado, sobre os sistemas de 

liquidação existentes junto da Interbolsa e sobre o horário de funcionamento dos sistemas de liquidação e 

o carácter definitivo da liquidação; ii) visaram a adaptação ao CSD Regulation, através da introdução do 

conceito de CSD, da inclusão da referência à possibilidade de serem estabelecidas ligações com outras 

CSD e do regime de inscrição junto da central (book entry); e iii) incluíram procedimentos relativos ao 

exercício de direitos de conteúdo patrimonial e procedimentos de gestão de transações (market claims). 

A Interbolsa apresentou ainda, no final de 2016, alterações às regras relacionadas com fundos de 

investimento (em matérias de procedimentos a aplicar ao tratamento automático das operações de 

subscrição e de resgate de unidades de participação de fundos de investimento abertos) e aos horários 

de funcionamento dos sistemas. A CMVM continuou igualmente a monitorizar a aplicação do preçário da 

Interbolsa, no sentido de promover reduções de preços e assim contribuir para o aumento da 

competitividade do mercado de capitais português. Esse preçário foi objeto de diversas alterações durante 

o ano.   
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Colégio EMIR da OMIClear 

A OMIClear, única contraparte central estabelecida em Portugal, é atualmente responsável pela 

compensação de operações realizadas e/ou registadas no Mercado de Derivados do OMIP, relativas a 

contratos de derivados que têm como subjacente os preços de eletricidade de Portugal, Espanha, 

França e Alemanha, e pela compensação de operações de derivados OTC sobre commodities de 

energia. De acordo com o previsto no EMIR e na regulamentação conexa, o Colégio EMIR da OMIClear 

é presidido pela CMVM e inclui também a ESMA e cinco outras autoridades competentes. 

No âmbito da supervisão da atividade da OMIClear desenvolvida durante 2016, foi criado um template 

para partilha de informação trimestral entre os membros do Colégio EMIR, prestada informação pela 

CMVM aos demais membros do Colégio e atualizado o Risk Assessment relativo à avaliação da 

atividade da OMIClear pela CMVM. 

 

Colégio EMIR da LCH.Clearnet 

A LCH.Clearnet, SA foi autorizada como contraparte central ao abrigo do EMIR, em maio de 2014. A 

CMVM pertence ao Colégio EMIR da LCH.Clearnet, enquanto autoridade competente pela supervisão das 

plataformas de negociação geridas pela Euronext Lisbon, em relação às quais a LCH.Clearnet, SA presta 

serviços de compensação, bem como pela ligação desta CCP à central de valores mobiliários e ao sistema 

de liquidação nacional (a Interbolsa).  

No âmbito do acompanhamento da atividade da LCH.Clearnet por este Colégio, merecem destaque as 

alterações com vista à introdução no segmento Credit Default Swap Clearing (CDSClear) de dois novos 

produtos (os CDX Investment Grade Index e os Single-name CDS) e as alterações aos modelos e aos 

parâmetros nos serviços de Cash and Derivatives e de CDSClear (que incluíram a alteração do período 

de liquidação no cálculo da Margem Inicial no âmbito do segmento de Cash and Derivatives e a alteração 

da metodologia de cálculo da Margem Inicial no serviço de Credit Default Swaps). 

 

Colégio EMIR da EuroCCP 

A CMVM tornou-se membro do Colégio EMIR da EuroCCP em outubro de 2016, em resultado da filiação 

da EuroCCP junto da Interbolsa. A CMVM irá acompanhar a atividade desta CCP através do respetivo 

Colégio EMIR, nos termos previstos no EMIR.  
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3.1.1.2. Supervisão da Negociação 

A supervisão da negociação de valores mobiliários visa garantir que a negociação é efetuada de acordo 

com as normas e a regulamentação em vigor e tem como primeiro objetivo identificar situações de abuso 

de informação, de manipulação do mercado e de violação do dever de defesa de mercado, e ainda 

averiguar da necessidade de suspensão ou de exclusão da negociação de valores mobiliários. 

No que respeita ao abuso de informação, procura-se averiguar a ocorrência de transações antes de 

eventos ou de anúncios relevantes, que tenham sido realizadas por dirigentes, trabalhadores, assessores 

financeiros ou jurídicos ou por outras pessoas que possam ter tido acesso antecipado à informação em 

causa. É dada especial atenção aos períodos que antecedem os anúncios de divulgação de resultados, 

lançamento de ofertas públicas de aquisição, aumentos de capital, processos de accelerated bookbuilding 

e de outros eventos com potencial para afetar materialmente a cotação dos valores mobiliários. 

Em matéria de manipulação do mercado, procura-se identificar a ocorrência de tentativas para alterar 

artificialmente os preços dos valores mobiliários, sendo dada especial atenção aos períodos antecedentes, 

correspondentes e subsequentes de ofertas públicas de aquisição, ofertas públicas iniciais, aumentos de 

capital e accelerated bookbuilding, bem como aos leilões de abertura e de fecho das sessões de 

negociação. Além disso, dado existirem títulos admitidos à negociação que têm liquidez reduzida, são 

analisadas as principais variações de cotação nesses títulos para identificar situações em que tais 

movimentos possam ter sido suscitados por transações com intuitos manipulativos. A informação sobre 

os emitentes que é divulgada nos diferentes meios de comunicação é analisada de modo a identificar 

situações em que essa informação seja falsa, incompleta, exagerada, tendenciosa ou enganosa e, 

portanto, suscetível de influenciar artificialmente os preços de mercado. 

Relativamente a violações do dever de defesa de mercado, procura-se identificar, no que respeita à 

atuação dos intermediários financeiros, a colocação de ordens para transacionar títulos em quantidades 

e/ou em períodos de tempo que sejam desproporcionais relativamente às condições de mercado ou outro 

tipo de intervenções que sejam suscetíveis de prejudicar o processo de formação de preços. 

A supervisão da negociação recorre ao Sistema Integrado de Vigilância de Abuso de Mercado (SIVAM), 

um sistema de alertas criado e desenvolvido pela CMVM. Este sistema tem por base a evolução das 

cotações, dos volumes transacionados e do fluxo noticioso, sendo os alertas analisados conjuntamente 

com os dados sobre as transações que são reportados pela Euronext Lisbon e pelos intermediários 

financeiros e com a informação que é prestada pelas sociedades emitentes. Em 2016 foram analisados 

68 casos de negociação. A análise de cada caso inclui o contexto do evento ou do anúncio em causa, o 

impacto na negociação em termos de preço e de volume, e ainda a atuação dos participantes no mercado 
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(intermediários financeiros e comitentes). Em 40 desses casos foram desenvolvidas análises mais 

aprofundadas de operações e investigação. 

Durante o ano, a CMVM determinou a suspensão temporária da negociação de títulos admitidos à 

negociação em mercado regulamentado por nove vezes no caso de ações e por uma vez no caso de 

obrigações. Na sequência da medida de resolução aplicada ao Banco Espírito Santo, SA em 3 de agosto 

de 2014, a CMVM, que desde então vinha a determinar a prorrogação, por períodos sucessivos de dez 

dias úteis, da suspensão da negociação das ações e de quatro séries de títulos obrigacionistas que não 

foram transferidos para a esfera patrimonial do Novo Banco, determinou a sua exclusão de negociação 

em 3 de fevereiro de 2016. Igualmente na sequência da medida de resolução aplicada ao Banif em 20 

dezembro de 2015, a CMVM, após ter determinado imediatamente a suspensão da negociação em 

mercado regulamentado das respetivas ações e títulos obrigacionistas, deliberou, em 5 de janeiro de 2016, 

excluir da negociação as ações e duas séries de títulos obrigacionistas que não foram transferidos para a 

esfera patrimonial do Banco Santander Totta. 

Prosseguiu igualmente a supervisão das vendas a descoberto (short-selling) de títulos admitidos à 

negociação em mercado regulamentado português. Durante o ano foram recebidos 675 comunicados de 

aumento ou de redução de posição líquida curta, oriundos de 50 entidades distintas e relativos a 14 títulos 

do PSI20. A CMVM deliberou por três vezes a proibição temporária de vendas a descoberto sobre títulos 

acionistas que se encontravam admitidos à negociação em mercado regulamentado português (a 

negociação das ações da Mota-Engil foi suspensa no dia 19 de janeiro e a das ações do BCP nos dias 2 

e 6 de junho), e determinou por uma vez a prorrogação da respetiva proibição (ações do BCP, cuja 

suspensão da negociação foi prorrogada nos dias 7 e 8 de junho). 

 

3.1.2. Supervisão de Emitentes de Valores Mobiliários Cotados 

3.1.2.1. Supervisão da Informação Financeira  

A informação financeira incluída em prospetos aprovados pela CMVM, as demonstrações financeiras de 

emitentes com valores mobiliários admitidos à negociação em mercado regulamentado sujeitos ao dever 

de divulgação e a informação financeira divulgada em comunicados de informação privilegiada são 

também monitorizados.  

As “Orientações da ESMA relativas ao controlo da aplicação dos requisitos em matéria de informação 

financeira” entraram em vigor em 2014. O âmbito desta supervisão pode ser ‘focado’ ou ‘ilimitado’. Na 

primeira situação, são avaliadas questões predefinidas e é verificada a sua conformidade com o normativo 
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relevante de reporte de informação financeira. Na segunda, o conteúdo da informação financeira é 

avaliado no seu todo, com o objetivo de identificar questões ou áreas que carecem de aprofundamento e 

de avaliar se essa informação cumpre o normativo relevante de reporte.  

 

Gráfico 94 - Supervisão da Informação Financeira - Número de Emitentes (esq) e  
Ações Adotadas (dir) 

   

Fonte: CMVM 

 

As Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS67) são de aplicabilidade obrigatória às 

demonstrações financeiras consolidadas de emitentes com valores mobiliários admitidos à negociação 

em mercado regulamentado. A sua adequada aplicação permite assegurar uma maior qualidade e 

transparência da informação, e garantir a comparabilidade da informação divulgada. A análise efetuada à 

informação financeira consolidada divulgada permitiu concluir que se verificou uma melhoria da qualidade 

da informação disponibilizada pelas entidades emitentes. Não obstante, foram identificadas algumas 

disposições daquelas normas que deveriam merecer uma atenção especial dos emitentes e dos auditores 

aquando da preparação e da revisão dos documentos de prestação de contas anuais, de modo a 

assegurar a qualidade da informação a divulgar ao mercado e a proteção dos investidores. São os casos 

da aplicação da IAS 36 – Imparidade de ativos não correntes (identificação das unidades geradoras de 

fluxos de caixa que incluem ativos não correntes e goodwill, da divulgação de informação relativa ao teste 

de imparidade do goodwill (nomeadamente pressupostos chave, informação sobre os resultados da 

                                                   

67   As IFRS incluem as normas emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) bem como as interpretações emitidas 
pelo IFRS Interpretations Committee e órgãos antecessores. 



 

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

análise de sensibilidade do teste de imparidade) e da divulgação da informação exigida pela IAS 12 – 

Impostos sobre o rendimento (nomeadamente, no que respeita à quantia de um ativo por impostos 

diferidos e à natureza das provas que suportam o seu reconhecimento, quando a utilização do ativo por 

impostos diferidos está dependente de lucros tributáveis futuros superiores aos lucros provenientes da 

reversão de diferenças temporárias tributáveis existentes e a entidade tiver sofrido um prejuízo quer no 

período corrente, quer no período precedente, na jurisdição fiscal com a qual se relaciona o ativo por 

impostos diferidos). 

 

3.1.2.2. Apresentação de Informação Financeira  

Cinquenta e duas entidades divulgaram informação financeira anual ao mercado relativa ao exercício de 

2015. Quarenta e seis dessas entidades foram emitentes de ações admitidas à negociação em mercado 

regulamentado, menos duas entidades que no ano anterior em resultado da exclusão de negociação das 

ações do Banif - Banco Internacional do Funchal, SA e do Banco Espírito Santo, SA em 5 de janeiro e 3 

de fevereiro, respetivamente. 

O número de emitentes com outros valores mobiliários admitidos à negociação sujeitos aos deveres de 

divulgação de informação financeira diminuiu para 12 (14 no ano transato). Esta redução decorreu da 

amortização dos empréstimos admitidos à negociação em mercado regulamentado da Parque Expo'98, 

SA, da Sonae Investimentos, SA e da Brisa Concessão Rodoviária, SA, da admissão de valores 

mobiliários representativos de dívida da Sociedade de Promoção e Reabilitação de Habitação e 

Infraestruturas (SPRHI), SA e da substituição da titularidade de um empréstimo obrigacionista da PT 

Portugal, SGPS, SA pela Portugal Telecom International Finance, BV e, consequentemente, da inclusão 

desta última entidade no grupo de emitentes com obrigações admitidas à negociação sujeitos aos deveres 

de divulgação de demonstrações financeiras anuais. Oito emitentes atrasaram-se na divulgação da 

informação financeira anual no Sistema de Difusão de Informação (SDI), dois dos quais divulgaram um 

comunicado de informação privilegiada ao mercado com indicação dos motivos do atraso.  

Foram 57 os emitentes de valores mobiliários admitidos à negociação obrigados a divulgar informação 

financeira respeitante ao primeiro semestre do exercício de 2016 (46 tinham ações admitidas à negociação 

em mercado regulamentado). São de salientar a escolha, pelo Banif-Banco Internacional do Funchal, de 

Portugal como Estado competente, nos termos do art.º 244-A do CódVM, uma vez que os valores 

mobiliários representativos de dívida admitidos na bolsa de Luxemburgo permanecem suspensos, e ainda 

a exclusão dos valores mobiliários representativos de dívida na titularidade da Portugal Telecom 

International Finance, BV em 22 de julho. Não ocorreram atrasos na divulgação da informação financeira 



 

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

respeitante ao primeiro semestre de 2016.  

Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 22/2016, para transposição da Diretiva 2013/50/UE, os 

emitentes de ações admitidas à negociação em mercado regulamentado que não sejam instituições de 

crédito ou sociedades financeiras, nos termos do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades 

Financeiras (RGICSF), deixaram de ter a obrigação de divulgar informação financeira trimestral. Não 

obstante, os emitentes de ações admitidas à negociação em mercado regulamentado que decidam 

divulgar informação financeira trimestral devem fazê-lo durante, pelo menos, dois anos a contar da 

primeira divulgação. Trinta e três emitentes optaram por apresentar informação financeira trimestral. 

 

3.1.2.3. Participações Qualificadas e Elisões de Presunção  

A estrutura acionista das entidades emitentes e o cumprimento dos deveres de comunicação de 

participações qualificadas continuaram a ser objeto da supervisão. Neste âmbito, foram apresentados à 

CMVM quatro pedidos de entendimento: três suscitados no contexto de potenciais operações de 

reestruturação societária para o esclarecimento quanto à aplicabilidade do dever de lançamento de oferta 

pública de aquisição e um referente à identificação do ultimate beneficial owner da cadeia acionista. Foi 

remetido para apuramento de eventual responsabilidade contraordenacional o caso de um comunicado 

intempestivo de participação qualificada. 

Foi também analisado um pedido de elisão da presunção prevista no número 4 do artigo 20.º do CódVM, 

nos termos do qual se presume serem instrumentos do exercício concertado de influência, em relação à 

sociedade participada, os acordos celebrados relativos à transmissibilidade das ações representativas do 

seu capital social. A presunção foi considerado elidida na medida em que o acordo celebrado, com 

natureza de garantia e permitindo a disposição a favor de terceiros das ações durante o período de 

validade da garantia, não admitia a possibilidade de influência ou exercício de direitos de voto, salvo na 

hipótese de execução dessa garantia. 

 

3.1.2.4. Governo das Sociedades 

As sociedades com ações cotadas em mercado regulamentado, sujeitas a lei pessoal portuguesa, devem 

publicar anualmente informação sobre as respetivas práticas de governo societário, num capítulo ou num 

anexo ao relatório anual de gestão, de forma a permitir a compreensão pelos investidores do respetivo 

modelo e práticas de governo societário adotadas. Esta publicação é composta por duas partes: a primeira 
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corresponde à identificação da informação cuja prestação é obrigatória – no âmbito da qual têm plena 

aplicabilidade os critérios do art.º 7.º do CódVM (sob pena de poderem ser aplicadas sanções 

contraordenacionais) – e a segunda, referente ao código de governo das sociedades que tenha sido 

adotado, é marcada pelo dever jurídico que incide sobre a sociedade de demonstrar o cumprimento das 

recomendações ou de justificar adequadamente o seu incumprimento (de acordo com o princípio “cumpre 

ou explica” legalmente previsto no art.º 245.º-A/1, als n) e o) do CódVM). 

Porém, a temática do governo das sociedades ultrapassa em larga medida o teor daqueles relatórios, 

referindo-se a uma realidade evolutiva e que, como tal, deve ser apreendida e acompanhada a cada 

momento, em particular quando ocorram alterações com impacto significativo nas estruturas societárias 

preexistentes ou operações de mercado como as ofertas públicas de distribuição ou de admissão à 

negociação de valores mobiliários. Num contexto de reformulação da componente recomendatória que 

enforma este regime (decorrente da realização de uma consulta pública que tem como objeto um código 

unificado de governo das sociedades), a CMVM analisou os relatórios de governo societário e a 

informação divulgada pelas entidades sujeitas à sua supervisão aquando da comunicação de alteração 

da composição dos órgãos sociais e por ocasião da realização de operações de mercado.  

Foram detetadas situações de incumprimento que conduziram à necessidade de promoção de alterações 

com impacto nos modelos de governo de algumas entidades. Na maioria das situações identificadas 

estava em causa a adequada composição do órgão de fiscalização ou da mesa da assembleia geral, 

encontrando-se prejudicado o cumprimento das exigências de independência e de incompatibilidades a 

que devem obedecer as emitentes de valores mobiliários admitidas à negociação em mercado 

regulamentado, nos termos dos art.º 414.º, 414.º-A e 374.º-A do Código das Sociedades Comerciais. As 

situações identificadas deram origem ao pedido de esclarecimentos, ao envio de questionários para 

aferição do cumprimento do referido regime e, sempre que necessário, foi solicitada a recomposição do 

órgão de fiscalização ou da mesa da assembleia geral. 

No domínio regulatório, entrou em vigor o Decreto-Lei n.º 20/2016, que visa conferir aos acionistas de 

instituições de crédito a possibilidade de reavaliarem periodicamente a justificação dos limites estatutários 

em matéria de detenção e exercício dos direitos de voto. Esteve ainda em consulta pública uma proposta 

de Lei com intuito de formular exigências claras quanto aos objetivos a alcançar no que diz respeito à 

paridade e ao equilíbrio da representação de mulheres e de homens nas empresas, à transparência do 

respetivo processo de recrutamento e às obrigações de acompanhamento e monitorização em matéria de 

apresentação de relatórios relativos à diversidade de género na composição dos órgãos de administração 

e de fiscalização das empresas do setor público empresarial e das cotadas em bolsa.  
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3.1.3. Supervisão das Atividades de Intermediação Financeira 

A supervisão das atividades de intermediação financeira pode ser presencial (decorre nas instalações dos 

intermediários financeiros) ou à distância (ações temáticas que têm por base a análise de informação que 

os intermediários financeiros reportam à CMVM, e os diversos procedimentos de registo que envolvem as 

atividades dos supervisionados e temas transversais à atuação destes). O modelo de risco de supervisão 

inclui vários indicadores para cada uma das atividades mais relevantes e permite definir prioridades de 

supervisão, o que contribui para uma afetação mais eficiente dos recursos. A classificação de risco resulta 

da ponderação entre a probabilidade de um intermediário financeiro apresentar uma falha e o impacto que 

esse intermediário financeiro poderá provocar no mercado. A atualização da notação de risco de cada 

intermediário financeiro é efetuada em base anual, o que não prejudica que, sempre que se revele 

necessário, sejam selecionadas outras entidades para efeitos de supervisão de caráter extraordinário, 

independentemente do nível de risco revelado pelo modelo. São ainda efetuadas supervisões temáticas 

que, pela relevância de determinados temas transversais às atividades de intermediação financeira, 

abrangem diversos ou mesmo a totalidade dos intermediários financeiros. 

 

3.1.3.1. Atividade de Supervisão Presencial  

A verificação dos mecanismos e procedimentos que permitem aos intermediários financeiros cumprir com 

total eficácia o normativo em vigor e das práticas seguidas por estes nas relações comerciais que 

estabelecem com os seus clientes continuaram a ser prioridades da supervisão à intermediação financeira. 

Em matéria de supervisão presencial (isto é, nas instalações dos intermediários financeiros), foram 

concluídas quatro ações com incidência principal em atividades de receção, transmissão e execução de 

ordens por conta de outrem, de gestão de carteiras e/ou de consultoria para investimento (uma no âmbito 

da comercialização de produtos financeiros complexos, uma no âmbito exclusivo da gestão de carteiras, 

uma abrangeu as atividades de receção, transmissão e/ou execução de ordens por conta de outrem e 

serviços auxiliarese e outra teve como objeto preponderante a atividade de consultoria para investimento). 

As matérias relacionadas com a prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do 

terrorismo continuaram a ser objeto de monitorização, tendo sido iniciadas quatro ações de supervisão 

que incidiram sobre duas instituições de crédito, uma sociedade gestora de patrimónios e uma sociedade 

gestora de fundos de investimento mobiliário.68  

                                                   

68 A supervisão da atividade de gestão de carteiras é tratada numa outra seção deste relatório.  
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Quadro 41 – Matérias Analisadas nas Ações de Supervisão Presencial a Atividades de 
Intermediação Financeira (excluindo Gestão de Carteiras) 

 

 

Foram identificadas 83 situações de incumprimento da regulamentação aplicável, com especial ênfase no 

que se refere à salvaguarda de bens de clientes, à avaliação do carácter adequado das operações e à 

completude da informação a prestar aos clientes. Os intermediários financeiros foram notificados para 

regularizar as situações de incumprimento detetadas, encontrando-se em curso 18 processos de 

acompanhamento relativos a nove instituições de crédito nacionais, cinco sociedades gestoras de fundos 

de investimento mobiliário, uma sociedade financeira de corretagem, uma sociedade corretora, uma 

sociedade de consultoria para investimento e uma sucursal comunitária de empresa de investimento. 

 

3.1.3.2. Atividade de Supervisão não Presencial 

A atividade dos intermediários financeiros é acompanhada quotidianamente. Uma das vertentes da 

supervisão regular dessa atividade consiste na análise da informação estatística prestada mensalmente, 

relativa às atividades de intermediação financeira para cujo exercício estão legalmente autorizados. A 

CMVM supervisiona a informação recebida e o cumprimento dos prazos legais de reporte, e pede 

esclarecimentos sobre o conteúdo da informação reportada e/ou sobre variações significativas ocorridas, 

sempre que tal se justifique. É também acompanhada a adoção das medidas corretivas com vista a suprir 

as irregularidades identificadas.  

O acompanhamento regular desta atividade compreende ainda a análise dos relatórios anuais de controlo 

interno elaborados pelos intermediários financeiros (em que é feita a avaliação da eficácia do respetivo 

sistema de controlo do cumprimento e dos serviços de gestão de riscos e de auditoria interna) e dos 

Temas de supervisão N.º Ações Supervisão Presencial

Avaliação do carácter adequado da operação 3

Organização interna do intermediário financeiro e segregação de funções 2

Comercialização de instrumentos financeiros 2

Ordens de clientes 2

Categorização de clientes 2

Informação pré-contratual a investidores 2

Prevenção e gestão de conflitos de interesses 1

Prevenção do branqueamento de capitais 1

Salvaguarda de bens de clientes 1

Outras matérias 1

Fonte: CMVM
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relatórios anuais elaborados pelos auditores dos intermediários financeiros (que atestam o carácter 

adequado dos procedimentos e as medidas adotadas pelo intermediário financeiro com vista à 

salvaguarda dos bens de clientes). A supervisão baseia-se adicionalmente em diversas fontes de 

informação disponíveis (de que são exemplo as consultas e reclamações de investidores e notícias 

veiculadas nos meios de comunicação social) e na colaboração com entidades externas (congéneres de 

jurisdições estrangeiras, entre outras). 

No âmbito da prevenção e da mitigação de riscos de conduta associados ao mis-selling de produtos de 

aforro e de investimento foi solicitado aos intermediários financeiros que respondessem a um questionário 

para que fosse possível aferir se as condições organizacionais e os aspetos comportamentais estavam 

em linha com as medidas existentes para prevenir essa prática. As respostas enviadas à CMVM estão a 

ser analisadas.  

 

Supervisão dos Relatórios do Sistema de Controlo Interno 

Durante o ano foram recebidos 75 relatórios de controlo interno elaborados pelas instituições de crédito, 

sociedades financeiras de corretagem, sociedades corretoras, sociedades gestoras de patrimónios e de 

fundos de investimento mobiliário que integram a atividade de gestão de carteiras por conta de outrem e 

sociedades de consultoria para investimento. Estes relatórios eram relativos ao período que compreende 

o segundo semestre de 2015 e o primeiro semestre de 2016.  

A análise efetuada ao conteúdo desses relatórios incidiu em particular na avaliação dos requisitos 

enunciados no artigo 11º-A do Regulamento n.º 2/2007, na avaliação das deficiências do sistema de 

controlo interno e na apreciação da eficácia das funções de controlo e respetiva independência em relação 

aos órgãos de administração. As principais deficiências identificadas estavam relacionadas com temas de 

organização interna, de gestão de riscos e de reconciliação dos instrumentos financeiros. Nos casos em 

que se verificou insuficiência ou desconformidade da informação contida nos relatórios de controlo interno, 

foi solicitada informação adicional para colmatar as lacunas mencionadas e foram acompanhadas as 

medidas adotadas para a sua regularização.  

 

Supervisão dos Relatórios dos Auditores Externos Sobre a Salvaguarda dos Bens de Clientes 

O n.º 4 do artigo 304.º-C do CódVM estabelece que os auditores que prestem serviço a intermediário 

financeiro ou a empresa que com ele esteja em relação de domínio ou de grupo ou que nele detenha, 

direta ou indiretamente, pelo menos 20% dos direitos de voto ou do capital social devem apresentar, 

anualmente, um relatório que ateste o carácter adequado dos procedimentos e medidas, adotados pelo 
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intermediário financeiro, relativos à salvaguarda dos bens de clientes. A análise efetuada a esses relatórios 

detetou insuficiências no cumprimento dos deveres estipulados e que os planos de ação para endereçar 

essas deficiências nem sempre são priorizados. Sem prejuízo das notificações que resultaram da análise, 

a informação recolhida permite também selecionar intermediários financeiros a supervisionar 

presencialmente e contribui para a determinação do âmbito dessa supervisão. 

 

Supervisão das Plataformas de Negociação Eletrónica 

A CMVM procurou acompanhar as atividades de receção e transmissão de ordens através de meios 

eletrónicos mediante a supervisão contínua aos intermediários financeiros que exercem tais atividades, 

em particular, as que permitem a negociação de produtos financeiros complexos, entre outros contratos 

diferenciais (Contract for Differences ou CFD), opções, contratos de futuros e contratos diferenciais sobre 

divisas (Forex). 

Foram igualmente realizadas ações de supervisão presenciais, com especial enfoque na informação 

prestada ao investidor, visando assegurar o cumprimento dos requisitos previstos no Regulamento da 

CMVM n.º 2/2012, nomeadamente quanto aos deveres de i) avaliação do caráter adequado da operação 

de investimento aos níveis de conhecimento e experiência do concreto investidor; ii) disponibilização ao 

investidor do IFI previamente ao início da negociação de produtos financeiros complexos na plataforma; 

iii) apresentação das advertências ao investidor; e iv) inclusão de alerta gráfico. 

Destaca-se ainda a manutenção deste tipo de atividades por parte de empresas de investimento que se 

encontram a atuar em Portugal ao abrigo da Liberdade de Prestação de Serviços (LPS) na União Europeia, 

em regra oriundas do Reino Unido ou Chipre. Estas empresas revelaram não ter conhecimento das 

especificidades do enquadramento legal vigente a nível nacional, nomeadamente da necessidade do 

cumprimento do Regulamento da CMVM n.º 2/2012, bem como da importância da melhoria da qualidade, 

clareza, completude e objetividade da informação constante nos sítios de internet através dos quais essas 

plataformas são disponibilizadas aos investidores, nomeadamente informação relativa aos principais 

riscos envolvidos neste tipo de negociação. 

No que respeita ao reporte de informação financeira à CMVM, destaca-se o acompanhamento e avaliação 

do cumprimento da Instrução da CMVM n.º 3/2013, que consagra o dever de reporte, pelos intermediários 

financeiros que disponibilizem plataformas de negociação eletrónica de informação relativa a volumes 

negociados, posições fechadas por clientes com ganho e com perda e respetivos montantes. 
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CAIXA 5 – A NEGOCIAÇÃO DE PRODUTOS FINANCEIROS COMPLEXOS EM 
PLATAFORMAS ELETRÓNICAS 

O investimento em produtos financeiros complexos (PFC) pode ser efetuado em mercado primário, 

mediante a sua subscrição junto de intermediários financeiros autorizados, ou através da sua aquisição (e 

alienação) em plataformas eletrónicas especializadas na prestação desde tipo de serviço. Em regra, são 

negociados nestas plataformas PFC com elevados graus de complexidade e alavancagem, e que podem 

proporcionar taxas de rentabilidade significativas num curto espaço de tempo mas, por outro lado, expõem 

o investidor a perdas potenciais rápidas e muito significativas, não poucas vezes excedendo o capital 

inicialmente investido. 

As entidades que disponibilizam este tipo de serviço em Portugal ascenderam a um máximo de 10 no 

segundo semestre de 2014 e um mínimo de 8 no segundo semestre de 2016.69 A respetiva quota de 

negociação revela um mercado relativamente concentrado: as três maiores plataformas detinham uma 

proporção do mercado entre 75% e 80%, percentagem que atingiu valores mais elevados no segundo 

semestre de 2016 (uma entidade detinha três quartos do mercado e as três maiores cerca de 97%). Os 

contratos por diferenças (CFD) foram responsáveis por cerca de 80% do valor negociado nestes três anos. 

 

Tabela A – N.º de Plataformas Ativas e Montantes Negociados em PFC 

 

 

O montante negociado em plataformas eletrónicas nos três últimos anos ascendeu a 187,8 mil milhões de 

Euros, um valor superior ao do PIB de Portugal em 2016, o que revela a importância deste mercado tanto 

para os investidores, como para as entidades que disponibilizam as plataformas de negociação e cobram 

                                                   

69 A informação aqui analisada é recolhida através da Instrução N.º 3/2013 da CMVM, que abrange apenas as plataformas de 

negociação eletrónica dos intermediários financeiros registados em Portugal. Poderão existir outras entidades que exercem a 
intermediação financeira em regime de livre prestação de serviços (LPS) e cuja atividade não está incluída nesta análise.  

Semestre N.º Plataformas Montante Negociado (€10^6)

1.º 2014 9 32 773,13

2.º 2014 10 29 432,63

1.º 2015 9 39 476,75

2.º 2015 9 37 401,46

1.º 2016 9 30 365,13

2.º 2016 8 18 387,80

Total n.a. 187 836,91

Fonte: Plataformas, cálculos CMVM (tendo por base câmbio médio do semestre).
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comissões sobre os montantes aí negociados.  

Como referido, o risco associado à negociação de produtos financeiros completos pode ser muito 

relevante, e as perdas para os investidores podem ser mesmo superiores ao capital investido. No âmbito 

da Instrução N.º 3/2013 da CMVM, as plataformas de negociação eletrónica têm enviado informação sobre 

a negociação nelas efetuada, incluindo sobre perdas e ganhos efetivos suportados pelos investidores. 

Nos anos de 2014 a 2016 existiram perdas líquidas agregadas que montaram a 75,66 milhões de Euros. 

O quadro seguinte detalha em pormenor a relação de perdas e ganhos por semestre, sendo notório que 

em todos eles se verificaram perdas líquidas. 

 

Tabela B – Ganhos e Perdas na Negociação em Plataformas de PFC 

 

 

A proporção média entre perdas e ganhos foi de 56%/44% nestes três anos, tendo sido mais 

desequilibrada no primeiro semestre de 2016 (60%/40%). Tal não significa, necessariamente, que tenha 

havido 56% dos investidores a registar perdas70, pois tal depende não só dos montantes investidos em 

cada produto, como também do tipo de PFC em que foi efetuado o investimento. A informação reportada 

à CMVM no âmbito da referida instrução não permite obter a percentagem de investidores que registaram 

perdas líquidas com a negociação destes produtos. 

Analisando o perfil de perdas e ganhos por plataforma constata-se que, frequentemente, o rácio 

perdas/ganhos é superior à unidade, o que significa que na generalidade das plataformas e dos semestres 

os investidores têm perdas superiores aos ganhos, e também significa que os intermediários financeiros 

responsáveis por essas plataformas têm ganhos superiores às perdas pois são as contrapartes das 

                                                   

70 Estes dados não são diretamente comparáveis com os disponíveis para outras jurisdições onde se determinou a percentagem de 

investidores com perdas neste tipo de negociação. No Reino Unido, França e Irlanda, 80%, 89% e 75%, respetivamente, dos 
investidores registaram, em média, perdas ao investirem em PFC através de plataformas eletrónicas de negociação.  

               €10^6

Semestre Ganhos Perdas Ganhos Líquidos

1.º 2014 49,68 51,36 -1,68

2.º 2014 36,82 56,14 -19,32

1.º 2015 57,07 64,92 -7,85

2.º 2015 51,15 70,17 -19,02

1.º 2016 44,70 67,68 -22,99

2.º 2016 22,50 27,31 -4,81

Total 261,92 337,58 -75,66

Fonte: Plataformas, cálculos CMVM (tendo por base câmbio médio do semestre).
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operações dos investidores. Apenas uma plataforma teve uma maioria de semestres em que o rácio 

perdas/ganhos foi inferior à unidade. 

Não existe uma relação direta entre a quota de mercado e a relevância das perdas registadas por 

investidores. Com efeito, a plataforma com maiores montantes transacionados no segundo semestre de 

2016, não obstante ter uma quota de cerca de 75%, foi responsável por apenas 40% das perdas líquidas 

registadas nesse período. Em termos acumulados nos três anos, cerca de metade das perdas líquidas 

dos investidores ocorreram em duas plataformas que, em média, apresentaram uma quota de mercado 

conjunta de 23% para o conjunto do período. 

As perdas líquidas dos investidores estiveram particularmente concentradas num determinado 

instrumento financeiro, os CFD (cerca de dois terços das perdas líquidas totais nos três anos). Os CFD 

são, em muitas situações, produtos financeiros complexos com elevado grau de alavancagem, e esta 

caraterística permite amplificar os montantes de ganhos e de perdas dos investidores quando existem 

pequenas variações nos respetivos subjacentes. Apenas a negociação de warrants e de certificados 

permitiu aos investidores obter ganhos líquidos acumulados no período em análise. 

 

Tabela C – Ganhos e Perdas na Negociação em Plataformas por Tipo de PFC 

 

 

A elevada complexidade deste tipo de produtos e o também elevado montante de perdas registadas pelos 

investidores na sua negociação levaram alguns países (casos da Alemanha, Bélgica e do Reino Unido, 

por exemplo) a anunciar recentemente a intenção de limitar fortemente, ou mesmo proibir, o acesso de 

investidores de retalho a PFC transacionados em plataformas eletrónicas de negociação. Tais limitações 

serão concretizadas através de proibições de publicidade, de restrições na distribuição de determinados 

produtos e da introdução de limites ao nível de alavancagem admissível nessa negociação. 

 

€10^3

SEMESTRES CERTIFICADOS CFD FOREX FUTUROS OPÇÕES WARRANTS TOTAL

1.º 2014 -56,7 -2 229,5 -289,7 -145,8 1 008,7 29,9 -1 683,1

2.º 2014 350,3 -17 345,1 -1 541,7 -2 047,1 1 241,6 23,6 -19 318,4

1.º 2015 595,0 -1 553,9 -6 086,6 -1 557,2 708,0 48,0 -7 846,8

2.º 2015 -136,0 -10 482,9 -1 187,7 -1 525,3 -5 713,5 28,8 -19 016,5

1.º 2016 13,5 -12 740,9 -2 846,8 -5 499,4 -1 930,5 18,3 -22 985,7

2.º 2016 251,3 -3 663,6 -198,5 -816,7 -399,0 12,2 -4 814,3

Total 1 017,5 -48 016,0 -12 151,0 -11 591,4 -5 084,7 160,8 -75 664,8

Fonte: Plataformas, cálculos CMVM (tendo por base câmbio médio do semestre).
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Supervisão da atividade de consultoria para investimento  

O exercício da atividade de consultoria para investimento em instrumentos financeiros continuou a 

despertar um forte interesse nos agentes económicos em Portugal, quer em sociedades de consultoria 

para investimento, quer nos demais intermediários financeiros. No decurso do ano foram concluídos três 

novos processos de registo (e de autorização no caso das sociedades de consultoria para investimento), 

no âmbito dos quais é aferida a adequação dos meios técnicos, materiais e humanos à prestação do 

serviço de consultoria para investimento. 

A CMVM tem procurado assegurar que os colaboradores dos intermediários financeiros que efetivamente 

prestem o serviço de consultoria para investimento possuem as qualificações e as competências 

profissionais necessárias a essa prestação com qualidade, profissionalismo e eficiência e por forma a 

evitar procedimentos errados. 

 

3.1.3.3. Supervisão da Atividade de Análise Financeira  

A importância dos relatórios de análise financeira no processo de tomada de decisão dos investidores 

qualificados e não qualificados, a par da sua ampla difusão em meios de comunicação, tornam 

indispensável a atuação da CMVM tendo em vista a proteção dos investidores em relação à divulgação 

de recomendações de (des)investimento enviesadas ou com falta de qualidade e a promoção da emissão 

de opiniões competentes, imparciais e honestas sobre os instrumentos analisados. Assim, é efetuada a 

monotorização constante dos relatórios de análise financeira que são emitidos pelos vários intermediários 

financeiros, havendo uma especial preocupação com a existência de potenciais conflitos de interesses, 

com a qualidade técnica dos conteúdos e com o risco de instrumentalização de recomendações de 

investimento. 

O enquadramento legal português é de elevada exigência quanto aos requisitos de credenciação para o 

exercício da atividade de análise financeira, por via do disposto no Regulamento da CMVM n.º 2/2007. 

Existem ainda outras obrigatoriedades legais relativas à qualidade da informação prestada sobre 

instrumentos financeiros (art.º 7.º do CódVM) e à fundamentação das recomendações de investimento 

(art.º 12.º-B do CódVM). A supervisão incide sobre todas as recomendações de investimento, mas 

particularmente sobre aquelas que tiveram um impacto material na cotação do instrumento financeiro 

visado. Nesses casos, tentam identificar-se as transações realizadas antes da divulgação da 

recomendação de investimento com recurso ao conhecimento sobre o respetivo conteúdo, em infração ao 

disposto nos art.º 309.º-D e 378.º do CódVM, bem como as transações realizadas após a divulgação da 

recomendação de investimento, que tenham beneficiado de uma eventual alteração artificial do preço do 
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instrumento visado, em violação do disposto no art.º 379.º do CódVM. 

Em matéria de conflitos de interesses, encontra-se estabelecido no enquadramento legal um conjunto de 

normas que visam mitigar os riscos de quebra da independência na elaboração das recomendações de 

investimento e em relação às quais os analistas financeiros podem definir regras internas adicionais para 

sujeição a um maior nível de exigência. Tal risco poderá decorrer de posições detidas em instrumentos 

financeiros, de incentivos remuneratórios relacionados com o sentido das recomendações de 

investimento, do favorecimento da relação entre o analista financeiro e o emitente do instrumento 

financeiro visado ou de pressões oriundas da administração ou de outros departamentos, entre outros. 

A supervisão da atividade de análise financeira caracteriza-se, primeiramente, pela realização de análises 

preliminares a todos os relatórios onde constem alterações de recomendação de investimento e/ou de 

preço-alvo sobre títulos acionistas portugueses. O conteúdo e a qualidade da informação apresentada nos 

relatórios de análise financeira são analisados, bem como a coerência dos pressupostos e dos argumentos 

utilizados, ao mesmo tempo que se procuram indícios de instrumentalização dos relatórios e/ou de falhas 

na gestão de conflitos de interesses. Em 2016, foram identificados e analisados 486 relatórios naquelas 

condições. As situações potencialmente anómalas identificadas no decurso de análises preliminares são 

sujeitas a análises mais extensas e aprofundadas. Este tipo de análises incidiu, entre outros temas, nos 

modelos de avaliação que serviram de suporte a recomendações de investimento, nos pressupostos 

utilizados e no conteúdo e aplicabilidade dos manuais de política e procedimentos a que os analistas 

financeiros estão sujeitos.  

Numa base anual, a CMVM publica um relatório sobre a atividade de supervisão que é efetuada. Este 

relatório serve um propósito triplo: acompanhar e dar conhecimento ao mercado da atividade de análise 

financeira sobre ações admitidas à negociação em Portugal, documentar publicamente a atividade de 

supervisão sobre essa atividade e promover publicamente a análise do cumprimento das recomendações 

da CMVM relativas à análise financeira. 

 

3.1.4. Supervisão à Atividade de Gestão de Ativos 

3.1.4.1. Gestão de Carteiras por Conta de Outrem  

Atividade de Supervisão Presencial 

Em 2016 realizou-se uma ação de supervisão presencial no âmbito da gestão de carteiras por conta de 

outrem, junto de uma sociedade gestora de fundos de investimento mobiliário. A supervisão centrou-se 



 

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

na organização interna do intermediário financeiro, nos mecanismos e procedimentos de prevenção e 

gestão de conflitos de interesses e de risco, na verificação da informação prestada aos clientes, na 

adequação do serviço prestado e/ou das operações realizadas, nas regras de valorização dos 

instrumentos financeiros e nos mecanismos preventivos de branqueamento de capitais e de financiamento 

do terrorismo. Foram identificadas várias situações de desconformidade com os requisitos legalmente 

aplicáveis, de que se destacam as deficiências relativas à adequação do serviço prestado e/ou operações 

realizadas e à prevenção e gestão de conflitos de interesses. 

 

Atividade de Supervisão não Presencial 

A supervisão da atividade de gestão de carteiras por conta de outrem é igualmente exercida através da 

monitorização da informação prestada mensalmente (de que se destacam os montantes sob gestão, a 

valorização dos respetivos instrumentos financeiros e os perfis de risco e rentabilidade das carteiras sob 

gestão). Essa informação é complementada com a análise dos demais elementos de reporte obrigatórios, 

como os relatórios de controlo interno dos intermediários financeiros, os relatórios do auditor externo e 

elementos de reporte financeiro. A supervisão não presencial possibilita a prevenção e a deteção de 

desconformidades e constitui uma importante ferramenta de auxílio prévio (incorporada, aliás, no modelo 

de risco adotado na CMVM) à supervisão presencial desenvolvida. 

Por outro lado, continuou a ser desenvolvida uma aplicação informática de supervisão não presencial da 

atividade de gestão de ativos, cujo nível de automatização permitirá ganhos de eficiência na avaliação da 

informação recebida periodicamente ao abrigo da Instrução da CMVM n.º 4/2011. Paralelamente, 

continuou a ser efetuada a análise dos relatórios internos de acompanhamento da evolução da atividade 

de gestão de carteiras por conta de outrem. 

 

3.1.4.2. Supervisão Presencial de OICVM, Titularização de Créditos e Capital de 

Risco  

A seleção das entidades a supervisionar é efetuada a partir de modelos de risco adaptados às atividades 

desenvolvidas pelas entidades gestoras de fundos de investimento mobiliário e imobiliário, de capital de 

risco, de titularização de créditos, distribuidoras de produtos unit linked e de fundos de pensões abertos 

de adesão individual. As supervisões realizadas abrangeram matérias como a adequação de meios para 

o desenvolvimento da atividade, os conflitos de interesses, as carteiras de participações (incluindo 

participações em sociedades imobiliárias), a organização, os gastos imputados aos fundos, as condições 
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de comercialização e a gestão documental. 

Foi ainda adotado um novo modelo de risco, relativo à prevenção e ao combate ao branqueamento de 

capitais e ao financiamento do terrorismo, tendo sido iniciada uma ação de supervisão a uma sociedade 

gestora de fundos de investimento mobiliário que incide fundamentalmente na verificação das políticas 

definidas e nos procedimentos adotados ao nível da prevenção e do combate ao branqueamento de 

capitais e ao financiamento do terrorismo. 

Além das cinco ações de supervisão iniciadas no ano, foram ainda concluídas outras cinco que se 

encontravam em curso no final de 2015. Foram também efetuadas visitas, prévias ou posteriores ao 

registo, a três sociedades de capital de risco constituídas durante o ano e a uma sociedade registada em 

2015, com o intuito de verificar a existência de meios humanos e materiais para o exercício da atividade 

de capital de risco.  

 

Quadro 42 – Ações de Supervisão Presenciais Iniciadas 

 

 

Na sequência das supervisões concluídas foram efetuadas diversas recomendações com o objetivo de 

alinhamento das práticas instituídas com as melhores práticas de mercado. Algumas entidades foram 

notificadas para adequar a respetiva atividade às normas legais e regulamentares aplicáveis, 

nomeadamente em matéria de políticas e procedimentos definidos no âmbito do branqueamento de 

capitais, conflitos de interesses, gestão de projetos imobiliários, financiamentos bancários e garantias 

prestadas, imputação de encargos aos fundos, valorização de imóveis e de participações, e gestão e 

segurança da informação. As situações que configuravam um incumprimento das normas legais aplicáveis 

foram remetidas para apuramento de eventual responsabilidade contraordenacional e as operações 

suspeitas de configurar um crime de branqueamento de capitais foram comunicadas às autoridades 

competentes. 

 

2012 2013 2014 2015 2016

Sociedade Gestoras de Fundos de Investimento Imobiliário 2 2 - 1 1

Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário 6 2 3 2 2

Sociedades de Capital de Risco 5 4 4 2 1

Sociedades Gestoras de Fundos de Titularização 2  -  - - -

Sociedades de Titularização de Créditos 1  -  - - -

Entidades Comercializadoras de Unit-Linked 1  -  - - 1

TOTAL 17 8 7 5 5

Fonte: CMVM.
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3.1.4.3. Supervisão não Presencial 

Supervisão aos Fundos de Investimento Mobiliário e Imobiliário 

Prosseguiu a supervisão prudencial aos fundos de investimento mobiliário e imobiliário, no âmbito do 

controlo da informação periódica reportada pelas entidades gestoras, designadamente, quanto ao 

acompanhamento das carteiras geridas, aos erros nos valores divulgados das unidades de participação, 

à prevenção e gestão de conflitos de interesses e ao acompanhamento dos processos de liquidação de 

fundos. Foi também verificado o cumprimento de outras regras aplicáveis à atividade dos fundos de 

investimento, nomeadamente, quanto à exposição a instrumentos financeiros derivados, ao cálculo da 

perda potencial máxima e ainda ao cumprimento dos deveres de prestação de informação. 

As sociedades gestoras foram notificadas para regularizar as desconformidades detetadas. Os 

incumprimentos verificados relativos a fundos de investimento mobiliário resultaram, essencialmente, do 

não cumprimento de limites legais, em particular da exposição excessiva quer a ativos emitidos (ou 

garantidos) por entidades relacionadas, quer a valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário 

emitidos por uma entidade que representavam mais de 10% do valor líquido global dos fundos. No caso 

dos fundos de investimento imobiliário, os principais incumprimentos detetados disseram respeito ao 

insuficiente investimento em ativos imobiliários. 

A prevenção e a gestão de conflitos de interesses continuaram a ser preocupações essenciais da 

supervisão. A análise às carteiras de fundos de investimento mobiliário foi efetuada em permanência, com 

vista ao apuramento do nível de concentração de investimento na mesma entidade ou num conjunto de 

entidades pertencentes ao mesmo grupo económico. É também de referir o acompanhamento efetuado a 

alguns fundos que incumpriam o princípio de diversificação de riscos, tendo daí resultado ajustamentos à 

composição do respetivo património. 

Por outro lado, a resolução do Banif – Banco Internacional do Funchal, SA teve consequências na gestão 

coletiva de ativos, tendo sido diversas as medidas extraordinárias concretizadas pela CMVM com o 

objetivo de acompanhar, em permanência, o seu impacto nos organismos de investimento 

supervisionados. 

A supervisão da exposição dos fundos mobiliários a emitentes em condições de stress no mercado foi 

continuada, bem como da liquidez e dos empréstimos das carteiras de organismos de investimento 

coletivo mobiliário, com enfoque nos geridos por entidades relacionadas com grupos financeiros em 

particulares circunstâncias de risco. Assim, realizaram-se análises à capacidade de satisfação de 

elevados volumes de resgates e foi avaliado o impacto patrimonial da exposição a emitentes alvo de 

processos de insolvência ou de reestruturação, com subsequente monitorização das decisões de 
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investimento ou de desinvestimento tomadas pelas entidades responsáveis pela gestão. Ainda neste 

âmbito, destaca-se a análise das consequências resultantes do referendo realizado em junho no Reino 

Unido, tendo sido identificados os potenciais impactos para os organismos de investimento coletivo 

mobiliários e para os intermediários financeiros envolvidos na sua gestão, comercialização e custódia. 

Nos fundos imobiliários, a apreciação de operações com entidades relacionadas continuou a ser uma 

prioridade visto persistirem, na generalidade, as condições desfavoráveis de mercado verificadas nos 

últimos anos. Tendo em conta a regulamentação aplicável às operações realizadas por conta dos fundos 

de investimento imobiliário com partes relacionadas, foram analisados 14 pedidos, sete deles referentes 

a arrendamentos de imóveis, quatro a transações de imóveis e três em que ambas as situações se 

verificaram. Ainda em matéria de cumprimento das regras respeitantes a conflitos de interesses, a liquidez 

de fundos geridos por uma SGFII foi monitorizada de perto na sequência de uma ação de supervisão 

presencial realizada anteriormente. 

No âmbito dos 28 processos de liquidação de fundos de investimento mobiliário e imobiliário existentes 

no ano continuou a ser efetuado o acompanhamento do cumprimento das disposições aplicáveis, 

nomeadamente no que respeita à imputação de custos e à diligência devida pela entidade gestora na 

promoção da liquidação dos fundos. A liquidação antecipada em resultado de decisão da sociedade 

gestora constitui a principal causa de liquidação dos fundos (21 casos), ainda que com base na vontade 

dos participantes no caso dos fundos fechados de subscrição particular.  

 

Relatórios Elaborados por Peritos Avaliadores de Imóveis 

Em 2016 foram analisados 94 relatórios de avaliação de imóveis elaborados por peritos avaliadores de 

imóveis inscritos/registados na CMVM. As matérias analisadas foram a utilização de pelo menos dois 

métodos de avaliação, a razoabilidade dos pressupostos utilizados na avaliação e a prospeção de 

mercado. Foram efetuados pedidos de esclarecimentos aos peritos avaliadores e foi solicitada a correção 

das desconformidades detetadas.  

 

Capital de Risco 

Com as alterações legislativas e regulamentares ocorridas em 2015 (quer decorrentes da transposição da 

AIFMD, quer decorrentes de opções estritamente nacionais), impôs-se a revisão da Instrução da CMVM 

n.º 2/2013 de modo a adequar o tipo de informação a reportar aos deveres que impendem sobre as 

entidades responsáveis pela gestão e respetivos organismos de investimento em capital de risco, previstos 



 

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

no Regime Jurídico do Capital de Risco, do Empreendedorismo Social e do Investimento Especializado 

(RJCRESIE), aprovado pela Lei n.º 18/2015, e no Regulamento da CMVM n.º 3/2015. 

A Instrução da CMVM n.º 7/2016, que entrará em vigor em 1 de junho de 2017, procura assegurar uma 

maior clareza na definição dos deveres de reporte. Todavia, a Instrução da CMVM n.º 2/2013 continuou a 

exigir um acompanhamento permanente dos reportes efetuados pelas sociedades de capital de risco com 

vista à validação da consistência da informação financeira e ao cumprimento das regras definidas. 

O acompanhamento da atividade de capital de risco tem permitido constatar uma tendência recente para 

a realização de coinvestimentos entre fundos de capital de risco geridos pela mesma sociedade ou por 

entidades distintas. No entanto, têm sido utilizados critérios valorimétricos distintos pelas várias 

sociedades gestoras, o que resulta em valorizações diferenciadas da mesma empresa. Neste quadro, foi 

iniciada uma supervisão temática às valorizações de participações cruzadas entre sociedades e fundos 

de capital de risco com o objetivo de avaliar os métodos, critérios, pressupostos e fontes de informação 

utilizados pelas várias sociedades gestoras nos cálculos efetuados. 

 

Titularização de Créditos 

A CMVM supervisionou cinco emissões de obrigações titularizadas, num total de 1,5 mil milhões de Euros, 

através do controlo da estruturação e da admissibilidade jurídica da documentação associada a essas 

operações, bem como da adequação de fundos próprios das sociedades de titularização de créditos. 

Foram também examinadas as carteiras de créditos afetas às emissões de obrigações titularizadas vivas 

que se encontram em período de revolving, através da análise detalhada de 24 carteiras, com data de 

referência de 2015, aquando do processo de renovação de código alfanumérico. Foram ainda 

monitorizados i) um processo de aquisição de participação qualificada em sociedades de titularização de 

créditos, ii) um processo de constituição de uma sociedade de titularização de créditos, iii) três processos 

de nomeação dos órgãos sociais e iv) quatro processos de alteração de gestor de créditos de operação 

de titularização de sociedade de titularização de créditos. 

Nos fundos de titularização de créditos foi iniciada uma supervisão temática com o objetivo de conhecer 

os procedimentos contabilísticos e de reporte adotados pelas três SGFTC. Estas sociedades foram 

questionadas quanto i) aos procedimentos de recolha e tratamento da informação da carteira fornecida 

pelo gestor de créditos, ii) ao processo de tratamento e reporte de incorreções detetadas nas contas, e iii) 

às correções resultantes de trabalhos de auditoria. 
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Supervisão dos Relatórios do Sistema de Controlo Interno 

Foram recebidos e analisados 49 relatórios de controlo interno relativos a Sociedades Gestoras de Fundos 

de Investimento Mobiliário (17) e Imobiliário (24), a Sociedades Gestoras de Fundos de Titularização de 

Créditos (3), a Sociedades de Titularização de Créditos (4) e a uma Instituição Financeira de Crédito, os 

quais atestam a adequação e a eficácia do seu sistema de controlo interno, para o período compreendido 

entre o segundo semestre de 2015 e o primeiro semestre de 2016.  

A análise do conteúdo dos relatórios de controlo interno centrou-se, fundamentalmente, na avaliação dos 

requisitos formais nos termos do Regulamento da CMVM nº 2/2007, na inventariação e análise das 

deficiências do sistema de controlo interno em termos dos riscos que representam e ainda na apreciação 

da eficácia das funções de controlo (compreendendo as funções de controlo de cumprimento, de gestão 

de riscos e de auditoria interna, quando aplicável, e a independência de atuação dos seus responsáveis 

em relação aos órgãos de administração). Foram identificadas algumas irregularidades relacionadas, 

essencialmente, com a omissão de informação sobre o número e o montante agregado das operações 

analisadas ao abrigo da Lei nº 25/2008, e ainda de informação sobre datas de deteção e de comunicação 

ao órgão de administração de deficiências detetadas por cada serviço, devida ao abrigo do ponto ii) da 

alínea b) do nº 2 do artigo 11.º-A do Regulamento da CMVM nº 2/2007.  

No que respeita à substância dos relatórios de controlo interno, 

 foram analisadas todas as deficiências relacionadas com a adequação e eficácia dos sistemas de 

controlo interno. Por referência à data de 30 de junho de 2016, encontravam-se por regularizar 281 

deficiências, das quais 161 respeitavam à atividade de entidades gestoras de FIM, 113 à atividade de 

entidades gestoras de FII e sete à atividade de titularização de créditos; 

 as funções de controlo foram responsáveis pela deteção de 85 deficiências, distribuídas pelas funções 

de auditoria interna, de compliance e de gestão de riscos. Assume particular acuidade o número de 

deficiências detetadas (189) pelo Revisor Oficial de Contas e/ou pelo Fiscal Único, que correspondem 

a cerca de 67% do total de deficiências relatadas. As funções de suporte detetaram cerca de 3% do 

total de deficiências detetadas; 

 as deficiências mais comuns resultaram, sobretudo, da ausência de integração automática entre 

sistemas informáticos e fragilidades em termos de segurança, de parametrização e de configuração 

de acessos às aplicações utilizadas, ausência ou insuficiência de procedimentos de controlo nas 

áreas operacionais, de gestão de risco e de sistemas de informação, ausência da formalização, 

aprovação e implementação de processos organizativos, incluindo a desatualização dos manuais de 

procedimentos ou inexistência de regulamentação interna específica, automatização insuficiente em 

determinados processos operacionais, ausência de supervisão independente nalgumas funções 
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(controlo e operacionais), segregação de funções insuficiente em diversos processos de tomada de 

decisão e operacionais, inexistência ou desadequação do plano de continuidade de negócio e 

ausência de procedimentos preventivos de branqueamento de capitais relacionados com os deveres 

de identificação e de diligência reforçada previstos na Lei n.º 25/2008; 

 53% das deficiências transitaram de relatórios de controlo interno de períodos anteriores. Estas 

deficiências não foram corrigidas de acordo com o previsto, o que indicia a existência de dificuldades 

na adequação da organização interna das sociedades e debilidades no funcionamento do seu sistema 

de controlo interno, ainda que as entidades tenham apresentado justificações para o adiamento do 

calendário inicialmente previsto bem como novos prazos de implementação; 

 na maioria das situações em que a função de compliance recai sobre membro do órgão de 

administração ou sobre um colaborador que acumula outras funções, não foi possível validar o 

requisito de independência no desempenho da respetiva função; 

 em alguns relatórios não existe evidência de que as funções atribuídas à responsabilidade do 

compliance estejam a ser plenamente exercidas. As deficiências detetadas, associadas ao exercício 

desta função, resultam quase exclusivamente do exame efetuado pelo auditor externo ou pelo fiscal 

único, não sendo assim possível concluir acerca da intervenção do responsável pela função de 

controlo do cumprimento nesta tarefa. 

 

Supervisão dos Relatórios dos Auditores Externos sobre Relatórios e Contas de Fundos de 

Investimento 

Os relatórios de auditoria sobre informação financeira dos FIM e dos FII, cuja data de reporte se refere, 

respetivamente, a 31 de dezembro de 2015 e a 30 de junho de 2016, foram monitorizados, tendo-se 

atribuído particular relevância às reservas e ênfases emitidas pelos auditores e ao tratamento das 

irregularidades verificadas. 

Nos FIM, o âmbito das reservas respeitou essencialmente à dificuldade do auditor em quantificar o impacto 

de eventual sobrevalorização das unidades de participação de FII em carteira e à indisponibilidade de 

informação que permitisse concluir sobre a valorização de determinados ativos em carteira, enquanto nos 

FII eram principalmente relativas a i) limitações de âmbito e profundidade relacionadas com a validação 

dos valores de ajustamentos reconhecidos resultantes de alterações ao método de valorização de 

participações detidas em sociedades imobiliárias, ii) dívidas fiscais em mora, iii) incerteza quanto à 

recuperabilidade de impostos, iv) risco de continuidade de negócio, v) sobreavaliação ou subavaliação de 

determinadas rubricas do ativo e do passivo das demonstrações financeiras, vi) incerteza quanto à 

razoabilidade e aderência dos pressupostos utilizados na aferição do valor realizável líquido dos imóveis 
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em carteira, e vii) alertas para a ocorrência de perdas potenciais relacionadas com a desvalorização dos 

imóveis em carteira. 

 

Quadro 43 – Relatórios dos Auditores Relativos às Contas dos Fundos Mobiliários e Imobiliários 

 

 

As ênfases identificadas corresponderam i) à incerteza quanto aos critérios ou métodos teóricos utilizados 

na valorização dos ativos em carteira devida à inexistência de informação sobre preços executáveis 

divulgados por meios especializados, ii) a alerta quanto aos parâmetros de valorização a considerar 

poderem ser próximos de um conceito de liquidação para os fundos cuja entidade responsável pela gestão 

é sujeita à aplicação da medida de resolução prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 145.°-E do RGICSF, 

iii) ao incumprimento de limites legais ao investimento, composição do património, número de participantes 

ou valor líquido sob gestão do fundo mínimo, iv) à incerteza nos pressupostos utilizados na avaliação de 

imóveis por peritos avaliadores independentes e impacto conjuntural futuro (FII), v) ao risco de 

continuidade de negócio, vi) a dívidas fiscais em mora, vii) a situações relacionadas com a prorrogação 

da duração de FII, viii) ao impacto do novo regime fiscal aplicável aos organismos de investimento coletivo 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 7/2015, ix) à identificação dos fundos sujeitos a fusão por incorporação e a 

liquidação, x) a problemas de comparabilidade das demonstrações financeiras (mormente relacionados 

com fundos constituídos no ano anterior), e xi) a alteração de Revisor Oficial de Contas em FIM. 

Adicionalmente, foram analisados 22 relatórios de auditores referentes à certificação de contas anuais dos 

fundos de titularização de créditos (três continham ênfases) e quatro relatórios de auditores relativos às 

contas anuais de sociedades de titularização de créditos (dois continham ênfases).  

 

Supervisão de Depositários 

A entrada em vigor em 2015 do novo enquadramento legal aplicável aos organismos de investimento 

coletivo e do regime jurídico aplicável ao capital de risco, empreendedorismo social e ao investimento 

especializado, que transpuseram para o ordenamento jurídico nacional a Diretiva n.º 2011/61/EU (AIFMD), 

implicou diversas alterações ao regime aplicável às entidades depositárias dos organismos de 

Relatórios dos Auditores 30.06.2014 31.12.2014 30.06.2015 31.12.2015 30.06.2016

Número de Relatórios 269 461 211 436 209

     Enfâses 114 230 68 239 114

     Reservas 6 41 4 46 11

Fonte: CMVM



 

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

investimento coletivo no que respeita principalmente às suas funções de controlo. As novas exigências 

impuseram uma reformulação dos sistemas e procedimentos da função das entidades depositárias, 

destacando-se as alterações decorrentes da necessidade de comunicação dos incumprimentos 

detetados. Durante o ano foram efetuadas 1 190 comunicações de incumprimentos por diversos 

depositários, 994 relativas a FIM e 196 a FII. Estas comunicações possibilitaram à CMVM uma atuação 

mais célebre e eficaz na mitigação dos incumprimentos identificados junto dos OIC por si supervisionados. 

 

3.1.5. Supervisão de Auditoria  

Portugal foi o segundo país da União Europeia (UE) a transpor a Diretiva de Auditoria, tendo a CMVM sido 

designada como a autoridade nacional competente independente do exercício profissional para a 

supervisão pública de auditoria, nos termos definidos na Diretiva 2014/56/UE e no Regulamento (UE) 

537/2014. Para dar cumprimento a estas novas atribuições foi criado um departamento de supervisão de 

auditoria, em conformidade com o disposto no artigo 36º do Regime Jurídico de Supervisão de Auditoria 

(RJSA), aprovado pela Lei nº 148/2015. Este departamento iniciou a sua atividade em 1 de janeiro de 

2016, data da entrada em vigor do novo regime jurídico.  

A Lei nº 140/2015, que aprovou o novo Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (NEOROC), 

e a referida Lei nº 148/2015 constituem os pilares estruturantes do novo regime de auditoria no 

ordenamento jurídico nacional. Só podem exercer funções de interesse público os auditores que se 

encontrem registados na CMVM. No dia 1 de janeiro de 2016 foram registados automaticamente, nos 

termos do ponto 6 do artigo 9º da Lei nº 148/2015, os revisores oficiais de contas (ROC) e as sociedades 

de revisores oficiais de contas (SROC) (ambos, conjuntamente, designados por Auditores) que se 

encontravam inscritos na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC). Foi o caso de 1 247 ROC e 

de 229 SROC, todos em atividade. Transitaram na mesma data 131 ROC cuja inscrição se encontrava 

suspensa.  

Durante o ano, foram registados 24 novos ROC e três novas SROC, e requeridos 24 cancelamentos de 

registos de ROC e 12 de SROC, bem como a suspensão de 59 ROC e o levantamento da suspensão de 

outros dois ROC. Assim, no final de 2016 encontravam-se registados, em situação ativa, 1 190 ROC (dos 

quais 791 com ligações a SROC, nas diversas qualidades: sócios, prestadores de serviços e 

colaboradores) e 220 SROC, bem como 188 ROC com o respetivo registo suspenso. As funções de 

interesse público de auditores no nosso país eram desempenhadas no final do ano por 220 SROC e por 

399 ROC atuando individualmente. É de referir ainda que, decorrente da análise efetuada nos termos do 

artigo 12º do RJSA, a CMVM não concluiu o registo de uma SROC por terem sido identificados factos 
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indiciantes de que não se encontravam preenchidos os requisitos relativos à idoneidade legalmente 

requerida.    

O conceito de entidade de interesse público (EIP) é muito relevante para o novo regime de supervisão de 

auditoria, cabendo em exclusivo à CMVM o controlo de qualidade e a supervisão dos auditores destas 

entidades, cuja identificação exaustiva constituiu uma das primeiras tarefas (ver quadro seguinte). Para 

as EIP identificadas havia, em 1 de janeiro de 2016, 61 auditores, número que caiu para 60 (58 SROC e 

2 ROC) no final do ano; igualmente no início do ano, seis auditores procediam à revisão de contas de 73% 

das EIP e tinham uma faturação de serviços de auditoria correspondente a 89% da faturação total destes 

serviços a EIP em Portugal para o ano de 2015. 

 

Quadro 44 – Universo de entidades de interesse público (EIP) 

 

 

A comparação do mercado nacional de auditoria com o de outros países da UE permite evidenciar os 

seguintes aspetos:71 

 Em Portugal, cerca de 25% das SROC efetuam a revisão de EIP; a média da UE é de 3,1%, 

embora se observe uma grande diferenciação entre países (vejam-se os casos da Espanha (14%) 

e da Alemanha (2,6%), por exemplo);    

                                                   

71 Dados de 2015. 

01.01.2016 Entradas Saídas 31.12.2016

Empresas de investimento 16 0 2 14

Emitentes de valores mobiliários 75 1 1 75

Empresas públicas 59 0 1 59

Empresas de seguros e resseguros 44 1 4 41

Fundos de capital de risco 86 3 3 86

Fundos de pensões 216 4 2 218

Fundos de titularização de crédito 22 0 3 19

Instituições de crédito 130 1 5 126

Organismos de investimento coletivo 437 9 36 410

Sociedades de capital de risco 39 7 5 41

Sociedades gestoras de participações sociais em

instituições de crédito
8 1 1 8

Sociedades gestoras de participações sociais no

setor dos seguros
9 1 1 9

Sociedades de titularização de crédito 2 1 1 2

1.143 29 64 1.108

Fonte: CMVM
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 Na UE o mercado de auditoria é sobretudo comunitário: só há auditores de países terceiros em 

sete dos 28 países da UE e, com exceção do Reino Unido, do Luxemburgo, da Holanda e da 

França, nos demais países o número de auditores de países terceiros é quase irrelevante;  

 Quanto ao âmbito e tipologia de EIP, a categoria “emitentes” (excluindo instituições de crédito e 

seguradoras) é o tipo mais relevante (53% na UE e apenas 5,5% em Portugal);  

 A concentração da revisão de contas de EIP nas chamadas Big-4 é elevada: 

i. Em Portugal as Big-4 auditam 51% do número de EIP, uma percentagem inferior à 

verificada em Espanha (95%), Alemanha (67%), Reino Unido (83%), Holanda (88%) e 

Itália (68%); 

ii. No que respeita faturação a EIP (considerada a rede), em Portugal as Big-4 faturam 86% 

do volume de negócios total a clientes EIP, enquanto na Alemanha, no Reino Unido e em 

Itália idênticas percentagens são de 84%, 82% e 91%, respetivamente; 

 No que se refere ao peso dos serviços de auditoria faturados pelas Big-4 (considerada a rede) na 

sua faturação total, em Portugal tal rácio é de cerca de 30% (Reino Unido, 21%; Alemanha, 31%; 

Itália, 51%; Holanda, 34%; França, 29%).  

 

Um outro aspeto que revestiu importância crucial foi a definição de procedimentos e metodologias de 

trabalho que constituem os guias orientadores da atuação da CMVM nas diversas áreas de atividade. 

Assim, deu-se início ao desenvolvimento de programas de trabalho próprios que guiarão a atividade quer 

na avaliação dos sistemas de controlo de qualidade internos dos auditores (controlo “horizontal”), quer na 

revisão dos dossiês de auditoria (controlo “vertical”). Ainda no âmbito dos recursos humanos, realizaram-

se diversas ações de formação profissional, quer internas (dadas por quadros da CMVM ou por 

formadores externos), quer no exterior, no país ou no estrangeiro (no âmbito de organizações 

internacionais em que a CMVM participa).   
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Quadro 45 – Resumo de âmbito do controlo de qualidade exercido pela OROC (ciclo 2015/2016) 

 

 

O plano de supervisão presencial de auditores de EIP teve em conta as particularidades deste primeiro 

ano de atividade. Foram realizadas sete ações de supervisão (algumas a concluir no início de 2017), que 

deram lugar a cinco avaliações do sistema de controlo de qualidade interno e a sete revisões de dossiês 

de auditoria. Foi também dada sequência a duas ações transitadas do Conselho Nacional de Supervisão 

de Auditoria (CNSA), nos termos do artigo 9º da Lei nº 148/2015. Foi ainda efetuada a supervisão do 

controlo de qualidade executado pela OROC relativo ao ciclo de 2015/2016 (correspondente às 

demonstrações financeiras de 2014), que abrangeu 200 dossiês de auditoria de 98 auditores. O controlo 

de qualidade realizado compreendeu a avaliação do sistema de controlo de qualidade interno e a revisão 

de dossiês de auditoria dos auditores selecionados, cujos resultados, de acordo com a decisão da OROC 

(sem considerar, pois, as eventuais correções a propor pela CMVM), se encontram no quadro seguinte. 

 

 

 

Dossiês 

sorteados

Dossiês 

selecionados 

pela CCQ

Total

39 ROC/SROC com EIP

 - Emitentes de valores mobiliários 8 5 13

 - Instituições de crédito 12 8 20

 - Fundos de investimento mobiliário 2 - 2

 - Fundos de investimento imobiliário 2 - 2

 - Soc. e fundos de capital de risco 1 3 4

 - Soc. e fundos de titularização de créditos 1 - 1

 - Empresas de seguros e de resseguros 5 - 5

 - Sociedades gestoras de participações sociais de 

instituições de crédito
1 - 1

 - Sociedades gestoras de participações sociais no 

setor dos seguros
1 - 1

 - Fundos de pensões 2 2 4

 - Empresas públicas 5 15 20

Sub-Total 40 33* 73

 - Outras entidades - 51 51

Sub-Total 40 84 124

28 SROC de outras entidades - 45 45

31 ROC de outras entidades - 31 31

40 160 200

* Inclui 5 EIP sorteadas que têm Revisor Oficial de Contas diferente do Auditor Externo

Fonte: Relatório Anual 2015/2016, da Comissão de Controlo de Qualidade da OROC



 

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

Quadro 46 – Síntese dos resultados de acordo com a decisão da OROC 

 

 

De acordo com os procedimentos definidos, a CMVM procedeu à verificação aprofundada do controlo de 

qualidade efetuado pela OROC, suscitando os pedidos de esclarecimento necessários e reunindo por 

duas vezes com a Comissão de Controlo de Qualidade da OROC no decurso da verificação. Será emitido 

um relatório a dirigir à OROC sobre a supervisão do controlo de qualidade do ciclo 2015/2016. 

No âmbito da supervisão corrente, que abarca uma grande diversidade de atividades de supervisão e de 

controlo, foi iniciada a análise da informação recebida relativa aos serviços distintos de auditoria prestados 

por auditores de EIP. Durante o ano foram recebidas 44 comunicações sobre estes serviços, 

correspondentes a 111 serviços distintos de auditoria a prestar a 63 entidades, autorizados pelos órgãos 

de fiscalização dessas EIP. 

Os auditores reportaram ainda as seguintes informações ao abrigo dos deveres de reporte previstos no 

NEOROC e no RJSA, detalhados no Regulamento da CMVM nº 4/2015: 

 Anexo 6 (lista de EIP auditadas): 61 

 Anexo 7 (comunicação de infrações, reservas e dúvidas sobre continuidade de EIP sob supervisão 

da CMVM): 37 

N.º % N.º %

Auditores de EIP

1 – Sem nada de especial a referir 28 72% 100 81%

2 – Com observações e recomendações de menor relevância 11 28% 16 13%

3 – Com observações e recomendações de relevância 0 0% 7 6%

Anulados/Não concluídos 0 0% 1 1%

39 124

Restantes auditores

1 – Sem nada de especial a referir 46 78% 36 47%

2 – Com observações e recomendações de menor relevância 8 14% 26 34%

3 – Com observações e recomendações de relevância 2 3% 13 17%

4 – Com resultados insatisfatórios 1 2% 0 0%

Anulados/Não concluídos 2 3% 1 1%

59 76

Total 98 200

Controlo 

Horizontal

Controlo 

Vertical

Fonte: Relatório Anual 2015/2016, da Comissão de Controlo de Qualidade da OROC
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 Anexo 9 72 (relatórios trimestrais emitidos pelos auditores): 1 778.   

 

A CMVM esteve sempre disponível para corresponder aos contactos de auditores (e outras entidades) 

pedindo esclarecimentos do mais diverso tipo, a que procurou dar resposta cabal e tempestiva. Foram 

remetidos diversos ofícios e promovidos contactados telefónicos com auditores alertando para os atrasos 

nos reportes ou para a deficiente qualidade da informação prestada. 

Por outro lado, foram emitidos dois conjuntos de respostas às questões mais frequentes (Q&A), um sobre 

a Lei nº 140/2015 e a Lei nº 148/2015, e outro sobre o Regulamento da CMVM nº 4/2015 (este relacionado 

com os deveres de informação decorrentes do novo regime de supervisão de auditoria). Estes documentos 

serão atualizados sempre que seja conveniente. Foram ainda emitidas três Circulares: uma, dirigida aos 

auditores de entidades de interesse público, sobre a prestação de serviços distintos de auditoria; outra, 

relativa ao registo de auditores para o exercício de funções de interesse público; e uma terceira, relativa 

às entidades sujeitas aos deveres de comunicação previstos no Regulamento da CMVM nº 4/2015. 

Adicionalmente, a CMVM aprovou um modelo de supervisão de auditores em sede de prevenção de 

branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (BCFT), que contempla a categorização dos 

auditores numa perspetiva de risco.  

Por fim, é de referir a importância de fomentar e aprofundar uma relação de cooperação responsável com 

outras entidades reguladoras e stakeholders da atividade de auditoria, e com a OROC em particular, no 

respeito pelas competências específicas de cada entidade. Através da sua atividade de supervisão, a 

CMVM pretende concorrer para a melhoria da qualidade da auditoria, o aumento da confiança pública na 

profissão e nas demonstrações financeiras das entidades auditadas, o que contribuirá para aumentar a 

confiança dos investidores e promover o desenvolvimento económico e social do país. 

 

3.1.6. Registos e Autorizações   

3.1.6.1 Operações e Aprovação de Prospetos  

Manteve-se a tendência de decréscimo do interesse que os emitentes têm vindo a manifestar pela 

obtenção de financiamentos via mercado primário de capitais, evidenciada pela redução de 46% no 

                                                   

72 Dados relativos apenas aos 3 primeiros trimestres de 2016, dado o dever de reporte do 4º trimestre ocorrer já em 2017 (até ao 5º 

dia útil de 2017) 
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número de total de processos entrados na CMVM visando a correspondente aprovação de prospetos ou 

registo de oferta. 

Entre as OPA anunciadas preliminarmente destacam-se duas ofertas sobre ações da Cipan - Companhia 

Industrial Produtora Antibióticos, SA (uma delas parcial e voluntária, anunciada pela Chartwell 

Pharmaceuticals, LLC, a outra geral e obrigatória a lançar pela Lusosuan, SGPS, Unipessoal, Lda) e a 

OPA voluntária anunciada preliminarmente sobre a totalidade das ações da SDC, Investimentos, SGPS, 

SA pela Investéder, Investimentos, Lda, sociedade detida por dois dos administradores executivos da 

visada. 

 

Quadro 47 – Registo Operações/Aprovações Prospetos (número) 

 

 

Tal como mencionado em anos anteriores, encontra-se ainda pendente o registo da OPA preliminarmente 

anunciada por Abel Saturnino da Silva de Moura Pinheiro sobre a totalidade das ações emitidas pela 

Interhotel – Sociedade Internacional de Hotéis, SA. Já no início de 2017 foi concedido o registo da oferta 

pública de aquisição geral e obrigatória lançada pela CaixaBank, SA sobre a totalidade das ações 

representativas do capital social do Banco BPI, oferta preliminarmente anunciada em 18 de abril de 2016. 

O prazo para a transmissão de ordens de venda ocorreu entre 17 de janeiro e 7 de fevereiro de 2017, e o 

apuramento em sessão especial da Euronext realizou-se a 8 de fevereiro.  

Também já em 2017 foi aprovado o prospeto de oferta pública de subscrição com direito de preferência 

dos acionistas, de 14 169 365 580 ações ordinárias, sem valor nominal, do Banco Comercial Português, 

SA, ao preço de subscrição unitário de 0,094 Euros. O prazo de transmissão das ordens de subscrição 

terminou a 2 de fevereiro e o apuramento dos resultados ocorreu a 3 de fevereiro de 2017.  

No ano de 2016 constatou-se um decréscimo de interesse das instituições financeiras nacionais pela figura 

Tipo de

Operações/Prospectos

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

OPSO 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0

OPSA 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

OPVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OPA 1 2 4 5 0 4 0 2 0 0 0 0

Sub-total de Ofertas 1 2 5 9 1 8 0 2 0 0 0 0

APB 0 2 2 7 2 7 0 0 0 0 0 2

APADM 1 4 7 10 7 9 0 0 0 0 0 4

AQP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2 8 14 26 10 24 0 2 0 0 0 6

Fonte: CMVM.

Legenda: OPSO - Oferta pública de subscrição de obrigações. APB - Aprovação de Prospectos Base.

OPSA -  Oferta pública de subscrição de ações. APADM - Aprovação de Prospectos de Admissão (sem  antecedência de oferta

OPVA - Oferta pública de venda de ações, inclui recolha de intenções. pública).

OPA - Oferta pública de aquisição. AQP - Aquisições potestativas.

0

1

0

6

2017

0

0

0

5

5

Transitados Entrados
Registados/ 

Aprovados

Recusados Retiraram Desistiram/      

Não 

Lançada

Transitados

para para
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do “prospeto de base”, tendo sido apresentados para aprovação apenas dois prospetos para a admissão 

a mercado regulamentado de valores mobiliários representativos de dívida do Banco Santander Totta, SA 

e da Caixa Económica Montepio Geral.  

Os processos de aprovação de prospetos de admissão a mercado regulamentado de valores mobiliários 

colocados por oferta particular totalizaram sete, quatro deles destinados à admissão de ações (REN, EDP, 

FCP e CEMG - com unidades de participação) e apenas um à admissão de obrigações emitidas pela The 

Navigator Company (Ex-Portucel). Os outros dois prospetos aprovados foram apresentados por 

sociedades de titularização de crédito (Sagres - Sociedade de Titularização de Créditos, SA e Tagus - 

Sociedade de Titularização de Créditos, SA). 

     

3.1.6.2 Gestão de Ativos  

Fundos de Investimento Mobiliário e Imobiliário 

Em matéria de gestão de ativos, foram autorizados quatro novos fundos de investimento mobiliário e 

liquidados três fundos do mesmo tipo em virtude do decurso do prazo de duração inicialmente previsto. 

Onze outros foram liquidados antecipadamente por decisão da entidade gestora. A reduzida dimensão 

dos montantes sob gestão de alguns dos fundos e outras considerações comerciais (em particular, a 

“especialização” geográfica semelhante em dois fundos e a necessidade de garantir uma maior adequação 

da oferta às condições de mercado) resultaram igualmente na extinção de sete fundos de investimento 

através de processos de fusão. Quantos aos fundos de investimento imobiliário, foram liquidados 14 

fundos, mais dez que no ano transato. Em quatro desses casos a liquidação foi devida ao decurso do 

prazo de duração do fundo. Nos demais, deveu-se a decisão da entidade gestora de liquidação antecipada 

(em oito fundos essa decisão foi precedida de deliberação pelos participantes).  

Existe um lapso temporal relevante entre a entrada em liquidação dos fundos de investimento imobiliário 

e o efetivo reembolso aos participantes do produto da liquidação, que resulta das condições de mercado 

que se verificam desde há alguns anos e da inerente dificuldade na alienação dos imóveis integrantes das 

carteiras dos respetivos fundos. Não surpreende, por isso, que, em 2016, além de sete fundos cuja 

liquidação se iniciou e concluiu no ano, entraram em liquidação mais três fundos cuja conclusão do 

processo de liquidação ocorrerá posteriormente. A CMVM tem continuado a autorizar a prorrogação do 

prazo de liquidação dos fundos imobiliários para além do período inicial previsto na lei (um ano), ou para 

além do período anteriormente concedido, tendo em 2016 sido requeridas 26 prorrogações do prazo de 

liquidação. Também foi autorizada a reversão da liquidação de um fundo de investimento imobiliário de 

subscrição particular, que tinha entrado em liquidação em 2013.  
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Deram ainda entrada 150 comunicações relativas a alterações a fundos de investimento mobiliário, 

incluindo comunicações sujeitas a não oposição e pedidos de autorização ao abrigo do Regime Geral dos 

Organismos de Investimento Coletivo (RGOIC). Na grande maioria dos casos estas comunicações tiveram 

a origem na adaptação, quer ao RGOIC (aprovado pela Lei n.º 16/2015), quer às alterações legislativas 

introduzidas no quadro legal aplicável aos auditores (RJSA e novo Estatuto dos Revisores Oficiais de 

Contas, aprovado pela Lei n.º 140/2015).   

Ao longo do ano foram realizadas várias análises na sequência de pedidos efetuados pelas entidades 

gestoras, com vista à obtenção de autorização para a realização de operações com entidades 

relacionadas e de redução, temporária ou definitiva, da comissão de gestão de fundos de investimento 

mobiliário sob gestão. Nos fundos imobiliários, a CMVM analisou ainda outros pedidos referentes à 

substituição da entidade gestora e à substituição do depositário, e recebeu numerosas comunicações 

relativas à prorrogação da duração, a aumento e redução de capital, a alteração de auditores e de peritos 

avaliadores de imóveis. 

Na supervisão da gestão de organismos de investimento coletivo foi também dado especial enfoque à 

temática do combate e prevenção do branqueamento de capitais, tendo sido efetuados diversos pedidos 

de esclarecimento e de informação com vista à aferição do cumprimento dos deveres subjacentes à  Lei 

n.º 25/2008, em particular para efeitos de análise do cumprimento do dever de identificação dos 

beneficiários efetivos. 

 

Registos AIFMD 

Na sequência do entendimento estabelecido no ano transato entre a CMVM e o Banco de Portugal 

relativamente aos procedimentos a seguir no âmbito dos novos pedidos de autorização e de registo 

impostos pela Diretiva n.º 2011/61/UE (“AIFMD”), a CMVM analisou os pedidos de registo solicitados e os 

respetivos documentos instrutórios. Ainda neste âmbito e na sequência da entrada em vigor do RGOIC, 

do Regulamento da CMVM n.º 2/2015 e do Regulamento Delegado n.º 231/2013 da Comissão Europeia, 

as entidades gestoras de organismos de investimento coletivo ficaram obrigadas a atualizar diversos 

documentos, adaptando-os ao novo quadro legal e regulamentar. A CMVM analisou esses documentos e 

solicitou esclarecimentos e informação adicional a várias entidades gestoras. 

 

Titularização de Créditos 

Não houve qualquer autorização para constituição de novos fundos de titularização de créditos em 2016, 

e foram liquidados três fundos por interesse do detentor único. As emissões de obrigações titularizadas 
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diminuíram em número e montante em relação ao ano anterior. 

 
Quadro 48 – Emissões de Obrigações Titularizadas 

 

 

Capital de Risco 

A atividade de capital de risco tem-se afirmado como uma fonte alternativa de financiamento para as 

empresas que pela sua situação económica e financeira não têm acesso (ou, tendo-o, suportam elevados 

custos) ao financiamento bancário. O número de sociedades de capital de risco (SCR) tem aumentado 

em resultado das alterações introduzidas nas condições de acesso ao exercício da atividade de capital de 

risco. Entre outras alterações, o novo RJCRESIE reduziu o capital social mínimo requerido, permitindo às 

SCR de menor dimensão a possibilidade de, além da gestão de fundos de capital de risco (FCR), poderem 

investir diretamente através de carteira própria.  

Em 2016 foram registadas sete novas SCR (Alpac Capital, Sociedade de Capital de Risco, SA, Bluecrow, 

Sociedade de Capital de Risco, SA, Bright Ventures Capital, SCR, SA, Growth Partners Capital, SCR, SA, 

Lince Capital, SCR, SA, Optime Investments, SCR, SA e Taucapital, SCR, SA). De acordo com o objeto 

social comunicado, todas exercerão a atividade de investimento em capital de risco diretamente através 

da detenção de carteira própria e através da gestão de fundos de capital de risco. 

Em resultado da ultrapassagem dos limiares relevantes previstos no artigo 6.º do RJCRESIE, duas 

sociedades requereram a autorização como Sociedades Gestoras de Fundos de Capital de Risco. 

Contudo, apenas o processo de autorização da Oxy Capital, Sociedade Gestora de Fundos de Capital de 

Risco, SA ficou concluído. 

Iniciaram atividade quatro novos FCR (TIM Capital, FCR, Nest Capital Fund, FCR e Planalto Capital, FCR, 

geridos pela Lynx Asset Managers, SGFIM, SA e Fundo Cometa, FCR, gerido pela Oxy Capital, SGFCR, 

SA), representando um potencial de investimento de 57 milhões de Euros.  

O registo de três SCR (Azimuth Investments, SCR, SA, Gepasa – Sociedade de Capital de Risco, SA e 

n.º Montante (10^6 €)

Crédito hipotecário 1 35,0

Crédito ao consumo 0 0,0

Outros créditos dentro do sistema financeiro 3 826,6

Créditos fora do sistema financeiro 1 604,0

Total de Emissões de Obrigações  Titularizadas 5 1 465,6

Fonte: CMVM.

Emissões de Obrigações Titularizadas
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Montepio - Capital de Risco, SCR, SA) foi cancelado e foram liquidados cinco fundos (Beta – Early Stages, 

FCR, gerido pela Beta – Sociedade de Capital de Risco, SA, Explorer I, FCR, gerido pela Explorer 

Investments, SCR, SA, FCR Montepio Crescimento, gerido pela Montepio - Capital de Risco, SCR, Touriga 

Capital – FCR, gerido pela LYNX Asset Managers - SGFIM, SA, e Fundo de Capital de Risco CENTRAL-

FRIE, gerido pela Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL). 

     

3.1.6.3 Outros Aspetos da Intermediação Financeira 

 

No decurso do ano verificou-se o cancelamento das atividades de intermediação financeira do Banco 

Espírito Santo, SA. Ocorreu ainda o cancelamento do registo de uma sociedade gestora de sistemas de 

negociação multilateral (OPEX) e de uma sociedade gestora de patrimónios (Altavisa - Gestão de 

Patrimónios, SA). 

Foram registadas duas sucursais de instituições de crédito comunitárias (Bankinter, SA – Sucursal em 

Portugal e Banque de Patrimoines Privés – Sucursal em Portugal) e três sociedades de consultoria para 

investimento (Proteste Investe – Consultoria para Investimento, Sociedade Unipessoal, Lda, ASTEER - 

Sociedade de Consultoria para Investimento Unipessoal, Lda e DOLAT CAPITAL, Sociedade de 

Consultoria para Investimento, Lda). 

 

Quadro 49 – Número de Intermediários Financeiros Registados na CMVM 

 

Fonte: CMVM. 

 

Intermediários Financeiros 31/12/2016

Instituições de crédito nacionais 27

Sociedades gestoras de fundos de investimento imobiliário
27

Sociedades gestoras de fundos de investimento mobiliário 18

Sociedades de consultoria para investimento 15
Sucursais de instituições de crédito (10 comunitárias e 1

extra comunitárias) 11

Sociedades gestoras de patrimónios 9

Sociedades corretoras 4

Sucursais comunitárias de empresas de investimento 4

Sociedades gestoras de fundos de titularização de créditos
3

Sociedades financeiras de corretagem 2

Instituições financeiras de crédito 1
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O número de empresas de investimento em regime de livre prestação de serviços subiu para 2 739, em 

resultado da diferença entre o número de sociedades novas (173) e canceladas (66). 

 

  

3.1.6.4 Peritos Avaliadores de Imóveis 

 

O ano foi ainda de adaptação do mercado à entrada em vigor da Lei n.º 153/2015, que regula o acesso à 

atividade dos peritos avaliadores de imóveis (PAI) que prestem serviços a entidades do sistema financeiro 

nacional. A CMVM verificou a organização e os meios, a isenção e independência de novos peritos, e 

reviu processos de peritos já registados (o que incluiu o controlo da renovação periódica do seguro de 

responsabilidade civil profissional e da existência de políticas e de procedimentos adequados e eficazes 

que regulem o exercício da respetiva atividade). 

Aquela Lei atribui à CMVM competência para aprovar a regulamentação relativa aos deveres de reporte 

dos PAI. O regulamento publicado em janeiro de 2017 foi objeto de consulta pública entre julho e setembro 

de 2016, e estabelece o dever de reporte à CMVM, até 31 de março de cada ano e em relação à atividade 

respeitante ao ano civil precedente, de informação sobre a atividade desenvolvida pelos peritos. Entre 

essa informação destaca-se o número de avaliações de imóveis efetuadas, o montante global dos imóveis 

avaliados e o montante total de faturação dos serviços de avaliação de imóveis. 

 

Quadro 50 – Registo de Peritos Avaliadores de Imóveis 

 

 

Em 2016, foram comunicados à CMVM códigos de conduta ou deontológicos de quatro associações 

profissionais (ANAI, APAE, ASAVAL e RICS) para efeitos da dispensa prevista no n.º 3 do art.º 17.º da Lei 

n.º 153/2015. Estes códigos definem as políticas e os procedimentos de atuação aplicáveis ao exercício 

da atividade de avaliação pelos seus membros. As associações devem demonstrar possuir 

permanentemente os meios técnicos e humanos necessários à monitorização e sancionamento de 

Peritos Avaliadores de Imóveis 

Registados

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015(1) Registados Suspensos(2) Cancelados 31/12/2016

Pessoas Singulares 523 666 1 207 265 145 5 1 322

Pessoas Coletivas 185 214 225 11 49 3 184 (3)

Total 708 880 1 432 276 194 8 1 506
(1) Os dados de 2015 incluem os peritos avaliadores de imóveis pessoas singulares cuja inscrição foi convertida oficiosamente em registo junto da CMVM.
(2) Nos peritos suspensos estão incluidos aqueles que se verif icou a ausência de apresentação da renovação do seguro de responsabilidade civil profissional  e que em sede de audiência

 dos interessados serão ouvidos em procedimento de suspensão do registo.
(1) Existiam ainda 644 peritos singulares averbados ao registo de peritos pessoas coletivas e que atuavam para essas sociedades.

Fonte: CMVM.
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eventuais incumprimentos dos associados para efeitos da dispensa referida, aspeto que foi monitorizado 

ao longo do ano. 

 

3.1.7. Contencioso  

3.1.7.1. Contencioso Contraordenacional 

Durante o ano correram na CMVM 158 processos de contraordenação. O Conselho de Administração 

proferiu decisão em 46 processos, nos quais foi deliberada a aplicação de 30 coimas no valor total de 

2 552 000 Euros. Deste montante, 572 000 Euros correspondem a coimas aplicadas em processos que 

não foram impugnados pelos arguidos, pelo que a decisão se tornou definitiva. Os processos decididos 

respeitaram à prática de contraordenações graves ou muito graves, com as coimas mais elevadas a 

situarem-se entre 150 000 Euros e 450 000 Euros. Embora entre os arguidos se contem seis pessoas 

singulares, na maioria dos processos os arguidos foram pessoas coletivas, principalmente intermediários 

financeiros (e, em particular, entidades gestoras de instituições de investimento coletivo) e emitentes. 

 

Quadro 51 – Processos de Contraordenação em 2016 
  

 

 

Nos processos decididos relativos à gestão coletiva de investimentos estava em causa a violação dos 

deveres relativos à boa administração dos fundos sob gestão de acordo com elevados níveis de diligência 

Na CMVM Total MER GCP QOI DPQ PIP IFnA IF AUD

Processos transitados de anos 

anteriores 131 22 30 24 14 0 11 28 2

Processos iniciados em 2016 37 4 10 6 3 0 1 9 4

Processos objeto de junção em 2016 -10 -1 -4 -1 0 0 -1 -3 0

Total 158 25 36 29 17 0 11 34 6

Processos investigados e não 

instaurados 13 0 4 1 1 0 1 4 2

Processos decididos 46 4 12 9 11 0 1 9 0

Processos em curso a 31/12/2016 99 21 20 19 5 0 9 21 4

Total 158 25 36 29 17 0 11 34 6

Nos Tribunais

Processos objeto de decisão final 3 1 0 0 0 0 1 1 0

Processos a decorrer a 31/12/2016 10 4 2 1 0 0 0 3 0

Total 13 5 2 1 0 0 1 4 0

Fonte: CMVM.

Legenda: MER - Integridade e Equidade do Mercado, GCP - Gestão Coletiva de Poupanças, QOI - Qualidade e Oportunidade de Informação, DPQ - Divulgação de

Participações Qualif icadas, PIP - Prestação de Informação Periódica, IFnA - Intermediação Financeira não Autorizada, IF - Intermediação Financeira, AUD - Auditor.
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e aptidão profissional, de respeitar os requisitos relacionados com a redução do capital do fundo, de não 

realização de operações em condições não permitidas, de atuar de forma a evitar e prevenir conflitos de 

interesses, e de assegurar aos investidores um tratamento transparente e equitativo. Os processos 

decididos referentes a intermediários financeiros incidiram especialmente sobre violação de deveres 

relativos à organização interna daquelas entidades, à prestação de informação, de conservadoria e de 

registo de informação relativa a operações. 

Entre os processos decididos incluem-se, ainda, alguns respeitantes à comunicação de participações 

qualificadas, à comunicação de transações por dirigentes de emitentes, à divulgação de informação 

privilegiada e processos por violação do dever de defesa de mercado. 

Apenas cinco dos processos de contraordenação decididos no ano foram impugnados judicialmente para 

o Tribunal da Concorrência, Supervisão e Regulação. Em quatro casos estava em causa a violação do 

dever de defesa do mercado e num deles também a dos deveres de conservação e registo de 

documentação de suporte de operações. Noutro processo estava em causa a violação dos deveres de 

boa administração de fundo de investimento imobiliário, de não realização de operações não permitidas 

para o fundo de investimento, de manutenção em ordem da escrita do fundo e, ainda, de deveres 

preventivos do branqueamento de capitais, em especial os de diligência e de diligência reforçada, de 

exame, de comunicação e de controlo. O julgamento em primeira instância de dois dos processos 

impugnados decorreu ainda em 2016, e foi proferida sentença que condenou os arguidos. Num destes 

processos o Tribunal agravou a coima aplicada pela CMVM, não tendo o arguido recorrido desta decisão, 

ao passo que da outra decisão foi interposto recurso. 

O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL), enquanto instância de recurso, proferiu decisões em quatro 

processos com origem em condenações pela CMVM, confirmando em todos eles a decisão condenatória 

proferida pelo tribunal de primeira instância e tendo também num deles confirmado a não prescrição de 

alguns factos por o trânsito em julgado da decisão sobre os mesmos já ter ocorrido. Um arguido interpôs 

recurso para o Tribunal Constitucional de um desses Acórdãos do TRL (recurso que não foi admitido). 

Aquelas quatro decisões do TRL puseram termo aos processos, tornando-se definitivas. 

 

CAIXA 6 – DECISÕES JUDICIAIS EM 2016: CONTRAORDENAÇÕES 

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 2 de março de 2016 

Por acórdão de 2 de março de 2016, o Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) confirmou integralmente a 

sentença do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (TCRS) de 12 de outubro de 2015, que 

havia condenado os quatro arguidos, administradores de um intermediário financeiro, nas coimas únicas 
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de 1 000 000 de Euros, 400 000 Euros, 200 000 Euros (suspensa na sua execução por quatro anos) e 

375 000 Euros (suspensa na sua execução por cinco anos), e ainda na sanção acessória de inibição do 

exercício de funções de administração, direção, chefia ou fiscalização e, em geral, de representação de 

quaisquer intermediários financeiros no âmbito de todas as atividades de intermediação em valores 

mobiliários e outros instrumentos financeiros, pelo período de, respetivamente, cinco, quatro, dois e três 

anos. Os ilícitos contraordenacionais imputados aos arguidos correspondiam a contraordenações muito 

graves pela violação dos artigos 7º, 306º, n.º 1, 309º, n.º 1 e 311º do CódVM. 

O acórdão proferido pelo TRL pronunciou-se sobre a responsabilidade dos arguidos pela prática dos 

ilícitos em causa e sobre questões de índole processual de especial relevo para o Direito de Mera 

Ordenação Social. Nomeadamente, no que respeita à valoração, na fase judicial do processo de 

contraordenação, da prova produzida na fase administrativa, o TRL sufragou o entendimento de que “pode 

o Tribunal valorar a prova produzida em julgamento quer perante os depoimentos prestados na fase 

administrativa quer confrontando estes com os prestados durante a audiência de julgamento”, admitindo 

a possibilidade de confrontar a testemunha ouvida em audiência de julgamento com as declarações por 

ela prestadas na fase administrativa e, consequentemente, julgou inaplicável o disposto nos artigos 355º 

e 356º do Código do Processo Penal (CPP) na fase judicial dos processos de contraordenação da 

competência da CMVM, atento o disposto no artigo 416º, n.º 4 do CódVM. Ademais, o TRL reafirmou que 

a prova produzida na fase administrativa do processo de contraordenação, mormente os depoimentos de 

testemunhas e as declarações de coarguidos, não tem de ser repetida na fase judicial do processo de 

contraordenação. 

O TRL decidiu, ainda, indeferir o requerimento para realização de audiência de julgamento em sede de 

recurso, apresentado por um dos arguidos, por ter considerado que o artigo 411º, n.º 5 do CPP exige a 

especificação dos pontos que o recorrente pretendia ver debatidos, não bastando a remissão para a 

globalidade da motivação do recurso, como sucedia naquele requerimento. 

Por outro lado, na tramitação processual posterior à prolação do acórdão – para além dos recursos 

interpostos por dois dos recorrentes para o Tribunal Constitucional, um desses recorrentes apresentou, 

sucessivamente, três requerimentos de arguição de nulidades processuais –, o TRL considerou aplicável 

ao processo de contraordenação, por acórdão de 7 de julho de 2016, o incidente previsto no artigo 670º 

do CPC (“defesa contra demoras abusivas”). Em consequência, o Tribunal determinou o trânsito em 

julgado condicional do acórdão de 2 de março de 2016 e ordenou a extração de traslado para apreciação 

da arguição de nulidade apresentada, com a consequente subida dos autos ao Tribunal Constitucional – 

que veio, aliás, a não admitir um dos recursos de constitucionalidade apresentados e a decidir não 

conhecer o segundo. 
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O acórdão proferido a 2 de março de 2016 pelo TRL transitou em julgado, achando-se pendentes 

processos de execução relativamente aos três arguidos condenados no pagamento das coimas nos 

montantes de 1 000 000 de Euros, 700 000 Euros (este arguido não apresentou recurso da sentença 

proferida em primeira instância) e 400 000 Euros, respetivamente. 

 

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 10 de maio de 2016 

Em sede de recurso interposto pela CMVM, o TRL pronunciou-se sobre o despacho do TCRS, que 

declarou prescrito um procedimento contraordenacional, no âmbito do qual os arguidos haviam sido 

condenados pela violação do dever de defesa do mercado, previsto no artigo 311º, nºs 1 e 2, alínea c), do 

CódVM. 

Em síntese, considerou o TCRS que, não obstante a prescrição ter sido invocada pelos arguidos mais de 

dois meses após o trânsito em julgado da decisão condenatória, o Tribunal mantinha o seu poder 

jurisdicional e podia declarar a prescrição do procedimento, porquanto esta ocorrera antes do trânsito em 

julgado da decisão. A CMVM recorreu desta decisão, defendendo que a mesma violava os limites do poder 

jurisdicional do TCRS e também o caso julgado formado com o trânsito em julgado da decisão 

condenatória. 

O TRL concedeu provimento ao recurso da CMVM, tendo considerado que o trânsito em julgado da 

decisão constitui a linha delimitadora entre a prescrição do procedimento e a prescrição da coima, pelo 

que, após o trânsito em julgado, apenas pode ser suscitada a prescrição da coima e não a prescrição do 

procedimento contraordenacional. Neste sentido, considerou o TRL que, como sucede no caso das 

nulidades insanáveis, a prescrição do procedimento contraordenacional tem necessariamente de ser 

suscitada até ao trânsito em julgado, ficando precludido o direito de os arguidos o fazerem após o trânsito 

em julgado, por força do caso julgado material entretanto constituído. Nestes termos, concluiu o TRL que 

a decisão do TCRS violara o caso julgado, sendo juridicamente inexistente por falta de jurisdição daquele 

Tribunal para apreciar esta questão. 

 

3.1.7.2. Contencioso Extra Contraordenacional 

Em 2016 correram 167 processos de contencioso extra contraordenacional junto dos Tribunais 

Administrativos, Tributários e Cíveis, em que a CMVM é sujeito processual. Deste conjunto de processos, 
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130 foram iniciados em 2016, dos quais 125 são ações cíveis, sendo na sua quase totalidade relacionadas 

com a situação que se verificou em 2014 com o Banco Espírito Santo, SA. 

 

 
 Quadro 52 – Contencioso Extra Contraordenacional em 2016 

 

 

Foram proferidas decisões finais em 16 processos cíveis, todas elas favoráveis à CMVM. Em quatro 

processos de contencioso administrativo foram igualmente proferidas decisões finais, também todas 

favoráveis à CMVM. Num processo o tribunal julgou improcedente o pedido e absolveu a CMVM, num 

outro o tribunal julgou extinta a instância por inutilidade superveniente da lide e em dois casos o tribunal 

indeferiu os requerimentos de decretamento de providências cautelares relativas ao exercício do direito de 

alienação potestativa na sequência de oferta pública de aquisição. 

Terminaram ainda dois processos de contencioso tributário, um relativo a uma execução fiscal e outro em 

que o tribunal administrativo decidiu julgar improcedente um pedido de decretamento de providência 

cautelar de suspensão da eficácia de normas. A CMVM prestou ainda apoio ao Sistema de Indemnização 

aos Investidores (SII) no âmbito de dois processos administrativos e de quatro processos cíveis, sendo 

dois deles de reclamação de créditos. 

 

CAIXA 7 – DECISÕES JUDICIAIS EM 2016: CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  

Sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto de 27 de junho de 2016 

No âmbito de uma ação administrativa especial, o Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto (TAF do Porto) 

pronunciou-se acerca do pedido de anulação de um ato de registo de uma Oferta Pública de Aquisição 

(OPA) obrigatória, intentado por um conjunto de acionistas da sociedade visada. Os Autores peticionavam 

a anulação da deliberação da CMVM que havia determinado o registo da OPA, por aquela enfermar de 

ilegalidade devido a alegados erros técnicos e a falta de fundamentação do relatório do auditor 

Contencioso Contencioso Contencioso

Administrativo Tributário Cível Total

(1) Processos em curso em 01/01/2016 19 7 12 38

(2) Processos iniciados 2 2 125 130

(3) Processos em curso durante 2016 (1)+(2) 21 9 137 167

(4) Processos findos 4 2 16 22

(5) Processos em curso em 31/12/2016 (3)-(4) 17 7 121 145

Fonte: CMVM.
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independente que havia fixado a contrapartida mínima da oferta (cf. artigo 188º nº 2 do CódVM). 

O TAF do Porto entendeu que todos os atos da CMVM emanados dentro do seu perímetro de 

discricionariedade são insindicáveis pelo Tribunal. Assim, o conhecimento de eventuais vícios da 

deliberação que havia determinado o registo da OPA deveria ater-se às dimensões da legalidade, ficando 

excluídos de apreciação os eventuais erros técnicos assacados ao ato de fixação do valor mínimo da 

contrapartida praticado pelo auditor. A sentença ditou igualmente que a restrição dos poderes cognitivos 

do Tribunal aos aspetos de legalidade resultaria clara, não apenas pela insindicabilidade das dimensões 

discricionárias das deliberações da CMVM, mas também pela impossibilidade de conhecer essas 

dimensões em sede de impugnação do próprio ato de fixação do valor mínimo de contrapartida da OPA. 

Por outro lado, considerou o TAF do Porto que a CMVM, nos termos do artigo 188º n.º 4 do CódVM, não 

dispõe da faculdade de questionar ou conformar o relatório do auditor que fixa o valor da contrapartida 

mínima da OPA, uma vez que este deverá ser “imediatamente” divulgado ao público. Não podendo a 

CMVM proceder à apreciação e à valoração do parecer do auditor independente, o Tribunal decidiu que 

os vícios desse ato não são invocáveis para recusar o registo da OPA nos termos da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 119º do CódVM. 

Por fim, decidiu o TAF do Porto que os erros técnicos assacados pelos Autores ao relatório do auditor 

seriam demonstração suficiente da plena fundamentação do ato, porquanto comprovam a 

cognoscibilidade das matérias eminentemente técnicas que o compunham. Assim, tendo os Autores 

comprovadamente alcançado a materialidade do relatório e do seu iter cogniscitivo e ficando demonstrada 

a sua fundamentação, o Tribunal declarou não existirem fundamentos para a recusa do registo da OPA, 

julgando a ação totalmente improcedente.  

 

3.1.8. Investigação e Crimes de Mercado  

Investigação sobre abuso de mercado 

Foram concluídos 27 processos de investigação quase exclusivamente relacionados com situações de 

suspeita de abusos de mercado (apenas um teve por objeto outro tipo de irregularidades). Dezanove dos 

casos concluídos respeitaram a eventual utilização abusiva de informação privilegiada. As respetivas 

averiguações preliminares abrangeram 74 investidores, maioritariamente institucionais (54, dos quais 40 

eram estrangeiros). Entre estes contam-se fundos de investimento e outras gestoras de ativos, e 

investidores que utilizaram estratégias de investimento longas e curtas. Foram ainda objeto de 

averiguações preliminares, por suspeita de prática de crime de abuso de informação, 20 investidores 
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particulares, na sua maioria residentes em Portugal. 

Os eventos que motivaram alterações significativas nas condições de negociação (com impactos 

relevantes nos preços, nomeadamente) e que estiveram na base das averiguações mencionadas foram 

de diversos tipos. Foi o caso, como aconteceu com frequência em anos anteriores, das ofertas públicas 

de aquisição (incluindo em modalidade de troca) ou dos aumentos de capital, mas também de operações 

de venda acelerada a investidores institucionais (accelerated bookbuilding) ou de informação privilegiada 

diversa (decisões regulatórias com impacto sobre emitentes).  

Os demais processos de suspeita de abuso de mercado respeitaram a investigações por manipulação do 

mercado, relacionadas com i) operações fictícias (wash-trades), ii) a manipulação na modalidade de 

divulgação de informação falsa, tendenciosa ou enganosa, e iii) a tipologia comummente conhecida por 

layering. Os casos investigados centraram-se essencialmente na alteração do regular funcionamento do 

mercado de ações, incluindo situações em que as operações foram feitas através de instrumentos 

financeiros derivados com reflexos indiretos imediatos no mercado das ações que constituíam ativo 

subjacente dos derivados. Num dos casos foram investigadas operações sobre dívida privada.  

Foram ainda concluídas algumas averiguações preliminares relacionadas com acontecimentos de 

natureza extraordinária (algumas situações relacionadas com a medida de resolução aplicada ao BES em 

2014 e outras com a medida complementar de resolução do BES decidida em dezembro de 2015). No 

final do ano encontravam-se em curso cinco processos, todos eles abertos em 2016. 

 

Quadro 53 – Participações e Instauração de Contraordenações 

 

 

Na sequência dos processos de averiguações preliminares concluídos foram efetuadas dez participações 

Processos de contraordenação Número

Violação do dever de defesa do mercado (311.º CódVM) 6

Irregularidades diversas 2

Intermediação financeira não autorizada, incluindo publicitação 1

Exercício de atividades de intermediação financeira 0

Total 9

Denúncias ao Ministério Público de indícios de crimes Número

Manipulação de mercado (379.º CódVM) 4

Abuso de informação (378.º CódVM) 5

Intermediação financeira não autorizada (burla ou receção ilícita de 

fundos)
0

Branqueamento de capitais (n.º 1 do artigo 40.º da Lei n.º 25/2008) 1

Total 10

Fonte: CMVM.
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ao Ministério Público (MP), em casos nos quais se identificaram factos suscetíveis de indiciar a prática de 

crimes e que justificavam a abertura de processo criminal tendente a confirmar e aprofundar esses 

elementos de evidência ou o esclarecimento das condições em que os mesmos tinham sido praticados. 

Cinco participações respeitaram a crimes de abuso de informação, quatro versaram sobre crimes de 

manipulação do mercado e uma última resultou da existência de elementos sinalizadores da prática de 

outro tipo de ilícito criminal relevante no domínio da prevenção do branqueamento de capitais e do 

financiamento do terrorismo. Dos processos de investigação resultou ainda a instauração de cinco 

processos de contraordenação, dois deles por violação do dever de defesa do mercado. 

 

CAIXA 8 – DECISÕES DE AUTORIDADES JUDICIÁRIAS EM 2016: CRIMES DE 
ABUSO DE INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA E DE MANIPULAÇÃO DO MERCADO 

Durante o ano de 2016 foram proferidas 20 decisões judiciais em processos de crimes contra o mercado, 

com origem em participações efetuadas pela CMVM ao Ministério Público (MP), predominantemente em 

processos de utilização de informação privilegiada, mas também em casos de manipulação.  

No âmbito dos processos-crime, e na sequência de diligências de investigação criminal realizadas na fase 

de inquérito, o MP deduziu acusação em três casos, considerando assim que do inquérito criminal resultou 

prova suficiente da prática dos crimes e da sua imputação aos arguidos; quatro outros processos foram 

objeto de acordo entre o MP e os arguidos (suspensão provisória), tendo os arguidos entregue as mais-

valias obtidas com as transações ao Estado e ao Sistema de Indemnização aos Investidores (SII) e pago 

injunções monetárias a favor de diversas instituições de solidariedade social, e, de modo, evitando que 

fosse deduzida acusação ou que o processo seguisse para a fase de julgamento. Três dessas suspensões 

provisórias ocorreram na fase de inquérito e uma quarta na fase de instrução, depois de o Juiz de Instrução 

Criminal ter proferido despacho de pronúncia. Em 2016 nenhum processo foi arquivado pelo MP.   

Na fase de instrução, o Tribunal proferiu um segundo despacho de pronúncia e um outro de não pronúncia. 

Na fase de julgamento houve três decisões absolutórias (uma delas já integralmente revogada pelo 

Tribunal da Relação) e três condenações.  

O Tribunal da Relação proferiu cinco acórdãos: dois deles a julgarem procedentes os recursos interpostos 

pelo MP revogando as sentenças absolutórias (e, num deles, a condenar); dois a confirmarem sentenças 

condenatórias e outro a confirmar um despacho de não pronúncia (negando provimento ao recurso do 

MP).   

No final de 2016 encontravam-se em fase de julgamento quatro processos (dois dos quais não são 

descritos infra por terem chegado à fase de julgamento ainda em 2015).  
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Assim, com exceção de uma (despacho de não pronúncia posteriormente confirmado pelo Tribunal da 

Relação), todas as demais decisões proferidas nas fases de inquérito e de instrução criminal envolveram 

as perdas das mais-valias obtidas pelos arguidos e o pagamento de injunções a favor de instituições de 

solidariedade social ou o prosseguimento dos processos até julgamento. Na fase de julgamento houve 

três condenações (duas já confirmadas pelo Tribunal da Relação de Lisboa e outra em recurso) e três 

absolvições. Destas últimas nenhuma transitou ainda em julgado: duas estão pendentes de recurso e a 

terceira foi revogada pelo Tribunal da Relação, que condenou. Em síntese, em 2016 não houve nenhuma 

decisão de tribunais superiores desfavorável ao MP em recursos interpostos de sentenças de primeira 

instância.      

 

Despacho de acusação 

O Ministério Público proferiu três despachos de acusação na sequência do inquérito criminal.73 Na 

sequência dos inquéritos criminais, nenhum processo foi arquivado por ter sido entendido não existir 

evidência da prática de crime ou, havendo essa prova, por ter sido considerar não haver suficiente 

demonstração de responsabilidade criminal pela autoria do crime.    

O MP acusou um investidor particular, especialmente habilitado, designadamente pelo cargo que exercia 

à data dos factos e pela formação académica especializada, pela prática do crime de manipulação de 

mercado. Na fase de averiguações preliminares, a CMVM constatou que esse investidor apresentava um 

padrão de negociação atípico pelo número de ordens de venda de um título com reduzida liquidez. A 

estratégia de intervenção do arguido no título consistia na compra e venda das ações em mercado bolsista, 

sendo os negócios realizados “consigo mesmo”, através das suas contas particulares e da conta de uma 

sociedade, da qual era o acionista maioritário (wash trades). O investidor colocava-se, dessa forma, quer 

do lado comprador, quer do lado vendedor, inserindo as respetivas ordens de compra e venda de modo a 

“cruzar” tais ordens e lograr concretizar o negócio, criando dessa forma a aparência de uma liquidez de 

que o título não dispunha. O investidor detinha uma participação na sociedade visada pelas operações e 

no ano em que efetuou as wash-trades registou mais-valias em operações sobre ações da referida 

sociedade.  

O Ministério Público considerou que o arguido “(…) bem sabia que as transacções supra descritas 

consubstanciavam operações de natureza fictícia, por terem sido realizadas entre si e a entidade da qual 

                                                   

73 Dois dos correspondentes processos são descritos infra nos pontos respeitantes à suspensão provisória e aos despachos de 
pronúncia.   
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era o respectivo legal representante, detendo a totalidade do respectivo capital social, quer directa, quer 

indirectamente, através de familiares seus, não existindo assim alteração da titularidade material do 

referido título. … com os comportamentos acima descritos, o arguido agiu com o propósito conseguido de 

gerar um aumento artificial do volume de negociação das acções da [sociedade X] (…)”. O processo 

encontra-se em fase de julgamento.     

  

Suspensões Provisórias 

A figura da suspensão provisória encontra-se prevista nos arts. 281.º e 282.º do CPP para crimes com 

pena máxima até cinco anos, como é o caso dos crimes contra o mercado. A suspensão provisória pode 

ser decidida a requerimento do arguido ou por iniciativa do MP e depende sempre do acordo de ambos 

os intervenientes e, se decidida depois de proferida acusação, já na fase de instrução, também do Juiz. 

São sempre impostas ao arguido injunções e regras de conduta. A decisão de suspensão depende da 

verificação de um conjunto de pressupostos, nomeadamente que o cumprimento das injunções e regras 

de conduta responda suficientemente às exigências de prevenção que no caso se façam sentir.  

Em fase de inquérito, foram proferidas pelo MP quatro decisões de suspensão provisória. Para tal, os 

arguidos tiveram que aceitar entregar as mais-valias obtidas com as transações ao Estado e ao SII tendo 

também pago, a título de injunções, montantes pecuniários a favor de diversas instituições de 

solidariedade social. 

Caso A 

Cerca de um mês antes da data de publicação de um anúncio preliminar de uma OPA obrigatória, um 

investidor particular, especialmente habilitado, comprou ações da sociedade visada negociadas em 

mercado nesse período (e deu instruções para compra de uma quantidade ainda significativamente 

superior). A totalidade das ações adquirida foi alienada pelo investidor, no âmbito da aquisição potestativa 

resultante da OPA em apreço e ao preço da contrapartida revista, proporcionando uma mais-valia de 

aproximadamente 50% do montante investido. O investidor em causa exerce uma atividade profissional 

sujeita a registo em ordem profissional e integrou no passado órgãos sociais de sociedade aberta do 

PSI20, de instituição de crédito e de intermediário financeiro. A sociedade profissional de que faz parte 

estava a assessorar a preparação da OPA e o investidor integrava a lista de detentores de informação 

privilegiada sobre a referida OPA, estando ele próprio diretamente envolvido na sua preparação.  

O investidor utilizou um circuito bastante opaco para a realização das operações, utilizando os seus 

conhecimentos profissionais e a sua longa experiência de funcionamento do mercado. Com efeito, 

transmitiu pessoalmente as ordens de compra e realizou as operações através de um banco suíço no qual 
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tem conta (este banco encaminhou as ordens através de broker de Londres). A conta no banco suíço não 

é titulada diretamente pelo investidor mas sim por uma sociedade domiciliada na jurisdição off-shore do 

Panamá (a qual não é subscritora de acordos de cooperação internacional). O investidor dispõe assim de 

uma estrutura de extrema opacidade com ligações a jurisdições extra UE nas quais os regimes de sigilo 

são muito reforçados. O investidor opôs-se mesmo à transmissão da informação reveladora da sua 

identidade enquanto beneficiário económico da conta e das transações, a qual tinha sido solicitada pela 

CMVM à sua congénere suíça (FINMA). Esta oposição obrigou a FINMA a instaurar um processo judicial 

tendente a obter autorização do tribunal para remeter a informação em causa à CMVM, tendo o tribunal 

proferido decisão a conceder essa autorização.  

Este processo foi objeto de suspensão provisória na fase de inquérito (não tendo o MP deduzido 

acusação). O investidor devolveu a mais-valia obtida ao Estado e, a título de injunções, entregou quantias 

pecuniárias a favor de instituições de solidariedade social.  

 

Caso B 

Em 2014, na sequência de processo de averiguações preliminares, a CMVM participou ao MP um caso 

em que concluiu pela existência de indícios da prática de crime de manipulação de mercado. Durante 

cerca de ano e meio, um investidor foi responsável pela marcação do preço de fecho em cerca de 61% 

das sessões em que o título em causa foi negociado, com a realização de negócios no leilão de fecho ou 

no último negócio realizado em contínuo, transacionando pequenas quantidades de ações. Em várias das 

sessões de bolsa analisadas, a atuação do investidor iniciava-se após o título ter atingido o mínimo da 

sessão, marcando muitas vezes o preço máximo da sessão. Após analisar cerca de um ano de negociação 

do título em causa, a CMVM concluiu existirem indícios fortes de as compras efetuadas pelo investidor 

terem sido realizadas com o intuito de sustentação e subida do preço, nomeadamente de sustentação do 

preço de fecho (tipologia de manipulação internacionalmente conhecida como marking the close). 

A análise efetuada permitiu igualmente concluir que o intermediário financeiro responsável pela execução 

das ordens, em conjunto com o investidor, também contribuiu para alterar o regular funcionamento do 

mercado. Assim, por exemplo, permitiu a realização de operações de compra das ações em causa para a 

carteira do investidor com impacto no preço do título e permitiu a execução de ordens destinadas a 

defraudar ou a limitar significativamente os efeitos do leilão de fecho (de acordo com os registos 

fonográficos e a título exemplificativo: “Quantas para ficar a 0,33? 5 500 se não houver aparente. Ponha 

5 500. Fechou a 0,33”). 

Na fase de inquérito, o MP aceitou a suspensão provisória do processo, tendo os arguidos, em 
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cumprimento de injunção imposta, pago montantes pecuniários que reverteram para instituições de 

solidariedade social. Em relação à trader responsável pela receção da maioria das ordens e pela execução 

das operações, o MP arquivou o processo considerando que não havia suficiente evidência para lhe 

imputar responsabilidade criminal pelos factos.  

 

Caso C 

Numa outra situação, um investidor particular comprou ações de uma sociedade nas vésperas da 

divulgação de um comunicado de informação privilegiada. Esse comunicado teve um forte impacto na 

negociação das ações da sociedade visada, provocando na sessão em que foi divulgado a maior subida 

de preço registada no espaço de um ano e a maior quantidade transacionada no mesmo período temporal. 

Das diligências de averiguações preliminares realizadas pela CMVM resultou o carácter marcadamente 

excecional das transações efetuadas pelo investidor. Foi ainda apurado que esse investidor era 

administrador de uma das empresas do grupo da sociedade visada, diretamente envolvida nos atos 

preparatórios do contrato objeto do comunicado de informação privilegiada, sendo por isso um insider 

primário, com acesso direto à informação privilegiada.   

Depois de concluído o inquérito criminal, o MP aceitou a suspensão provisória do processo mediante a 

devolução pelo arguido das mais-valias obtidas com as transações e, uma vez mais, com a imposição de 

injunções que se traduziram no pagamento de montantes pecuniários em benefício de instituições de 

solidariedade social.  

 

Caso D 

Num outro caso, o MP abriu inquérito e deduziu acusação por crime de abuso de informação contra dois 

arguidos. O processo-crime teve origem numa participação da CMVM, da qual resultaram indícios fortes 

de utilização de informação privilegiada por dois investidores, que adquiriram ações de uma sociedade 

nas vésperas da divulgação de comunicado de informação privilegiada, procedendo à sua total alienação 

na sessão seguinte (a do dia de saída do anúncio) com uma rentabilidade imediata de cerca de 30%. As 

operações de compra foram repartidas por um dos arguidos, pelo seu pai e por uma sociedade da qual 

um dos arguidos era sócio-gerente.  

A CMVM apurou que as transações efetuadas tinham carácter marcadamente excecional. Com efeito, 

nunca antes os arguidos haviam comprado nem vendido ações da sociedade em causa, nem de nenhuma 

outra sociedade do mesmo setor. Foram também residuais e absolutamente esporádicos os investimentos 

que os dois particulares fizeram durante o mesmo período em outras ações. No caso da sociedade, foi 
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mesmo a única transação realizada em valores mobiliários no período analisado. Na fase de averiguações 

preliminares foi também demonstrada a existência de ligações entre um dos arguidos e um insider 

primário, administrador de sociedade dominada pela sociedade cotada (também ele objeto de participação 

pela CMVM por indícios da prática de crime de abuso de informação).  

O MP acusou os dois arguidos da prática de crimes de abuso de informação. Os arguidos requereram a 

abertura de instrução, tendo o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa proferido despacho de pronúncia, 

no qual se pode ler que “(…) os indícios apontam no sentido de (…) os arguidos terem tido acesso prévio 

à publicação do comunicado que fez disparar o valor das acções da [sociedade X]”. Sem prejuízo, o 

Tribunal entendeu aceitar o acordo de suspensão provisória do processo na medida em que os arguidos 

nunca haviam sido condenados por crime da mesma natureza, nos termos do art.º 281.º n.º 1, alínea b) 

do CPP. Para evitarem ser julgados, os arguidos tiveram que entregar ao Estado e ao SII a totalidade das 

mais-valias registadas com as transações e sujeitar-se ao pagamento, a título de injunções, de quantias 

pecuniárias a favor de várias instituições de solidariedade social.  

 

Despacho de pronúncia  

A CMVM participou ao MP em 2015 um caso de indícios de abuso de informação. Trata-se de um 

investidor particular que efetuou, ao longo de dois anos, operações de compra de uma determinada ação, 

sempre nas vésperas de divulgação de informação privilegiada. As ações foram sempre vendidas alguns 

dias depois, permitindo a realização de mais-valias com a subida de cotação provocada pela divulgação 

da informação. Na fase de averiguações preliminares, foi concluído que o investidor só começou a 

transacionar as ações da sociedade visada após ter assumido as funções de membro do conselho de 

administração de uma sociedade integralmente dominada pela sociedade cotada, exercendo também, à 

data dos factos, funções de assessoria da administração da sociedade cotada.  

O MP abriu inquérito e deduziu acusação. O investidor requereu a abertura de instrução. Nesta fase foi 

proferido despacho de pronúncia a confirmar a acusação e a ordenar o envio do processo para julgamento. 

O Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa enteu que “(…) em fase de instrução, não se alterou o juízo de 

excecionalidade no modus operandi deste Arguido, como investidor, para o modo de aquisição de ações 

e, em particular a excepcionalidade da exiguidade do período de tempo que manteve os títulos na sua 

posse, relativamente a outros títulos igualmente por si possuídos.” No despacho de pronúncia pode ainda 

ler-se que “(…) todas as transações foram efetuadas com uma tal proximidade temporal dos comunicados 

ao mercado (…) que não é credível que as suas opções para operações de bolsa não se prendam com o 

conhecimento privilegiado do arguido (…)”, não tendo sido “(…) abalados, nesta fase processual (…)” os 

indícios da prática dos factos pelos quais o arguido vinha acusado.  
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Despacho de não pronúncia 

Em 2015, o MP deduziu acusação pela prática de um crime de manipulação de mercado contra um dos 

autores de um artigo sobre divida pública portuguesa, divulgado num prestigiado meio de comunicação 

social internacional de projeção global. O referido indivíduo (cidadão estrangeiro e académico) era à data 

dos factos administrador de sociedade que detinha interesses económicos relevantes na desvalorização 

da dívida pública portuguesa – e conhecia esses interesses económicos. A acusação surge na sequência 

de participação ao MP, pela CMVM, de indícios de manipulação de mercado detetados, em face de 

divulgação de informação suscetível de alterar o regular funcionamento do mercado mas que era 

incompleta por ocultar a existência dos interesses económicos na desvalorização da dívida pública 

portuguesa.  

Esses interesses económicos resultavam do facto de, na sequência de aconselhamento e gestão pela 

referida sociedade, em regime de subcontratação, de uma parte da carteira de um hedge fund global, ter 

sido constituída uma posição curta em obrigações do Tesouro, a qual registava uma menos-valia potencial 

considerável antes da divulgação do artigo. A desvalorização da dívida pública portuguesa, com a 

consequente subida das yields, permitiria a obtenção de mais-valias com essa estratégia de investimento 

curta (cujo sucesso dependia da desvalorização da dívida soberana portuguesa). Imediatamente após a 

divulgação do artigo, a posição curta começou a ser revertida, possibilitando a obtenção de mais-valia 

considerável. A disseminação de informação de natureza negativa sobre um instrumento financeiro, no 

qual é detida uma posição curta, com o intuito de fazer descer o seu preço e o interesse dos demais 

investidores e permitir a reversão da posição detida com mais-valia, constitui um dos exemplos das 

tipologias clássicas de manipulação de mercado, conhecida como trash and cash. 

O arguido requereu a abertura de instrução, no início de 2016. Apesar de duas das testemunhas ouvidas 

(com vasta experiência na matéria e elevado prestigio), cujos depoimentos são citados para fundamentar 

a decisão de não pronúncia, terem atestado que era forte a probabilidade de o artigo em causa ter 

influenciado o mercado, tendo em conta os seus autores, o órgão de comunicação em que foi divulgado 

e o momento da referida divulgação, foi proferido despacho de não pronúncia. Assim, o juiz de instrução 

criminal considerou que se encontravam indiciados os factos constantes da acusação mas que existiam 

dúvidas sobre se a informação relativa à dívida soberana portuguesa divulgada através do artigo era apta 

a produzir as consequências referidas na acusação.  

O MP interpôs recurso da decisão para o Tribunal da Relação de Lisboa. Caso este Tribunal venha a dar 

provimento ao recurso e a revogar o despacho de não pronúncia o processo seguirá para a fase de 
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julgamento; na hipótese contrária, o arguido não será julgado.  

 

Acórdãos e sentenças 

Caso E 

Um investidor qualificado, intermediário financeiro especializado na gestão de ativos, efetuou, ao longo de 

um ano, operações de compra de uma determinada ação com um nível de liquidez intermédio. As 

operações envolviam normalmente pequenas quantidades, com especial incidência nos leilões de fecho, 

sobretudo nos últimos instantes. Estas operações provocaram sistemática e reiteradamente impactos 

positivos na cotação dessas ações. As compras foram efetuadas para as carteiras de fundos de 

investimento que o intermediário financeiro geria por contrato. Esses fundos de investimento detinham 

uma participação qualificada na entidade emitente das ações, participação que registava no início do ano 

uma menos-valia de cerca de 50% em relação ao preço médio de aquisição. Os fundos de investimento 

da concorrência detinham naquele emitente participações sem relevo, que foram diminuindo ao longo do 

ano.  

A análise efetuada pela CMVM permitiu concluir pela existência de fortes indícios de as compras terem 

sido realizadas com o intuito de sustentação e de subida do preço, nomeadamente de sustentação do 

preço de fecho, e participou o caso ao MP. Assim, por exemplo, foi confirmada a existência de instruções 

para que as ofertas de compra fossem inseridas nos segundos finais do leilão de fecho e de instruções 

para compra de pequenas quantidades de ações (estratégia dificilmente compreensível na perspetiva de 

um investidor profissional); foi também apurado que a definição do preço de compra era efetuada em 

função do preço de fecho que o investidor pretendia alcançar (de acordo com os registos fonográficos: 

“queres pôr Z para fazer X€, não é? Sim sim… Pronto, fechou a X”) e que as compras de ações no leilão 

de fecho, nomeadamente as de pequenas quantidades, poderiam ter sido feitas sem dificuldade durante 

a sessão (e, nesse caso, teriam sido efetuadas a preço mais baixo).  

A atuação do investidor teve um efeito positivo na cotação. Nas sessões em que comprou no leilão de 

fecho, o preço foi em 87% dos casos superior ao preço médio das transações efetuadas durante a sessão; 

na maioria dos casos (61%) coincidiu mesmo com o pior preço de compra da sessão (o preço máximo da 

sessão); quase sempre (cerca de 84%) comprou a preço superior ao preço médio do mercado nessas 

sessões. 

O MP deduziu acusação, tendo a defesa requerido a abertura de instrução. O Tribunal de Instrução 

Criminal considerou que se encontravam indiciados os factos constantes da acusação, mas que, de 

acordo com as testemunhas dos arguidos, os procedimentos levados a cabo pelos arguidos eram os 
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normais no mercado e que as transações eram reais e não fictícias.  

O MP interpôs recurso desta decisão, tendo o Tribunal da Relação de Lisboa proferido, em 2015, acórdão 

a dar provimento ao recurso e revogando a decisão de não pronúncia, determinando que fosse proferida 

outra em sua substituição que pronunciasse os arguidos. O Tribunal considerou que da prova indiciária 

produzida resulta “já verificado com elevado grau de probabilidade de se vir a verificar uma condenação 

pelo crime de manipulação de mercado”. No acórdão pode ainda ler-se que “Obviamente que não se 

mostra demonstrado, com a segurança necessária a uma prova de julgamento, mas mostra-se 

suficientemente indiciado que a atuação dos arguidos não se moveu dentro dos parâmetros de 

racionalidade económica, não compraram normalmente, como os restantes investidores, antes adotaram 

uma conduta que não tinha racionalidade económica quer se afira o seu padrão pelo de investidores 

profissionais, quer de retalho, como resultou indiciado perante o relatório da CMVM e explicitado pela 

testemunha (…) que referiu cabalmente que ordens de compra a valores mais elevados quando existe a 

possibilidade de as mesmas ações serem adquiridas a valor mais baixo, faz deduzir de acordo com as 

regras da experiência e da normalidade de padrões de mercado que a intenção era de influenciar o preço”.  

O Tribunal Criminal de Lisboa condenou em 2016 dois dos arguidos (colaboradores do intermediário 

financeiro especializado na gestão de ativos, um deles assumindo funções de chefia e direção) ao 

pagamento de quantias pecuniárias (a título de multas penais) pela prática em coautoria de um crime de 

manipulação de mercado. Foram ainda condenados na pena acessória de interdição do exercício da 

profissão, atividade ou funções relacionadas com o crime cometido, incluindo inibição do exercício de 

funções de administração, chefia ou fiscalização e em geral de representação de quaisquer intermediários 

financeiros, no âmbito de alguma ou de todas as atividades de intermediação em valores mobiliários ou 

em outros instrumentos financeiros, por um prazo de um ano, bem como na pena acessória de publicação 

da sentença. Os arguidos recorreram da sentença condenatória. Um terceiro arguido (o trader que 

executou a maioria das transações) foi absolvido. 

 

Caso F 

Em 2010, a CMVM participou ao MP transações realizadas por um investidor (à data administrador 

executivo de um banco) e pelo seu cônjuge, de compra intensa de ações no dia em que foi anunciada 

uma proposta de operação de fusão de duas sociedades com ações admitidas à negociação na Euronext 

Lisbon e de venda dessas ações nas duas sessões subsequentes à divulgação do comunicado, por 

apresentarem indícios da prática do crime de abuso de informação. O montante investido na compra foi 

superior a 750 000 Euros (com descoberto) para a obtenção, dois dias mais tarde, de uma mais-valia de 

valor relevante. Pelo montante envolvido, a compra não apresentava precedentes no padrão histórico de 
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negociação dos investidores. O banco em que o investidor desempenhava funções de administração 

detinha, à data dos factos, participação qualificada numa das sociedades envolvidas na fusão proposta. 

O MP deduziu acusação em 2011. Os arguidos requereram abertura da instrução, tendo sido proferido 

despacho de pronúncia em 2014. O julgamento realizou-se em 2015. Durante as sessões de julgamento 

o arguido justificou principalmente a realização daquelas transações pela divulgação de uma notícia numa 

rádio – que ouviu durante uma viagem de carro – sobre um aumento do volume transacionado em mercado 

nessa manhã. O Tribunal Criminal do Porto absolveu os arguidos, invocando na sua fundamentação o 

princípio in dubio pro reo. De acordo com a sentença de absolvição: “Foi coincidência? Não sabemos. Foi 

com base em informação privilegiada? Também não o sabemos. Concluindo, a acusação trouxe de facto 

indícios sobre a existência de informação privilegiada. A defesa, por seu turno, trouxe contra-indícios de 

que a mesma não existiu. Com efeito, a tese trazida pelo arguido não é descartável e é perfeitamente 

plausível. Também o é a tese trazida pela acusação. (…) a convicção negativa da prova resultou 

essencialmente do princípio in dubio pro reo segundo o qual um non liquet na questão da prova deve ser 

sempre valorado a favor do arguido.” 

O MP interpôs recurso da sentença para o Tribunal da Relação do Porto. Em 2016, este Tribunal deu 

provimento ao recurso, declarando a nulidade da sentença recorrida e ordenando que fosse substituída 

por outra que fizesse “reflectir de modo adequado o que o tribunal decidiu face à prova produzida, 

fundamentando adequadamente as suas opções, nomeadamente no âmbito do exame critico das 

declarações dos arguidos, dos depoimentos testemunhais e dos demais meios de prova (…) que se 

entenda adequado realizar para concluir dos factos provados e não provados e naturalmente fazer reflectir 

essa fundamentação na restante fundamentação de facto e de direito e também no dispositivo da 

sentença”. Pode ainda ler-se: “(…) torna-se claro que a sentença padece do vicio da falta de 

fundamentação (…)”, “(…) a verdade é que o exame critico da prova não analisa devidamente todo o 

substracto documental essencial a uma correcta decisão sobre a matéria de facto e não faz uma 

apreciação valorativa essencial (credibilizando ou descredibilizando) sobre as declarações dos arguidos 

ou sobre os depoimentos testemunhais de alguns “protagonistas chave” do relato histórico dos factos em 

apreço”.  O Acórdão da Relação do Porto refere mesmo que o Tribunal de primeira instância deveria fazer 

“uma análise crítica mais aprofundada sobre a pertinência ou consistência da tese factual da acusação 

que é suportada, em primeiro lugar pelos relatórios da CMVM e, depois, pela própria acusação do 

Ministério Público que a ela adere.”  

Ainda em 2016, o Tribunal Criminal do Porto proferiu nova sentença absolutória dos arguidos, mantendo, 

no essencial, a fundamentação da anterior decisão. O MP, considerando uma vez mais ter sido produzida 

prova em julgamento sobre a prática do crime, interpôs novo recurso da decisão para o Tribunal da 
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Relação do Porto.  

 

Caso G 

Em outro caso, o arguido é um particular que tinha comprado ações de uma sociedade nas vésperas da 

divulgação de anúncio preliminar de OPA, vendendo-as logo após, assim registando uma rápida mais-

valia. O arguido transacionava com regularidade em instrumentos financeiros estrangeiros, mas no 

período de três anos nunca tinha comprado ações nacionais. Tinha relações de parentesco com um 

detentor de informação privilegiada. No registo fonográfico de uma das ordens de compra, o trader que 

recebe a ordem comenta, quando se apercebe que o investidor pretende comprar ações nacionais: “Deves 

saber alguma coisa …”. A ordem de venda, anterior ao conhecimento público da OPA, é transmitida com 

um preço mínimo muito superior ao preço mais elevado registado no último mês.   

O MP deduziu acusação em 2014. O arguido requereu a abertura da instrução. Nesta fase processual foi 

proferido despacho de pronúncia no qual se pode ler que, em relação às notícias da comunicação social 

relacionadas com a sociedade visada, juntas pelo arguido ao processo: “(…) as noticias veiculadas pela 

comunicação social que o arguido menciona no seu requerimento de abertura de instrução e cujos “prints” 

juntou aos autos estão longe de poder constituir uma explicação razoável para o aparentemente inusitado 

nascimento de interesse do arguido na aquisição de acções ou instrumentos financeiros nacionais, e 

especificamente, da [sociedade X] (em absoluta dissonância com o histórico do investidor)”. 

O processo seguiu para a fase de julgamento, e foi proferida sentença condenatória pelo Tribunal Criminal 

de Lisboa em 2016. O Tribunal declarou ainda perdidas a favor do Estado as vantagens económicas 

obtidas, equivalentes às mais-valias. Pode ler-se na decisão que: “antes do conhecimento público de 

lançamento da OPA o arguido dá ordem de compra das ações da [sociedade X] (…) já a decisão de 

aquisição da [entidade oferente Y] estava consolidada e cristalizada, pelo que o arguido utilizando tal 

informação privilegiada adquiriu as citadas ações da [sociedade X] que depois, como se demonstrou 

vendeu no âmbito da OPA.” E continua: “o arguido não estava munido de meros boatos, porquanto 

também quando adquire as ações no dia [Z] se assim fosse não tinha efectuado a compra das acções da 

forma como fez e se demonstrou, aguardando pela venda em momento oportuno (…)”.  

O arguido recorreu da sentença condenatória, tendo o Tribunal da Relação de Lisboa confirmado 

integralmente a decisão recorrida: “(…) subscrevemos na integra a fundamentação de facto efectuada 

pelo tribunal a quo e nomeadamente salientamos o seguinte: (…) as explicações avançadas pelo arguido 

não mereceram a mínima credibilidade dado que infirmadas pela demais prova produzida em sede de 

audiência de julgamento e contrárias às regras de experiência comum. (…) Obviamente que a 
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“racionalidade” da operação é profundamente estratégica, nada tendo que ver com qualquer fruto do 

acaso, ou por pura sorte. Os procedimentos tomados pelo arguido são exuberantemente demonstrativos 

da sua cognoscibilidade do lançamento da OPA nesse mesmo dia e da sua existência no dia [X]”. 

 

Caso H 

A CMVM participou ao MP, em 2013, um caso de indícios de abuso de informação: foi identificado um 

investidor que, cerca de dez dias antes da publicação de um anúncio preliminar de OPA, adquiriu contracts 

for differences (CFD) que tinham como ativo subjacente ações da sociedade visada, tendo procedido à 

sua alienação no primeiro dia do prazo de aceitação da OPA. O investidor obteve uma mais-valia de cerca 

de 165 000 Euros com as transações em causa, com um investimento próximo de 200 000 Euros 

(rentabilidade de 82%). Embora o investidor não constasse da lista de insiders da OPA, as transações 

assumiram caráter marcadamente excecional: nos três anos anteriores nunca tinha realizado transações 

em CFD sobre ações (mas apenas sobre CFD cambiais) e só por duas vezes tinha realizado operações 

sobre ações nacionais (que não as da sociedade visada na OPA). O produto da venda foi depois 

reaplicado na subscrição de unidades de participação de um fundo especial de investimento que tinham 

sido resgatadas antes das transações em CFD.  

O MP deduziu acusação, tendo o arguido requerido a abertura da fase de instrução no âmbito da qual foi 

proferido despacho de não pronúncia. O MP recorreu do mesmo para o Tribunal da Relação de Lisboa. 

Entre outros aspetos (relacionados com uma alegada intervenção de terceiros na operação), o despacho 

de não pronúncia considerou não indiciado que as ordens para transação dos CFD – solicitadas pela 

CMVM ao banco que executou as ordens e por este entregues à CMVM – tivessem sido transmitidas pelo 

investidor (“tivessem sido feitas chegar em mão e manuscritas”). Considerou ainda que o perfil de 

investimento do arguido – e, consequentemente, a natureza excecional das operações suspeitas – não 

correspondia ao traçado pelo MP na fase de inquérito (e pela CMVM na sua participação). Todavia, o 

despacho de não pronúncia não alude a nenhumas outras operações realizadas pelo arguido, além das 

analisadas pela CMVM. Com efeito, e além das transações suspeitas, nenhuma outra transação em ações 

da sociedade visada ou sobre CFD que tivessem como subjacente ações da sociedade visada foram 

identificadas. Em 2016, o Tribunal da Relação de Lisboa proferiu acórdão, negando provimento ao recurso 

interposto pelo MP e confirmando a decisão recorrida.  

 

Caso I 

Em 2014 a CMVM fez uma participação ao MP por indícios da prática de crime de abuso de informação. 
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Tratava-se de um investidor, colaborador de uma subsidiária de uma sociedade com ações admitidas à 

negociação na Euronext Lisbon, que tinha comprado ações desta última nos dois dias anteriores à saída 

de um comunicado de informação privilegiada sobre a conclusão de um contrato. O comunicado teve forte 

impacto na cotação (cerca de 15%), e essas ações foram vendidas logo após a divulgação do comunicado 

com uma mais-valia imediata de cerca de 25% do valor investido. Embora fosse investidor frequente em 

valores mobiliários, a transação objeto da comunicação da CMVM foi a única incidente sobre as ações em 

causa. Acresce que o contrato divulgado ao mercado foi negociado e celebrado pela subsidiária em que 

exercia funções. 

O MP deduziu acusação, tendo o arguido requerido a abertura da fase de instrução, no âmbito da qual foi 

proferido despacho de pronúncia. O Tribunal considerou que “resulta manifesto que não se mostra, 

minimamente, infirmada a tese veiculada pela acusação que aponta para uma probabilidade razoável de 

o arguido vir a ser condenado.”. O processo seguiu para a fase de julgamento. Em 2016, o Tribunal 

Criminal de Lisboa absolveu o arguido, não tendo considerado provado a prática do crime de abuso de 

informação. O MP interpôs recurso da decisão. 

 

Caso J 

A CMVM participou ao MP uma situação de indícios de abuso de informação privilegiada em que um 

investidor, com experiência de longa data e conhecimentos relevantes sobre o mercado de instrumentos 

financeiros (à data administrador de um intermediário financeiro), constituiu, dias antes da publicação de 

um anúncio preliminar de OPA, posições longas em CFD sobre ações da sociedade visada, que encerrou 

logo após o seu anúncio. Com essas transações, o investidor obteve uma mais-valia relevante num curto 

espaço de tempo.  

No decurso da investigação foi possível apurar a lista de insiders através dos quais o arguido poderá ter 

obtido informação. Ficou também demonstrado o carácter excecional das operações realizadas pelo 

arguido. De facto, analisado o seu perfil histórico de investimento num período de cerca de três anos 

concluiu-se pela natureza marcadamente excecional da estratégia seguida nas proximidades da 

divulgação do anúncio preliminar da OPA sobre a sociedade visada: nunca antes tinha transacionado em 

CFD daquela sociedade, investia quase exclusivamente em CFD cambiais e adotava quase sempre 

estratégias de day-trading, com encerramento das posições no final das sessões. 

O MP deduziu acusação por abuso de informação, tendo o arguido requerido a abertura de instrução. O 

Juiz de Instrução Criminal de Lisboa proferiu despacho de pronúncia, considerando que “no caso é óbvio 

o carácter price sensitive das informações a que o arguido acedeu (susceptível de influir de maneira 
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relevante no preço das acções). No caso, também a precisão das informações não suscita dúvidas. 

Existindo, assim, indícios suficientes do cometimento dos ilícitos penais pelos quais foi deduzida 

acusação, deverá o arguido ser pronunciado nos exactos termos exarados na acusação pública”. 

Considerou, ainda, que “os documentos juntos aos autos com o requerimento de abertura de instrução 

não enfraquecem os indícios recolhidos no decurso do inquérito. (…) Dos meios de prova documentais e 

testemunhais reunidos em sede de inquérito resultam claros indícios que, conjugados entre si e avaliados 

e apreciados à luz das regras da experiência comum e da lógica, não podem deixar de suportar o juízo de 

suficiente indiciação dos factos vertidos na acusação e, por via deles, do crime imputado”.  

O processo seguiu para julgamento e no início de 2016 o Tribunal Criminal de Lisboa proferiu sentença 

que condenou o arguido pela prática de um crime de abuso de informação na pena de 13 meses de prisão. 

A execução da pena foi suspensa sob condição de o arguido entregar quantias pecuniárias ao Estado e 

a determinadas instituições de solidariedade social. O Tribunal declarou ainda perdidas a favor do Estado 

as vantagens económicas obtidas, equivalente à mais-valia, bem como na pena acessória de publicação 

da sentença. O arguido recorreu da sentença condenatória.  

Ainda em 2016, o Tribunal da Relação de Lisboa proferiu acórdão a negar provimento ao recurso 

interposto pelo arguido, confirmando na íntegra a decisão recorrida. O Tribunal alterou somente a pena 

aplicada, substituindo a pena de prisão suspensa pela aplicação de uma pena de multa, ou, em alternativa, 

em 120 dias de prisão subsidiária, mantendo-se, contudo, a declaração de perda a favor do Estado da 

mais-valia obtida (bem como a pena acessória de publicação da sentença, embora em extrato). 

É pertinente destacar dois entendimentos jurisprudenciais reiterados – uma vez mais - neste acórdão: um 

a propósito da admissibilidade da prova indireta neste tipo de crimes e outro sobre a formação sucessiva 

da informação privilegiada. Assim, e quanto ao primeiro: “é certo que não foi produzida em audiência de 

julgamento qualquer prova directa de que o arguido teve conhecimento da OPA (…). Porém, tal presunção 

foi retirada pelo tribunal a quo da concorrência de vários factos indiciários assentes em provas directas, 

conforme consta da motivação da decisão recorrida, os quais conjugados com as regras da experiência 

comum permitiram a conclusão de que o arguido para agir da forma como o fez foi porque teve acesso a 

essa informação.” Quanto ao segundo: “do exposto sobre o carácter preciso da informação privilegiada 

(…) resulta que a informação, de carácter sigiloso, a que o arguido teve acesso (…) de que a OPA sobre 

a (…) estava a ser negociada, nos termos constantes dos factos provados, constitui informação precisa 

com o sentido de que dos factos já ocorridos era razoavelmente de prever a sua concretização, como veio 

a acontecer”.   
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Caso L 

Um banco comprou para a sua carteira própria ações de uma das sociedades com maior peso no PSI20. 

As compras ocorreram nos três dias anteriores à divulgação de informação privilegiada, que provocou 

uma significativa subida de cotação das ações (mais de 4,5%): uma das maiores de sempre do emitente. 

Com a subsequente venda da quase totalidade das ações compradas, o banco teve uma mais-valia de 

cerca de 10 000 000 Euros. Em 2014, o MP deduziu acusação pela prática do crime de abuso de 

informação.  

À data dos factos, o grupo financeiro a que o banco pertencia detinha informação privilegiada sobre o facto 

que foi divulgado. As transações tiveram ainda a particularidade de as compras terem sido realizadas em 

dois negócios bilaterais, tendo sido o banco, enquanto gestor de carteiras de uma empresa de seguros 

(na qual detinha participação qualificada), a tomar também as correspondentes decisões de venda (decidiu 

comprar para a sua carteira própria enquanto decidia a venda para a carteira que se encontrava sob sua 

gestão). Assim, o banco decidiu vender as ações da carteira sob gestão (e em simultâneo decidiu terminar 

antecipadamente um contrato de derivados – equity swap – que conferia aos titulares da carteira sob 

gestão o beneficio económico sobre as ações) e decidiu comprar, para a sua carteira própria, as ações 

objeto do equity swap. 

Alguns dias depois da divulgação da informação privilegiada, o banco vendeu a quase totalidade das 

ações que havia comprado, na sua maioria à referida carteira sob gestão (que as recomprou a preço mais 

alto). Uma vez mais a decisão de compra das ações foi tomada pelo banco na qualidade de gestor dessa 

carteira (pouco tempo depois, e sempre por decisão do banco, as ações em causa foram de novo vendidas 

pela carteira sob gestão, com nova e significativa menos-valia). De acordo com a informação escrita 

prestada pelo próprio banco à CMVM, a participação qualificada detida pelo banco na sociedade que 

divulgou a informação privilegiada revestia natureza estratégica e as decisões de investimento 

relacionadas com participações estratégicas eram da competência da comissão executiva do banco. A 

compra que deu origem à participação da CMVM teve por objeto uma quantidade significativa de ações 

com um valor também muito relevante: mais de 0,5% do capital social da sociedade que divulgou 

informação privilegiada, e um montante superior a 85 000 000 de Euros (mais de 15% do capital próprio 

do banco à data). 

O MP acusou três colaboradores do banco pela prática de crime de abuso de informação. Não foi deduzida 

acusação relativa à eventual prática dos crimes de infidelidade e/ou abuso de confiança que tinham sido 

também referenciados na participação da CMVM. Os arguidos requereram a abertura da instrução. O 

Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa proferiu despacho de pronúncia em 2015, tendo considerado que 

“(…) resulta manifesto que não se mostra, minimamente, infirmada a tese veiculada pela acusação que 
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aponta para uma probabilidade razoável de os arguidos virem a ser condenados.” 

O processo seguiu para julgamento. No início de 2016, o Tribunal Criminal de Lisboa proferiu sentença a 

absolver os arguidos, não considerando provado a prática do crime de abuso de informação. O MP 

interpôs recurso da decisão. O Tribunal da Relação de Lisboa deu provimento ao recurso em julho de 

2016 e revogou a decisão recorrida, ordenando a sua substituição por outra que condenou os três arguidos 

como autores de um crime de abuso de informação. Pode ler-se no acórdão que “Dos autos resulta que a 

prova produzida no processo, documental e testemunhal, aponta, como vimos, exactamente no sentido 

oposto ao da decisão recorrida (…). Olhando para a fundamentação da decisão, constata-se que esta 

está exclusivamente suportada nas declarações dos Arguidos”, e que “A decisão não teve o cuidado de 

fazer a aplicação do Direito aos factos, como não cuidou de o fazer em inúmeras outras situações que 

continuaremos a ver. Assumiu sem qualquer verificação do Direito aplicável (…)”. No final de 2016 o 

processo não tinha baixado ainda ao Tribunal de 1ª instância para efeitos de determinação das penas a 

aplicar aos arguidos.  

 

 

Análise de operações 

O SIVAM continuou a ser utilizado, designadamente para a obtenção de informação i) essencial à análise 

de transações e de ofertas de instrumentos financeiros admitidos à negociação em mercado 

regulamentado ou em sistema de negociação multilateral, ii) sobre preços de instrumentos de dívida 

pública transacionados em mercado e em fora de mercado, bem como para iii) observância do 

cumprimento dos requisitos previstos no Regulamento (EU) nº 236/2012, relativo às vendas a descoberto 

e a certos aspetos dos swaps de risco de incumprimento (CDS). Foram mantidos os procedimentos de 

supervisão e de análise da negociação da dívida soberana portuguesa, incluindo a monitorização da 

liquidez do mercado, para validar os pressupostos para o exercício do levantamento da proibição de 

transação de CDS soberanos a descoberto.   

Foram concluídos 64 processos de análise de operações no ano: 36 incidiram sobre possível manipulação 

de mercado e 28 sobre potencial abuso de informação privilegiada ou outras situações, como a verificação 

do cumprimento das regras aplicáveis às vendas curtas. Dezoito análises deram origem a processos de 

investigação, quatro resultaram em processos de contraordenação relacionados com a violação do dever 

de defesa de mercado e 42 foram objeto de arquivamento. Três das análises concluídas originaram dez 

notificações escritas a membros do mercado para se absterem de determinados comportamentos ou 

adotarem procedimentos de monitorização da negociação mais robustos. 
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No caso dos processos arquivados, 17 resultaram da conclusão de análises que seguiram metodologia 

simplificada. Este tipo de metodologia é adotada para situações que revestem menor materialidade (sem 

prejuízo de ser retomada a metodologia padrão caso no decorrer da análise se identifiquem elementos 

reveladores de maior risco de abuso de mercado).  

Trinta e nove das análises efetuadas no ano tiveram como fonte de informação as comunicações de 

operações suspeitas enviadas por intermediários financeiros (incluindo estrangeiros que notificaram as 

autoridades de supervisão congéneres da CMVM), por uma entidade gestora de mercado e por 

investidores particulares. 

 

Intermediação financeira não autorizada 

No âmbito da intermediação financeira não autorizada, foram concluídos 19 processos de investigação 

relativos a casos de exercício e de publicitação de serviços de intermediação por pessoas e entidades não 

registadas ou não habilitadas a atuar em Portugal em regime de livre prestação de serviços. Desses 

processos resultou a publicação de seis comunicados informando os investidores e o público em geral 

sobre a ausência de habilitação das entidades visadas e recordando que, antes de contratarem serviços 

de intermediação, os investidores devem confirmar sempre no registo público disponível no website da 

CMVM que estão a contratar com um intermediário financeiro que está autorizado a prestar o serviço em 

causa. Estes processos motivaram ainda três comunicações à Unidade de Informação Financeira da 

Procuradoria-Geral da República, relativos a situações em que nos processos de investigação foram 

apurados factos que aparentavam estar relacionados com branqueamento de capitais ou com outros 

ilícitos criminais (o que veio subsequentemente a ser confirmado em alguns casos).  

Nos demais processos, i) em dois casos foram enviadas notificações escritas advertindo e solicitando a 

alteração de conteúdos de websites; ii) um culminou na instauração de um processo de contraordenação 

por prospeção e exercício efetivo de gestão não autorizada de carteiras; iii) oito foram objeto de 

arquivamento por não se ter identificado evidência de publicitação nem de exercício efetivo de atividades 

de intermediação financeira; e iv) em outros dois, tendo sido apurados indícios de prestação não 

autorizada de outros serviços financeiros (bancários, designadamente), foi trocada informação com a 

autoridade de supervisão financeira competente, ao abrigo do regime de troca de informações entre 

autoridades de supervisão previsto no art.º 374º do CódVM.  

À semelhança de anos anteriores, continuou a constatar-se a existência de websites internacionais 

(operados por entidades não autorizadas e, por isso, não supervisionadas) que publicitam e disponibilizam 

serviços online de receção e execução de ordens, em especial sobre CFD cambiais (habitualmente 
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designados FOREX) e opções binárias. Existiram também casos de cidadãos portugueses que 

angariaram em território nacional clientes para intermediários financeiros estrangeiros que atuam no 

mercado FOREX. Depois de aberta a conta, todas as operações foram realizadas pelos angariadores que 

assim geriram de forma não autorizada – e sem habilitações para o efeito – as carteiras dos investidores. 

Esta prática não só consubstancia uma prestação não autorizada do serviço de gestão de carteiras, como 

também uma infração às regras internacionais de atuação de agentes vinculados de intermediários 

financeiros. Em qualquer um dos casos resultam habitualmente prejuízos avultados para os investidores 

envolvidos, as mais das vezes da totalidade do capital alocado aos investimentos. As denúncias e pedidos 

de esclarecimentos de investidores continuam a ser uma fonte relevante para a identificação e repressão 

destas atividades ilícitas. 

 

Cooperação internacional e institucional 

A cooperação internacional com autoridades de supervisão estrangeiras continuou a assumir crescente 

relevância no domínio das investigações de abuso de mercado em resultado da globalização e da 

interligação dos mercados e das facilidades de acesso dos investidores aos mercados internacionais. Nos 

termos do regime legal de troca de informações entre autoridades de supervisão e dos acordos 

internacionais de cooperação de que a CMVM é signatária, foram efetuados 59 pedidos de informação e 

esclarecimentos, no âmbito de processos de investigação de abuso de mercado ou de intermediação 

financeira não autorizada, predominantemente a intermediários financeiros estrangeiros, mas também a 

investidores particulares estrangeiros através de autoridades de supervisão internacionais. Desses 

pedidos, 47 tiveram como destinatárias congéneres da UE e 12 foram dirigidos a autoridades de países 

terceiros, incluindo jurisdições off-shore cooperantes.  

Por outro lado, foram dadas oito respostas a pedidos de informação e cooperação formulados por cinco 

congéneres internacionais, da UE e de países terceiros. A CMVM continuou a prestar o auxílio necessário 

a autoridades de supervisão estrangeiras para o exercício das suas competências de supervisão e de 

investigação, designadamente em casos de suspeita de abuso de mercado.   

Para além da cooperação institucional mantida com o MP no âmbito de processos-crime originados por 

participações da CMVM (relacionadas com crimes contra o mercado), foi dada resposta a 17 pedidos de 

cooperação de autoridades judiciárias (na sua maioria do MP, mas em alguns casos também de tribunais). 

No âmbito desta cooperação são prestados esclarecimentos e informações às autoridades judiciárias 

competentes sempre que os deveres de sigilo o permitem. Trata-se, em muitos casos, de informações 

relacionadas com as características de funcionamento dos mercados de instrumentos financeiros e com 

as entidades que neles podem operar. 
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CAIXA 9 – PREVENÇÃO DO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E DO 
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO (BCFT) 

Cooperação 

A CMVM participa em seis fora nacionais e dois internacionais (GAFI e REPER). A nível interno a CMVM 

integra e/ou colabora com (i) o Plenário e no Comité Executivo da Comissão de Coordenação das políticas 

de prevenção e combate ao Branqueamento de captais e Financiamento do Terrorismo (Comissão de 

Coordenação Nacional BCFT), que foi criada através da Resolução de Conselho de Ministros n.º 88/2015, 

de 6 de outubro (Ministério das Finanças); (ii) o “Grupo de Trabalho das Estatísticas” da Comissão de 

Coordenação Nacional BCFT (Ministério das Finanças), (iii) o “Grupo de Trabalho dos Valores Mobiliários 

ao portador e dos Beneficiários Efetivos” da Comissão de Coordenação Nacional BCFT (Ministério das 

Finanças); (iv) o reporte e partilha de informação em diversas matérias relativas a BCFT (Ministério das 

Finanças - Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais); (v) o Grupo de 

Trabalho de análise da atividade do Gabinete de Recuperação de Ativos e do Gabinete de Administração 

de Bens (Ministério da Justiça), (vi) a troca de informação relativa às atualizações das listas de medidas 

restritivas sanções listas de pessoas/entidades sujeitas a medidas restritivas em sede de BCFT (Ministério 

dos Negócios Estrangeiros – Direção-Geral de Política Externa). 

No âmbito de preparação para o exercício internacional a CMVM colaborou com a Comissão de 

Coordenação BCFT tendo preparado um anteprojeto de diploma destinado a proibir a emissão de valores 

mobiliários titulados ao portador (e, em relação aos existentes, impor a conversão) e tendo analisado ou 

participado na elaboração dos projetos de diplomas que visam a transposição da 4º Diretiva BCFT (Diretiva 

da UE 2015/849, de 20 de maio), e estabelecer o regime de registo dos beneficiários económicos de 

pessoas coletivas. 

A cooperação da CMVM em sede de BCFT estendeu-se aos seus recursos humanos, tendo a CMVM 

disponibilizado um seu colaborador para coordenador do secretariado técnico permanente do GAFI 

encarregue da avaliação internacional ao território autónomo de Macau. 

 

Organização interna 

O novo modelo de organização interna da CMVM, que tinha sido ajustado no final de 2015, funcionou em 

pleno em 2016 para melhor poder lidar com as temáticas relacionadas com a prevenção do 

branqueamento do capitais e do financiamento do terrorismo. O ajustamento efetuado teve em vista adotar 

uma supervisão baseada no risco e reforçar, coordenar e garantir a harmonização de procedimentos de 
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supervisão BCFT em relação às várias entidades sujeitas à supervisão. Visou igualmente criar as 

condições de organização interna adequadas para que pudesse ser dada resposta mais eficiente às 

solicitações decorrentes do exercício internacional de avaliação efetuado a Portugal. No âmbito desta 

alteração foi criado o Núcleo de Prevenção e Combate do Branqueamento de Capitais e Financiamento 

do Terrorismo, que reúne colaboradores de todos os departamentos com responsabilidades relacionadas 

com o BCFT e que assegura a coordenação da atividade nestas matérias. Foram também reformulados 

e atualizados os conteúdos do website da CMVM relacionados com o BCFT. 

 

Supervisão 

Em relação às entidades prestadoras de serviços de investimento e às sociedades e fundos de 

titularização e de capital de risco sujeitas à supervisão da CMVM, foi desenvolvido durante o primeiro 

semestre um modelo destinado a avaliar de forma aprofundada o risco específico dessas entidades e de 

lhes atribuir uma classificação de risco. No segundo semestre foram iniciadas as primeiras ações de 

supervisão presenciais temáticas exclusivamente dirigidas aos deveres de prevenção BCFT das entidades 

supervisionadas. Estas ações temáticas foram desenvolvidas a par com outras de cariz global, as quais 

continuam a contemplar módulos dedicados à verificação da observância dos deveres BCFT e 

complementam a supervisão à distância. No segundo semestre começou também a ser desenvolvido um 

modelo destinado a fazer a avaliação do risco BCFT específico dos auditores. 

As avaliações e consequentes classificações de risco baseiam-se, entre outros aspetos, nos modelos de 

negócios desenvolvidos pelas entidades supervisionadas, pelo tipo de clientes que têm e pela perceção 

da CMVM sobre a robustez dos respetivos procedimentos de identificação de clientes (e contrapartes), de 

conhecimento da proveniência dos seus fundos e de análise das operações. Em relação aos auditores e 

aos emitentes com instrumentos financeiros admitidos à negociação em Portugal, foram reforçados os 

procedimentos tendo em vista aprofundar a supervisão sempre que sejam identificadas situações 

consideradas de maior risco. Também nos processos de investigação por eventual exercício não 

autorizado de intermediação financeira foram reforçados os procedimentos relacionados com BCFT. 

Das ações de supervisão realizadas (oito concluídas e 14 em curso) resultou a identificação de fragilidades 

de procedimentos internos, deficiências de análise de operações e de identificação de contrapartes de 

transações (e.g. imobiliárias), e fragilidades ao nível da identificação dos beneficiários económicos finais 

de clientes pessoas coletivas. Foram instaurados oito processos de contraordenação por violação de 

deveres especificamente relacionados com a prevenção de BCFT (um aumento relevante em relação a 

anos anteriores) e foram aplicadas oito sanções (coimas e admoestações). No seu conjunto, as coimas 

aplicadas relacionadas com BCFT ascenderam a 900 000 Euros. Adicionalmente, foram efetuadas sete 
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participações ao MP de indícios da prática do crime de branqueamento de capitais ou de operações 

suspeitas de BCFT. 

É ainda de destacar o facto de 103 entidades supervisionadas terem informado a CMVM de atividades 

relativas a possível BCFT, e de terem sido efetuadas 38 notificações e pedidos na sequência de ações de 

supervisão (maioritariamente para reforçar procedimentos e corrigir irregularidades identificadas). 

 

Atividade sancionatória relacionada com BCFT 

Foram instaurados oitos processos de contraordenação por violação de deveres especificamente 

relacionados com a prevenção de BCFT (o que representa um aumento de 60% em comparação com o 

ano de 2012) e foram aplicadas oito sanções (coimas e admoestações). As coimas relacionadas com 

BCFT aplicadas ascenderam no seu conjunto ao valor global de 900 000 Euros. 

 

Exercício internacional de avaliação do GAFI 

A avaliação internacional de Portugal pelo GAFI decorre entre maio de 2016 e outubro de 2017, e é 

composta pela avaliação da conformidade normativa em relação às 40 Recomendações do GAFI e da 

eficácia em relação aos 11 Resultados Imediatos do GAFI. Está em causa não apenas a avaliação da 

adequação e suficiência do enquadramento normativo mas também das práticas de supervisão e da sua 

eficácia, em termos de cooperação nacional e internacional, de identificação e gestão de riscos ou de 

identificação, correção e sancionamento de irregularidades das entidades supervisionadas. Enquanto 

autoridade de supervisão BCFT responsável pela área dos serviços de investimento, capital de risco, 

titularização de créditos e (desde o início de janeiro) auditores, a CMVM contribuiu com informação e 

esclarecimentos que permitam aos avaliadores aferir da conformidade dos setores nos quais tem 

responsabilidades de supervisão com todos os padrões e recomendações internacionais em avaliação. 

 

3.2. DEFESA DOS INVESTIDORES ENQUANTO AFORRADORES E CONSUMIDORES 

DE SERVIÇOS FINANCEIROS  

3.2.1. Reclamações  

O Regulamento da CMVM n.º 2/2016 passou a reger os procedimentos a adotar no tratamento das 

reclamações apresentadas por investidores não qualificados relativamente a entidades supervisionadas e 
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a resolução de conflitos patrimoniais sobre instrumentos financeiros. 

O tratamento das reclamações apresentadas continua a ser gratuito. Após a apresentação do pedido por 

investidor não qualificado, segue-se uma triagem da sua viabilidade pelos serviços da CMVM. Caso a 

reclamação seja admitida e careça de pronúncia pela entidade reclamada, tem lugar uma fase de 

contraditório em que a parte visada tem oportunidade de responder às questões suscitadas, juntar as 

informações e os documentos tidos como úteis para a compreensão da questão suscitada pelo cliente. 

No final da análise é emitido um parecer sobre o objeto da reclamação e a conformação dos procedimentos 

da entidade reclamada com os deveres legais que sobre ela impendem. Quando da análise não resulta a 

identificação de más práticas, é recomendado à entidade reclamada que aplique maior clareza na redação 

dos termos da informação que presta e na redação das declarações ou advertências, dado a linguagem 

utilizada nem sempre ser a mais apta para ser suscetível de compreensão pelo investidor não qualificado. 

A informação recolhida na análise das reclamações é também orientadora das ações de formação e de 

educação financeira em que a CMVM se tem empenhado e que constitui um dos principais pilares de 

proteção do investidor. 

O Regulamento concretiza também o estatuto profissional do mediador habilitado a exercer a sua atividade 

no sistema gerido pela CMVM. Foi criada uma lista de pessoas, selecionadas num procedimento público 

de candidatura curricular e entrevista pessoal, tendo em conta as suas competências e experiência 

pessoal e profissional, nomeadamente nas áreas comercial e das atividades financeiras. Esta lista está 

disponível para consulta no sítio de internet da CMVM e, com base nela e nas especialidades e 

características dos mediadores selecionados, poderão as partes acordar previamente a pessoa a designar 

para mediar o conflito que as opõe. Na falta de designação ou de acordo, o Conselho de Administração 

procederá à designação do mediador do conflito. 

 
 

Quadro 54 – Total de Pedidos de Apoio dos Investidores 

 

 

A CMVM analisa reclamações de investidores contra intermediários financeiros e emitentes relativas a 

matéria cuja observância está sujeita à sua supervisão, designadamente ao nível da comercialização e 

2014 2015 2016

Reclamações 1 278 1 712 1 112

Pedidos de Informação 3 760 5 466 5 335

Denúncias 96 47 22

Certidões 2 633 3 196 3 172

7 767 10 421 9 641

Fonte: CMVM.
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custódia de instrumentos financeiros, emissão de valores mobiliários e da prestação de informação 

prevista no CódVM pelas entidades emitentes de valores mobiliários. A análise de reclamações é uma 

ferramenta essencial para aferir o cumprimento das normas legais ou regulamentares por intermediários 

financeiros e emitentes de valores mobiliários.  

 

Quadro 55 – Total de Reclamações Entradas por Entidade 

 
     

A colocação e comercialização de instrumentos financeiros foi o serviço financeiro mais contestado pelos 

investidores e correspondeu a mais de metade das reclamações entradas em 2016 (60%), seguido de 

questões diretamente relacionadas com a medida de resolução aplicada ao Banif (12%), da 

comercialização de unidades de participação de organismos de investimento coletivo (6%), da cobrança 

de comissões e encargos (4%), da receção e execução de ordens (2%) e do pagamento de juros e 

dividendos (2%). 

 
Quadro 56 – Reclamações Por Tipo de Instrumento Financeiro 

 

 

Os assuntos mais versados nas reclamações relacionaram-se com i) a qualidade da informação prestada 

pelos intermediários aquando da subscrição dos instrumentos financeiros (nomeadamente quanto às 

características dos produtos e aos riscos envolvidos na operação); ii) a prestação de informação pós-

contratual pelos intermediários financeiros relativa aos instrumentos financeiros detidos pelos investidores; 

iii) questões direta ou indiretamente relacionadas com a medida de resolução aplicada ao Banif; iv) a não 

adequação dos produtos aos conhecimentos e experiência dos investidores (designadamente na 

Reclamações Entradas por Entidade Reclamada 2013 2014 2015 2016

Intermediários Financeiros 410 1 089 1 669 1 091

Emitentes 6 157 25 14

Outros 29 32 18 18

445 1 278 1 712 1 123

Fonte: CMVM.

Tipo de Instrumento Financeiro %

Obrigações (inclui dívida subordinada e não subordinada, exceto séries comerciais) 33%

Ações 17%

Instrumentos Financeiros Complexos 13%

Séries Comerciais (ações preferenciais e obrigações) 12%

Papel comercial 10%

Unidades de participação de organismos de investimento coletivo e de fundos especiais de investimento 5%

Outros 9%

Fonte: CMVM.
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comercialização de produtos financeiros complexos); v) a não observância das instruções dos reclamantes 

quanto à execução de ordens de subscrição ou de resgate de fundos de investimento e de fundos de 

pensões; vi) a cobrança indevida ou excessiva de comissões; vii) atrasos no processamento do 

pagamento de juros e dividendos; viii) a não execução de ordens de bolsa no momento e nas condições 

definidas pelos clientes; e ix) a falta de cumprimento das cláusulas particulares relativas a contratos de 

gestão discricionária de carteiras (nomeadamente quanto ao prazo de duração do contrato e à 

rentabilidade acordada). 

Durante o ano foram analisadas 2 166 reclamações (menos 6% que em 2015), e foram concluídos 1 543 

processos, mais 23% que no ano transato. As reclamações analisadas revelam que a qualidade da 

informação prestada pelos intermediários financeiros aos investidores continua a evidenciar deficiências. 

As principais más práticas detetadas na comercialização de obrigações respeitaram i) à ausência ou 

insuficiência de informação sobre o instrumento financeiro (características e riscos associados, em 

particular o risco de crédito), ii) à não prestação de informação sobre os direitos inerentes a estes 

instrumentos, nos termos previstos nos contratos de registo e depósito e iii) à não avaliação do carácter 

adequado da operação aos conhecimentos e experiência em matéria de investimento, quando não esteja 

demonstrado que a iniciativa de aquisição do instrumento financeiro tenha sido do cliente. 

Ao nível das ações, os principais problemas dizem respeito i) à não execução de ordens dos clientes no 

momento e nas condições indicadas por estes, ii) ao não processamento de eventos societários e de 

pagamento de dividendos em tempo oportuno e iii) à cobrança de comissões. Nos instrumentos financeiros 

complexos foram detetadas insuficiências ao nível do cumprimento dos deveres informativos previstos no 

Regulamento n.º 2/2012 (designadamente na prestação de informação pós-contratual pelos intermediários 

financeiros, na prestação de informação sobre as características e riscos dos produtos quando esses 

produtos são adquiridos em mercado secundário, na avaliação do carácter adequado da operação aos 

conhecimentos e experiência em matéria de investimento, em momento prévio à subscrição). 

Os intermediários financeiros têm adotado, em regra, uma atitude colaborante e tem-se registado um 

esforço para uma resolução das situações reclamadas logo numa fase inicial do processo. Na emissão do 

parecer final sobre uma reclamação pugna-se pela reposição legal da situação quando tal seja possível, 

nomeadamente nas reclamações que respeitam à comercialização de valores mobiliários e de 

instrumentos financeiros ou à prestação de serviços de intermediação financeira, mediante o reembolso 

pelo intermediário financeiro ao reclamante das perdas sofridas. 

No caso das reclamações concluídas após pronúncia da entidade reclamada (num total de 999), cerca de 

58% foram concluídas sem que se tivessem identificado indícios de incumprimento pelas entidades 

reclamadas. Cerca de um terço das reclamações em que a resposta do intermediário financeiro foi 
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considerada adequada e em sentido favorável ao reclamante envolveram reembolsos ao investidor, num 

montante global superior a 850 000 Euros. Em diversos casos o montante é indeterminável uma vez que 

a solução encontrada resulta de um acordo estabelecido entre o investidor e a entidade reclamada, que 

não foi comunicado à CMVM. 

Por norma, nos casos em que são detetados indícios de incumprimento, o intermediário financeiro opta 

por corrigir o seu comportamento e repor a legalidade. No entanto, em 2016, tal não aconteceu em 155 

casos, designadamente, reclamações relativas à comercialização de instrumentos financeiros pelo BES. 

Tendo em conta que o Banco Central Europeu (BCE), em 13 de julho de 2016, revogou a autorização do 

BES para o exercício de atividade bancária, foi dado conhecimento destas reclamações à Comissão 

Liquidatária do BES. 

No tratamento das reclamações continua a ser mantida uma forte e estreita cooperação com entidades 

nacionais (Provedoria de Justiça, Procuradoria-Geral da República, Banco de Portugal, Autoridade de 

Supervisão de Seguros e de Fundos de Pensões, Mediador do Crédito, Provedor dos Seguros e Direção-

Geral do Consumidor, no âmbito da Rede Telemática e de Informação Comum) e estrangeiras (ESMA e 

congéneres da CMVM contactadas quer diretamente, quer através das redes FIN-Net e Consumer 

Protection). 

 

Quadro 57 – Resolução das Reclamações Concluídas Contra Intermediários Financeiros 

 

 

Uma nota final para o facto de terem sido registadas na CMVM duas associações representantes de 

Reclamações Concluídas por Tipo

Com resposta adequada do intermediário financeiro 844

            Com resposta favorável ao reclamante 269

                          Com reembolso 84

                          Sem reembolso 185

           Com resposta não favorável ao reclamante 575

Com resposta não adequada do intermediário financeiro 155

Fora da competência da CMVM 37

Desistência do reclamante 66

Esclarecimento pela CMVM sem necessidade de apresentação à entidade

reclamada
435

Pendente de apreciação do tribunal 1

Não admitida 5

                                                            Total 1 543

Fonte: CMVM.
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investidores: a Associação “Os Indignados e Enganados do Papel Comercial - Associação de Defesa dos 

Clientes Bancários Lesados, Investidores em Papel Comercial (AIEPC)” e a “AMELP – Movimento dos 

Emigrantes Lesados Portugueses”. 

 

3.2.2. Pedidos de Informação  

Foi dada resposta a 5 335 pedidos de informação dos investidores, do público em geral e dos profissionais 

da indústria financeira. A via telefónica, através do recurso à Linha Verde, continua a ser o meio preferido 

pelos investidores para a obtenção de esclarecimentos (70% do total), seguido do correio eletrónico (15%) 

e do contacto presencial (11%). 

As medidas de resolução aplicadas ao BES em 2014 e, no final de 2015, ao Banif, continuaram a estar 

entre os assuntos mais referidos nos pedidos de informação. No caso do BES, as dúvidas centraram-se 

sobretudo na revogação da autorização pelo BCE para o exercício de atividade bancária, com a 

consequente entrada em liquidação do banco, e ainda no Memorando de Entendimento sobre um 

procedimento de diálogo com os investidores não qualificados titulares de papel comercial do Grupo 

Espírito Santo celebrado pelo Governo de Portugal, CMVM, Banco de Portugal, BES e pela AIEPC. No 

caso do Banif, além da resposta individual a cada uma das solicitações, foi publicado um conjunto de 

respostas às perguntas mais frequentes dos investidores.  

Outro assunto relevante nos pedidos de informação foi o processo de recuperação judicial do Grupo Oi, 

do qual faz parte a Portugal Telecom Internacional Finance BV (PTIF), com os investidores a pretenderem 

informação sobre os impactos deste processo nos valores mobiliários emitidos pela PTIF e também nos 

produtos financeiros complexos que tinham como entidade de referência essa sociedade. Foi igualmente 

publicado um conjunto de informação sob a forma de perguntas mais frequentes no sítio de internet. 

O processo de reagrupamento das ações do BCP deliberado pelos respetivos acionistas suscitou 

questões dos investidores e foram também recorrentes os pedidos de informação relativos às regras e 

procedimentos para a negociação de instrumentos financeiros, sobre onde encontrar as cotações dos 

emitentes e/ou de instrumentos financeiros e sobre a tributação fiscal de valores mobiliários.  

O ano de 2016 foi de consolidação estrutural do sítio da CMVM na internet e de disponibilização de novos 

conteúdos, após a renovação de imagem e de organização da informação realizada no ano anterior. As 

áreas de auditoria, mediação de conflitos e peritos avaliadores de imóveis foram alvo de intervenções 

profundas, por se tratarem de matérias relativas a novas competências atribuídas à CMVM ou em relação 

às quais essas competências foram reforçadas.  
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As novas competências de supervisão ao nível da auditoria determinaram a criação de uma nova estrutura 

no site para a difusão de informação de âmbito legislativo e regulamentar e das listas dos auditores e 

sociedades de auditoria registados. O reforço de competências no âmbito da atividade dos PAI que 

prestem serviços a entidades do sistema financeiro nacional determinou igualmente a reformulação do 

SDI, que passou a disponibilizar as listas de peritos registados, suspensos ou inibidos de exercer a 

atividade. Adicionalmente, o Regulamento nº 2/2016 prevê, entre outros aspetos, a disponibilização de 

uma lista de mediadores de conflitos, o que ditou a reestruturação da área de mediação. Acrescem ainda 

as alterações decorrentes da nova legislação sobre o financiamento colaborativo (crowdfunding), bem 

como as que resultaram da entrada em vigor de regulamentos e diretivas comunitárias, em particular as 

referentes ao Abuso de Mercado e à Transparência. 

Todavia, as alterações do site foram além das determinações legais e visaram o aprofundamento e 

agilização do acesso dos investidores e demais agentes do mercado à informação disponibilizada online. 

Foi o caso, por exemplo, das áreas de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, dos 

documentos da ESMA e das estatísticas, e da área na versão inglesa.  

O número de novos documentos disponibilizados no sítio da internet superou os 14 mil, correspondentes 

a comunicações de emitentes, organismos de investimento coletivo, preçários e outras comunicações de 

intermediários financeiros, entidades comercializadoras de produtos financeiros complexos e à divulgação 

de mais de 2 700 eventos na “Agenda do Investidor”. Foram ainda publicados 158 comunicados referentes 

a decisões da CMVM (nomeadamente, decisões judiciais sobre impugnações de sanções aplicadas), a 

nova regulamentação, circulares, entendimentos, consultas públicas nacionais e internacionais, estudos, 

estatísticas e outros assuntos decorrentes da atividade. No plano preventivo, foram divulgados cinco 

comunicados a alertar para o exercício da atividade de intermediação financeira sem o devido registo ou 

autorização, por pessoas singulares e sociedades a operar em Portugal. Foram ainda publicados 357 

alertas de intermediação financeira não autorizada recebidos de autoridades congéneres.  

Perto de meio milhão de utilizadores acederam ao site da CMVM, tendo o número de sessões ultrapassado 

os 1,24 milhões e o número de páginas visualizadas superado os 6,7 milhões. A maioria dos acessos 

(62,6%) foram efetuados por novos utilizadores. Cerca de 75% dos utilizadores acederam ao site a partir 

de Portugal, e foram registados acessos a partir dos EUA (8,7% do total), Reino Unido (4,2%), Espanha 

(2,9%), Alemanha (1,6%) e França (1,2%). Foram ainda registados acessos do Brasil, Índia e Angola, 

embora com uma incidência menos expressiva.  
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3.2.3. Sistema de Difusão de Informação 

As entidades supervisionadas estão legalmente obrigadas à prestação de um conjunto alargado de 

informação ao mercado, bem como a outros requisitos legais decorrentes da sua atividade, ao abrigo do 

disposto no artigo 367.º do CódVM. O SDI permite que estas entidades cumpram os seus deveres de 

informação através de acesso remoto ao site da CMVM, sendo a informação prestada da exclusiva 

responsabilidade das sociedades a que respeitam. O SDI foi a área mais visitada do site, tanto na versão 

portuguesa como na inglesa, com mais de 4,25 milhões de visualizações. 

 

Quadro 58 – Número de Comunicações Efetuadas/Inseridas no Sítio da CMVM na Internet 

 

 

3.2.4. Supervisão da Comercialização de Produtos Financeiros e da Publicidade a 

Instrumentos Financeiros  

A CMVM tem vindo a intensificar a supervisão contínua da atividade dos intermediários financeiros que 

atuem como entidades comercializadoras de PFC, com o objetivo de assegurar uma adequada proteção 

dos investidores e de garantir elevados padrões de qualidade na prestação de informação sobre o 

funcionamento destes produtos financeiros nos documentos de IFI. 

2012 2013 2014 2015 2016

Factos Relevantes / Informação Privilegiada 1 648 1 331 1 622 1494  1 480

Outras Informações 4 040 3 322 2 837 2 758 2 395

Prestação de Contas 506 495 502 305  492

Participações Qualificadas 354 299 476 380  247

Documentos de Ofertas 1 150 1 063 1 099 902  509

Total 7 698 6 510 6 536 5 839 5 123

Prospetos 1 149 1 154 616 216 619

Regulamentos de Gestão 392 366 439 245  527

Relatórios e Contas 888 930 1 349 578  792

Informação Relevante 1 519 1 550 1 446 1350  1 154

Total 3 948 4 000 3 850 2 389 3 092

Intermediários 

Financeiros
Preçários 106 85 85  67 62

Total 106 85 85 67 62

Produtos Financeiros Complexos 180 166 258 125 99

Unit-Linked 177 165 1 142 396  532

Fundos de Pensões Abertos de Adesão Individual 73 124 398 87  81

Plataformas de negociação eletrónica (1)  -  -  - 2 41

Total 430 455 1 798 610 753

Fonte: CMVM. (1) Informação disponível a partir de 2015

Entidades Emitentes

Entidades 

Comercializadoras de 

PFC 

Organismos de 

Investimento Coletivo
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A atividade da CMVM visa, primeiramente, supervisionar o cumprimento dos deveres consagrados no 

Regulamento da CMVM n.º 2/2012, com especial incidência para os deveres de disponibilização ao 

investidor do IFI previamente à aquisição ou transação inicial de produto financeiro complexo e da entidade 

comercializadora avaliar a adequação do investimento ao nível de conhecimentos e experiência do 

investidor. A colocação destes produtos em investidores não profissionais levanta sobretudo questões 

relacionadas com o risco de liquidez do mercado, a alavancagem e o risco de contraparte, para cuja 

avaliação a maior parte deles não está preparada justificando-se assim particular atenção. 

Mantendo-se o contexto de taxas de juro historicamente baixas e o consequente aumento da procura de 

alternativas com “rentabilidade elevada” (“high yield”) e mais arriscados revela-se fundamental que seja 

garantida uma comercialização mais adequada, enquadrando devidamente as características e o risco de 

cada PFC ao perfil do investidor. 

Na sua ação de supervisão da informação relativa aos produtos financeiros complexos, a CMVM analisou 

163 processos de publicidade em 2016, tendo solicitado alterações em 92% dos casos e emitido parecer 

desfavorável em 8% dos casos. Foram também analisados 225 documentos de Informações 

Fundamentais aos Investidores (IFI) dos PFC, tendo sido solicitadas alterações em 78% dos casos. 

Complementarmente, a CMVM aferiu sobre o cumprimento dos deveres assumidos pelos intermediários 

financeiros signatários do Protocolo assinado entre a CMVM e a APB sobre a Comercialização de 

Produtos Financeiros Complexos. Cada banco signatário assumiu o compromisso de não comercializar a 

clientes de retalho – fora do âmbito da prestação do serviço de gestão discricionária de carteiras ou de 

consultoria para investimento – os PFC que sejam classificáveis com alerta gráfico laranja ou vermelho e 

cuja média das taxas de rentabilidade esperadas entre os percentis 20% e 80% seja negativa ou 

classificados com alerta laranja ou vermelho e cujo rendimento a pagar e/ou capital a devolver dependa 

de mais de três mecanismos de entre os constantes de uma lista anexa ao Protocolo, ou outros 

mecanismos que o banco signatário ou a CMVM considerem originadores de elevada complexidade. 

 

3.2.5. Literacia Financeira  

Passados cinco anos após o lançamento pelo CNSF do Plano Nacional de Formação Financeira (PNFF), 

deu-se continuidade à estratégia definida e reforçou-se o compromisso de médio e longo prazo dos 

supervisores financeiros com a formação financeira. Uma das prioridades do PNFF foi a promoção da 

educação financeira nas escolas. Os supervisores financeiros e o Ministério da Educação deram 

continuidade ao programa de formação de professores, com a quinta oficina de formação de professores 

da região do Algarve e com duas ações de formação de professores na região autónoma dos Açores. Para 
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apoiar a implementação do Referencial de Educação Financeira e complementar as ações de formação 

de professores, foi lançado um novo Caderno de Educação Financeira com o apoio de associações do 

setor financeiro, agora dirigido ao 2.º ciclo do ensino básico. 

A promoção da formação financeira para apoiar o empreendedorismo e os empresários foi outra prioridade, 

nomeadamente através das parcerias já firmadas com a Agência para a Competitividade e Inovação, IP 

(IAPMEI), o Turismo de Portugal, IP e a Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES). Na 

sequência do protocolo de cooperação estabelecido entre o CNSF, o IAPMEI e o Turismo de Portugal, foi 

elaborado o Referencial de Formação Financeira para Micro, Pequenas e Médias Empresas (RFF), que 

foi publicado em maio. Posteriormente, foram realizadas ações de formação piloto, com o objetivo de aferir 

a adequação dos conteúdos e das propostas formativas constantes do RFF. O RFF foi alvo de 

ajustamentos na sequência destas ações de formação, a versão final foi apresentada publicamente em 

novembro e um programa de formação de formadores foi iniciado em dezembro. 

No âmbito do protocolo de colaboração estabelecido entre o CNSF e a CASES, o PNFF participou na 3.ª 

edição do programa Academia ES, um programa destinado à sensibilização e formação de jovens que 

pretende favorecer o desenvolvimento de projetos de empreendedorismo social e coletivo. O Plano 

associou-se igualmente ao Prémio Cooperação e Solidariedade António Sérgio, através da oferta de um 

módulo de formação financeira aos projetos vencedores, em 2015, nas categorias “Inovação e 

Sustentabilidade” e “Trabalhos Escolares”. Este módulo foi preparado de acordo com as necessidades 

identificadas por cada uma das entidades e decorreu no último trimestre de 2016.  

O PNFF tem vindo a apostar em canais digitais de disseminação da formação financeira de modo a chegar 

a uma população mais alargada e diversificada, e a plataforma de e-learning Todos Contam 

(http://elearning.todoscontam.pt) constitui-se como um canal importante neste âmbito. Esta plataforma, 

lançada no final de 2015, é vocacionada sobretudo para a formação de formadores e para complementar 

iniciativas de formação em sala de aula. Na versão de lançamento, a plataforma incluía um conjunto 

alargado de aulas sobre orçamento familiar, poupança e investimento, crédito e seguros. Está previsto o 

desenvolvimento de novas aulas e a adoção de ferramentas colaborativas, com base no sistema moodle, 

para permitir a avaliação de conhecimentos adquiridos através da plataforma e a certificação de 

formadores.  

No âmbito da participação em projetos educativos internacionais o PNFF participou pelo quarto ano 

consecutivo na Global Money Week, dinamizada anualmente pela Child and Youth Finance International e 

que conta com o apoio da OCDE e do Parlamento Europeu. Ainda neste âmbito, o Plano promoveu um 

conjunto de sessões de trabalho sobre gestão do orçamento e a importância da poupança, os cuidados a 

ter com cartões de crédito, os seguros e o sistema financeiro. 

http://elearning.todoscontam.pt/
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Em 2016 foi lançada a 5.ª edição do Concurso Todos Contam, com o objetivo de premiar os melhores 

projetos de formação financeira a desenvolver no ano letivo 2016/2017. Esta edição contou com 49 

candidaturas, que envolveram 71 escolas e cerca de 15 500 alunos da maioria dos distritos de Portugal 

Continental e também das regiões autónomas da Madeira e dos Açores.  

Os resultados do 2.º Inquérito à Literacia Financeira da População Portuguesa foram também 

apresentados em 2016. O inquérito, realizado conjuntamente pelos três supervisores financeiros, permitiu 

conhecer os níveis de literacia financeira da população nas suas três dimensões (atitudes, 

comportamentos e conhecimentos financeiros) e identificar as áreas e os grupos populacionais com 

maiores défices de literacia financeira. 

É também de referir o envolvimento, no âmbito do PNFF, com a International Network on Financial 

Education (INFE), tendo a CMVM participado no “OECD High- Level Global Symposium on Financial 

Resilience Throuhghout Life” e no “OECD High-Level Symposium on Financial Education – Today versus 

Tomorrow”. A CMVM participou ainda, por convite, no Seminário Regional sobre Novas Tendências em 

Educação Financeira promovido pela congénere brasileira (CVM). 

As iniciativas de formação e educação financeira dos investidores não se confinam ao PNFF; a CMVM 

continua a desenvolver conteúdos no seu portal e a emitir recomendações aos investidores. No final do 

ano a CMVM editou e publicou novas brochuras sobre produtos financeiros. A formação nas escolas e 

nas universidades tem sido outras das prioridades. 

 

3.3. REGULAÇÃO DO MERCADO FINANCEIRO PORTUGUÊS  

3.3.1. Reformas Legislativas e Regulamentares Concluídas e Principais Implicações 

Financiamento colaborativo – Regulamento da CMVM n.º 1/2016 

O regime jurídico do financiamento colaborativo (RJFC) foi aprovado pela Lei n.º 102/2015, de 24 de 

agosto. A CMVM submeteu a consulta pública, entre 7 de dezembro de 2015 e 21 de janeiro de 2016, o 

projeto de regulamento que desenvolve o regime previsto no RJFC em relação às seguintes matérias: i) 

acesso à atividade de intermediação de financiamento colaborativo; ii) causas de indeferimento e registo 

das entidades gestoras de plataformas eletrónicas de financiamento colaborativo; iii) deveres das 

entidades gestoras das plataformas eletrónicas de financiamento colaborativo; iv) obrigações de 

informação dos beneficiários do financiamento colaborativo às plataformas eletrónicas de financiamento 

colaborativo para efeitos de informação aos investidores e à CMVM; v) limites máximos de angariação; vi) 
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limites ao investimento e relações com instituições bancárias; e vii) deveres de prevenção de conflitos de 

interesses pelas plataformas eletrónicas. Após a análise das respostas recebidas, foram publicados o 

relatório da consulta pública e o Regulamento da CMVM n.º 1/2016. A vigência das normas contidas no 

RJFC e das normas regulamentares da competência da CMVM está condicionada à publicação do 

respetivo regime sancionatório, o que não ocorreu em 2016. 

 

Reclamações e resolução de conflitos – Regulamento da CMVM n.º 2/2016 

Atenta a necessidade de desenvolver o quadro regulamentar na matéria, previu-se, através do 

Regulamento da CMVM n.º 2/2016, um regime para os procedimentos a adotar no tratamento das 

reclamações apresentadas por investidores não qualificados relativamente a entidades supervisionadas e 

a resolução de conflitos patrimoniais relativos a instrumentos financeiros. Este Regulamento mantém-se 

fiel aos princípios procedimentais de celeridade, transparência e eficácia que têm orientado a atividade da 

CMVM, e atualizou o normativo aplicável ao serviço público de mediação (o que também decorria da 

necessidade de adoção dos princípios legais aplicáveis a todos os sistemas públicos de mediação 

corporizados na Lei n.º 29/2013, inter alia das regras sobre o estatuto do mediador e da forma da sua 

seleção e designação). 

 

Transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização  

A CMVM coordenou o Grupo de Trabalho do CNSF que implementou a execução em Portugal do 

Regulamento (UE) n.º 2015/2365 (RSFT), relativo à transparência das operações de financiamento 

através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (REMIR). 

O RSFT entrou em vigor a 12 de janeiro de 2016 e constitui obrigações i) de reporte de operações de 

financiamento através de valores mobiliários (OFVM); ii) de transparência periódica dos OIC sobre OIVM 

e swaps de retorno total; iii) de transparência dos OIC em documentos pré-contratuais sobre OFVM e 

swaps de retorno total, e ainda iv) de transparência sobre reutilização de instrumentos financeiros 

recebidos no âmbito de um acordo de garantia. 

A abordagem legislativa julgada mais adequada para o acolhimento do RSFT foi a do alargamento do 

normativo já previsto para efeitos dos deveres de reporte à luz do REMIR, i.e., a alteração ao Decreto-Lei 

n.º 40/2014, de 18 de março, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 157/2014 e 147/2015. O critério adotado 

para atribuição de competências entre autoridades está em linha com os princípios que presidiram ao 

disposto no REMIR. A delimitação dos ilícitos foi efetuada no quadro do Decreto-Lei n.º 40/2014, tendo 

sido desenvolvidas as regras comuns às contraordenações e aos respetivos processos, a cargo das três 
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entidades de supervisão financeira. Os trabalhos técnicos foram concluídos e o anteprojeto aprovado pelo 

CNSF foi remetido ao Governo. 

 

Deveres de reporte de informação à CMVM – Regulamento n.º 3/2016 

O Código dos Valores Mobiliários, a demais legislação aplicável no setor e a respetiva regulamentação 

consagram múltiplos deveres de informação. Sem prejuízo de regimes especiais constantes da lei, de 

regulamentos europeus ou de regulamentos da CMVM, mesmo que sob a forma de instruções, a prática 

demonstrava que estes deveres vinham sendo regulamentados autonomamente, ainda que de modo 

quase uniforme por instruções.  

Através do Regulamento da CMVM n.º 3/2016 institui-se um regime unificado de reporte de informação, 

evitando-se assim repetições de normas e simplificando-se o referido reporte. Trata-se sobretudo de uma 

consolidação das normas já existentes, que não afetam os regimes especiais em vigor. Optou-se por uma 

passagem gradual para o novo regime consolidado, mantendo em vigor as instruções da CMVM até à sua 

gradual revogação, salvo no que respeita a permissões de acesso, nomeadamente limites de utilizadores, 

receção do reporte e suporte digital, que tem de ser sempre através de dispositivo USB. Por outro lado, 

racionalizou-se o acesso à extranet, reduzindo o número máximo de utilizadores por supervisionado e 

simplificando o procedimento de obtenção da senha de acesso. 

 

Taxas – Portarias n.ºs 342-A/2016 e 342-B/2016 e Regulamento da CMVM n.º 4/2016   

Os Estatutos da CMVM preveem um regime que determina que constitui receita própria o produto das 

taxas e de outros montantes que lhe são devidos em contrapartida dos atos praticados e dos serviços 

prestados. A Portaria n.º 342-A/2016 autoriza a majoração de taxas, tarifas ou outros montantes devidos, 

em valor proporcional que perfaça o montante da prestação anual da CMVM destinada ao financiamento 

da Autoridade da Concorrência, e a Portaria n.º 342-B/2016 atualiza o sistema de taxas de supervisão 

devidas. Por outro lado, competindo à CMVM estabelecer os modos e prazos de liquidação e cobrança de 

tais valores, o Regulamento da CMVM n.º 4/2016 concretiza as soluções decorrentes daquelas portarias. 

 

Peritos avaliadores de imóveis 

A Lei n.º 153/2015, de 14 de setembro, aprovou o regime jurídico aplicável ao acesso e ao exercício da 

atividade dos PAI que prestem serviços a entidades do sistema financeiro nacional. Nos termos da Lei, o 

acesso à atividade dos peritos avaliadores de imóveis que prestem serviços a entidades do sistema 
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financeiro nacional é realizado mediante registo prévio junto da CMVM, a quem compete a supervisão da 

respetiva atividade. A Lei atribui ainda à CMVM competência para aprovar a regulamentação necessária 

sobre a matéria dos deveres de reporte pelos PAI, tendo sido submetido a consulta pública, entre 20 de 

julho e 1 de setembro de 2016, o projeto de regulamento que desenvolve a Lei nesse aspeto. O relatório 

da consulta pública será publicado em 2017, seguindo-se a aprovação do respetivo regulamento. 

 

Índices de referência 

O Regulamento (UE) 2016/1011, relativo aos índices utilizados como índices de referência (benchmarks) 

no quadro de instrumentos e contratos financeiros ou para aferir o desempenho de fundos de investimento, 

tem como objetivo garantir a precisão e a integridade dos índices de referência utilizados na UE. A 

ocorrência de casos graves de manipulação de índices referentes a taxas de juro, bem como alegações 

de manipulação de outros relativos a energia, petróleo e moeda estrangeira, demonstraram que a gestão 

e a fixação de índices de referência são passíveis de conflitos de interesses, que resultam do exercício de 

poderes discricionários na elaboração e determinação do benchmark.  

Embora já existisse alguma legislação europeia nesta matéria, esta não compreendia todas as 

vulnerabilidades decorrentes da elaboração de índices de referência nem abrangia todas as suas 

utilizações no setor financeiro. Ao mesmo tempo, constatou-se que as regras europeias de defesa dos 

consumidores não abordavam a questão específica da informação adequada sobre índices em contratos 

financeiros.  

O Regulamento entrou em vigor em 30 de junho de 2016, mas a grande maioria das suas disposições 

apenas serão aplicáveis a partir 1 de janeiro de 2018. A plena aplicação do Regulamento está dependente 

da elaboração pela ESMA de normas técnicas de aplicação, que serão posteriormente integradas em atos 

delegados da Comissão Europeia. 

 

Diretiva e regulamento relativos aos mercados de instrumentos financeiros  

A Diretiva 2014/65/UE (DMIF II) e o Regulamento (UE) 600/2014 (RMIF) relativos aos mercados de 

instrumentos financeiros foram adotados em 2014 com os objetivos de dar resposta aos desenvolvimentos 

nos mercados financeiros e de reforçar o quadro regulatório da UE. Para os efeitos de transposição e 

alinhamento do regime jurídico nacional, em setembro de 2015 foi criado um Grupo de Trabalho no âmbito 

do CNSF, coordenado pela CMVM, com vista à elaboração de um anteprojeto de transposição do pacote 

DMIF II. As alterações previstas no anteprojeto afetam o Código dos Valores Mobiliários, os Decretos-Lei 
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nº 163/94, nº 262/2001, nº 357-B/2007 e nº 357-C/2007, e o Regime Geral das Instituições de Crédito e 

Sociedades Financeiras.  

A proposta de anteprojeto contém igualmente um diploma autónomo que visa estabelecer o regime jurídico 

aplicável à comercialização e prestação de serviços de consultoria relativamente a depósitos estruturados. 

A consulta pública relativa ao anteprojeto terminou a 9 de fevereiro de 2017.  

 

3.3.2. Reformas legislativas em curso 

Prosseguiu a colaboração com o Ministério das Finanças em diversos processos de negociação, 

transposição ou execução no ordenamento jurídico nacional de diversas diretivas e regulamentos da UE, 

bem como na elaboração de outros diplomas legislativos em áreas específicas de intervenção regulatória. 

 

Liquidação de valores mobiliários e centrais de valores mobiliários 

O Regulamento (UE) 909/2014, relativo à liquidação de valores mobiliários na UE e às centrais de valores 

mobiliários (CSDR), tem como objetivo a harmonização de um conjunto de requisitos a impor aos 

intervenientes no mercado, relativos a certos aspetos do ciclo e da disciplina de liquidação, e um conjunto 

de requisitos comuns aplicáveis às centrais de valores mobiliários (CSD) que gerem sistemas de 

liquidação de valores mobiliários. O CSDR entrou formalmente em vigor a 17 de setembro de 2014, tendo 

ficado a sua plena aplicação dependente de atos delegados, de normas técnicas de execução (ITS) e de 

normas técnicas de regulação (RTS), a serem adotados pela Comissão Europeia, com base em propostas 

elaboradas pela ESMA. A 11 de novembro de 2016 foram adotados pela Comissão Europeia seis atos de 

nível 2, a serem publicados em 2017, aguardando-se ainda a adoção dos RTS relativos a falhas de 

liquidação.  

A proposta de anteprojeto de transposição do Regulamento para o ordenamento jurídico nacional (a ser 

enviada ao Governo em 2017) prevê a adoção de um diploma relativo à designação da autoridade 

competente em função do CSDR e as normas necessárias à conformação do regime sancionatório 

nacional, em matéria de violação dos deveres previstos no CSDR. 

 

UCITS V 

Prosseguiram os trabalhos de transposição para a ordem jurídica interna da Diretiva 2014/91/EU (UCITS 

V), que introduziu alterações ao regime jurídico dos organismos de investimento coletivo em valores 
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mobiliários no que diz respeito às funções do depositário, à política de remuneração e a sanções. Os 

trabalhos foram desenvolvidos no quadro do CNSF. O anteprojeto, aprovado em março e enviado ao 

governo, abrangeu a transposição da UCITS V e ainda alterações transversais ao RGOIC e ao RJCRESIE. 

Em particular, mostrou-se oportuno clarificar e corrigir algumas normas e introduzir outras modificações 

materiais que beneficiam a aplicação prática dos regimes.   

 

Direitos dos acionistas 

O Comité de Representantes Permanentes da UE aprovou no final do ano um acordo entre a presidência 

eslovaca e o Parlamento Europeu com vista a reforçar o envolvimento dos acionistas das grandes 

sociedades europeias. A respetiva diretiva estabelece requisitos específicos para incentivar o 

envolvimento dos acionistas a longo prazo e aumentar a transparência, e prevê que os acionistas tenham 

direito de voto relativamente à política de remuneração do órgão de administração. Essa política deverá 

contribuir para a estratégia empresarial global, para os interesses a longo prazo e a sustentabilidade da 

sociedade, e terá de ser divulgada ao público o mais rapidamente possível após a votação. O desempenho 

dos administradores deve ser avaliado com base em critérios financeiros e não financeiros, incluindo, se 

necessário, fatores ambientais, sociais e de governo. 

Nos termos da nova diretiva, as empresas têm de identificar os seus acionistas e de obter informações 

sobre a identidade dos acionistas de qualquer intermediário na cadeia que detenha as informações, com 

o objetivo de facilitar o exercício dos direitos dos acionistas e o envolvimento com a empresa. Os Estados 

Membros podem decidir que as empresas no seu território sejam autorizadas a isentar a identificação dos 

acionistas detentores de ações ou de direitos de voto de montante igual ou superior a uma percentagem 

que não ultrapasse 0,5%.  

Os intermediários terão de facilitar o exercício dos direitos do acionista, nomeadamente o direito de 

participar e de votar nas assembleias gerais, e terão de divulgar publicamente todos os encargos 

relacionados com as novas regras. Os investidores institucionais e os gestores de ativos, por seu lado, 

terão de elaborar e de divulgar publicamente uma política de envolvimento dos acionistas ou explicar 

porque optaram por não o fazer. Essa política descreverá a forma como integram o envolvimento dos 

acionistas na sua estratégia de investimento e incluirá uma política de gestão de conflitos de interesses 

reais ou potenciais, em especial nos casos em que os investidores institucionais ou os gestores de ativos 

ou as suas empresas afiliadas tenham uma relação comercial significativa com a sociedade participada. 

Tendo em conta a sua importância, os consultores em matéria de votação (proxy advisors) ficarão sujeitos 

a requisitos de transparência e a um código de conduta. A diretiva prevê ainda que as transações 

relevantes com partes relacionadas sejam submetidas à aprovação dos acionistas ou dos órgãos de 
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administração ou de supervisão, de modo a assegurar a proteção adequada dos interesses da sociedade. 

As empresas terão de anunciar publicamente as transações relevantes, o mais tardar no momento em 

que forem realizadas, com todas as informações necessárias para avaliar a equidade da transação. 

Após a aprovação definitiva no próximo ano, a diretiva revista será publicada no Jornal Oficial da UE e os 

Estados Membros terão, no máximo, dois anos para incorporarem as novas disposições na legislação 

nacional. 

 

Pacotes de produtos de Investimento de retalho 

O Conselho Europeu adotou, no final do ano, um Regulamento que adia por 12 meses a data de aplicação 

das regras para os pacotes de produtos de investimento de retalho e de produtos de investimento com 

base em seguros (PRIIP). O adiamento permitirá definir normas técnicas de regulamentação, concedendo 

tempo suficiente à indústria para se adaptar às novas regras.  

A CMVM participa no Grupo de Trabalho do CNSF que analisa o Regulamento (UE) n.º 1286/2014, sobre 

os documentos de informação fundamental para PRIIP. Este grupo foi mandatado para apresentar um 

anteprojeto de diploma com vista à adoção das medidas de execução necessárias à plena aplicação do 

Regulamento em Portugal.  

 

Abuso de mercado 

A Diretiva 2014/57/UE, relativa às sanções penais aplicáveis ao abuso de informação privilegiada e à 

manipulação de mercado, e o Regulamento (UE) 596/2014, relativo ao abuso de mercado, determinaram 

que se encetassem trabalhos legislativos tendo em vista atualizar e densificar o quadro legal previamente 

existente de modo a aprofundar a proteção da integridade do mercado e do investidor. Foram incluídas 

medidas relativas a novas plataformas de negociação, à negociação no mercado de balcão ou à 

negociação de alta frequência, e disposições específicas em relação aos índices de referência e à 

existência de poderes reforçados para as autoridades competentes, nomeadamente ao nível da 

supervisão e do sancionamento. Também foi criado um regime de proteção e de incentivo à denúncia de 

violações das proibições e deveres previstos (whistleblowing) e um regime reforçado no plano penal.  

O incremento da eficácia dos poderes de supervisão, de fiscalização e de sanção de infrações, tendo em 

vista a proteção dos direitos e interesses dos consumidores de produtos e serviços financeiros, 

aconselhou o estabelecer de um regime sancionatório substantivamente mais robusto e proporcional às 

consequências das infrações cometidas e processualmente mais ágil e eficaz na obtenção de uma 
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decisão. O anteprojeto de proposta de lei sobre a matéria foi submetido ao Governo. 

 

Revisão dos Regulamentos EuVECA e EuSEF 

Os Regulamentos EuVECA (Regulamento (UE) 345/2013) e EuSEF (Regulamento (UE) 346/2013), 

aplicáveis a partir de 2013, introduziram as figuras de Fundo Europeu de Capital de Risco e de Fundo 

Europeu de Empreendedorismo Social para dar apoio a empresas inovadoras em fases iniciais de 

desenvolvimento e a empresas que têm como objetivo produzir um impacto económico e social positivo.  

Os resultados foram menos favoráveis do que o esperado, razão pela qual a Comissão Europeia publicou 

uma proposta de alteração dos diplomas em 2016. Foram identificados três principais obstáculos à 

utilização daquelas figuras: i) limitação do âmbito dos gestores; ii) previsão de regras demasiado exigentes 

para os produtos; iii) taxas de autorização e supervisão não harmonizadas na UE. Assim, as principais 

alterações respeitam ao âmbito de atuação dos potenciais gestores, tendo sido eliminado o limiar máximo 

de €500 milhões para fundos e ativos sob gestão (ou seja, passando a abranger os gestores de fundos 

autorizados nos termos da AIFMD). Foi previsto um procedimento de registo mais simples para os fundos 

geridos por estes gestores, que já respeitam requisitos mais rigorosos, a par de deveres de cumprimento 

de regras específicas previstas nos Regulamentos 345/2013 e 346/2013 (p.e. limiar de 30% para 

investimentos não elegíveis, regras relativas aos investidores elegíveis e deveres de divulgação de 

informação para investidores e obrigação de notificação). Os gestores dos fundos EuSEF já autorizados 

no âmbito da AIFMD devem ainda cumprir com disposições que têm como objetivo avaliar em que medida 

os investimentos coletivos realizam “impactos sociais mesuráveis”.  

Pretende-se a simplificação do processo de registo através da estipulação de prazos mais curtos para 

conclusão do processo e da obrigação prevista para a autoridade competente de origem de informar o 

gestor sobre o processo de registo. Relativamente aos gestores já autorizados no âmbito da AIFMD, são 

previstas regras para obstar a um eventual duplo registo. Ficaram igualmente previstos procedimentos de 

recusa ou falta de registo, que incluem o direito a recurso perante um órgão jurisdicional. Com o objetivo 

de alargar o âmbito dos regulamentos em termos de portfólio elegível, a proposta introduz uma nova 

definição para as empresas de dimensão pequena ou média (PME), seguindo o conceito determinado na 

DMIF 2. Por outro lado, de modo a assegurar uma supervisão harmonizada na União, a proposta prevê a 

necessidade de elaboração de um ato delegado pela ESMA para determinar a metodologia a seguir no 

cálculo dos fundos próprios suficientes, tendo em conta considerações de proporcionalidade e 

características específicas de gestão dos fundos. A proposta proíbe explicitamente a imposição de 

qualquer taxa pelos Estados Membros de acolhimento relativamente à comercialização transfronteiriça 

dos fundos EuVECA e EuSEF.   
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Recuperação e resolução das contrapartes centrais  

A Comissão Europeia publicou a proposta de regulamento relativa ao regime de recuperação e resolução 

das contrapartes centrais (CCP) no final do ano. A proposta está construída a partir do EMIR e da Diretiva 

sobre Recuperação e Resolução (BRRD) e segue os princípios do Financial Stability Board (FSB) e os 

key attributes do CPMI-IOSCO previstos para infraestruturas dos mercados financeiros no âmbito de 

recuperação. O objetivo fundamental do diploma é assegurar que as funções críticas das CCP sejam 

preservadas em situações de stress ainda mais graves do que as previstas no EMIR, de modo a garantir 

a estabilidade financeira.  

De acordo com a proposta, as regras de recuperação determinam que as CCP e as autoridades 

competentes se preparem para a ocorrência de situações de stress grave, intervenham de forma precoce 

para os evitar e atuem conforme previsto nos planos anteriormente elaborados. Os planos de recuperação 

devem ser preparados pelas CCP, contemplando os cenários determinados no Regulamento e respetivas 

medidas da sua resolução concretas, sujeitas a exame prévio das autoridades competentes. Os planos 

de resolução, elaborados pelas autoridades de resolução, devem indicar de que forma as CCP seriam 

reestruturadas e as suas funções críticas mantidas no caso da situação de stress grave. No âmbito dos 

poderes de early intervention preveem-se poderes específicos de intervenção no funcionamento quando 

a viabilidade da CCP já estiver em risco, mas antes de atingir o ponto de rutura ou de as atividades 

poderem comprometer a estabilidade financeira. Em conformidade com as orientações internacionais, 

uma CCP deve ser objeto de resolução quando estiver em situação de incumprimento ou em risco de 

colapso, quando não existir qualquer alternativa do setor privado que possa evitar esse incumprimento e 

quando essa situação for prejudicial para o interesse público e para a estabilidade financeira.  

Enquanto entidades que atuam de forma transfronteira, as CCP já estão, por força do EMIR, sujeitas à 

supervisão de um colégio das autoridades competentes relevantes. A proposta do regime de recuperação 

e resolução mantém esta estrutura, e prevê a constituição de um colégio de resolução para cada CCP, 

com a participação da ESMA e da EBA. Salienta-se também a necessidade de cooperação entre os 

colégios de supervisão e de resolução de modo a garantir a coordenação eficiente e a tomada de decisão 

rápida. 

 

Fundos do mercado monetário 

Prosseguiram as negociações no Conselho Europeu da proposta de Regulamento sobre Fundos de 

Mercado Monetário (FMM). Os objetivos da proposta passam pela criação de um enquadramento 

regulatório europeu para estes fundos, promovendo a harmonização das respetivas regras de 
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funcionamento, e pelo aumento da proteção, tanto dos investidores, como do risco sistémico criado por 

estes fundos. Os FMM desempenham um papel importante no financiamento de curto prazo das 

instituições financeiras, empresas e governos, e também na satisfação da procura dos investidores por 

instrumentos de gestão de tesouraria que sejam úteis em termos de liquidez, diversificação e estabilidade. 

O acordo entre Parlamento Europeu, Conselho e Comissão Europeia foi alcançado em novembro de 2016. 

 

3.3.3. Coordenação Nacional da Supervisão e da Promoção da Estabilidade Financeira 

Conselho Nacional de Supervisores Financeiros  

O Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (CNSF) prosseguiu a sua missão de coordenação das 

autoridades de supervisão do sistema financeiro, assim como as funções consultivas que desenvolve no 

contexto da definição e da execução da política macroprudencial para o sistema financeiro nacional. O 

CNSF seguiu a situação do sistema financeiro português, monitorizando os riscos intersetoriais com base 

em relatórios internos regulares produzidos por um grupo de trabalho composto por membros das três 

entidades supervisoras do sistema financeiro. Foi também através do CNSF que se coordenou a presença 

dos supervisores em fora internacionais e a elaboração de propostas de iniciativas legislativas, de que se 

destacam as que visam a transposição e a adoção de diretivas e de regulamentos europeus (como foi o 

caso dos trabalhos relacionados com a DMIF II, UCITS V, PRIIP e SFT).  

O CNSF acompanhou ainda os desenvolvimentos associados à prevenção do branqueamento de capitais 

e financiamento do terrorismo e à criação de uma Local Operating Unit em Portugal, e desenvolveu um 

conjunto de ações relativas ao Plano Nacional de Formação Financeira (de que se dá conta noutra seção). 

 

Cooperação institucional com a Comissão de Normalização Contabilística 

A Comissão de Normalização Contabilística (CNC) concentra-se nas matérias relativas à preparação dos 

projetos de normas contabilísticas e respetivas interpretações para o setor empresarial em Portugal. A 

representação da CMVM na CNC visa contribuir para a participação portuguesa no desenvolvimento das 

IFRS, o alinhamento do Sistema de Normalização Contabilística (SNC) com essas normas e a melhoria 

da qualidade e da comparabilidade das demonstrações financeiras de empresas portuguesas, 

independentemente do normativo contabilístico usado.  

No âmbito das suas funções de prestação de esclarecimentos técnicos, designadamente no que respeita 

à aplicação do SNC revisto, que entrou em vigor no exercício iniciado em ou após 1 de janeiro de 2016, o 

Comité de Normalização Contabilística Empresarial colaborou com diversas entidades, respondeu a várias 
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dezenas de questões e realizou análises no âmbito das funções de controlo da aplicação das normas 

contabilísticas. 

 

Cooperação no âmbito do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo 

A CMVM participa em seis fora nacionais e dois internacionais (GAFI e REPER) no âmbito do 

branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. A CMVM integra e/ou colabora com i) o 

Plenário e o Comité Executivo da Comissão de Coordenação das políticas de prevenção e combate ao 

BCFT (Comissão de Coordenação Nacional BCFT), que foi criada através da Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 88/2015; ii) o Grupo de Trabalho das Estatísticas da Comissão de Coordenação Nacional 

BCFT; iii) o Grupo de Trabalho dos Valores Mobiliários ao Portador e dos Beneficiários Efetivos da 

Comissão de Coordenação Nacional BCFT; iv) o reporte e partilha de informação em diversas matérias 

relativas a BCFT; v) o Grupo de Trabalho de análise da atividade do Gabinete de Recuperação de Ativos 

e do Gabinete de Administração de Bens; vi) a troca de informação relativa às atualizações das listas de 

pessoas/entidades sujeitas a medidas restritivas em sede de BCFT. 

No âmbito da preparação para o exercício internacional de avaliação conduzido pelo GAFI, foi prestada 

colaboração à Comissão de Coordenação BCFT, tendo sido elaborado um anteprojeto de diploma 

destinado a proibir a emissão de valores mobiliários titulados ao portador (e, em relação aos existentes, 

impor a sua conversão). A CMVM participou ainda na elaboração dos projetos de diplomas que visam a 

transposição da 4ª Diretiva BCFT (Diretiva 2015/849) e o estabelecimento do regime de registo dos 

beneficiários económicos de pessoas coletivas. A cooperação em sede de BCFT estendeu-se aos 

recursos humanos, tendo a CMVM coordenado o secretariado técnico permanente do GAFI encarregue 

da avaliação internacional ao território autónomo de Macau. 

 

3.4. ATIVIDADE INTERNACIONAL  

3.4.1. Participação em Organismos Internacionais  

3.4.1.1. Participação na ESMA 

Board of Supervisors  

O Board of Supervisors (BoS) lidera o trabalho desenvolvido pela ESMA e tem competências e poderes 

decisórios finais na adoção de normas técnicas, opiniões, recomendações, orientações e aconselhamento 

técnico às instituições europeias. A ESMA tem ainda competências de supervisão direta sobre agências 
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de notação de risco e repositórios de transações. O BoS é composto pelos responsáveis máximos das 28 

autoridades reguladoras nacionais que integram a ESMA, contando ainda com representantes da 

Comissão Europeia, da EBA, da EIOPA, do CERS e das autoridades do Liechtenstein, Noruega e Islândia, 

na qualidade de membros observadores. 

O BoS é apoiado por um conjunto de comités técnicos e grupos de trabalho que integram colaboradores 

da ESMA e representantes das autoridades nacionais, Comissão Europeia, EBA e EIOPA (os três últimos 

na qualidade de observadores), onde são discutidos os aspetos técnicos e preparados os documentos 

para apresentação ao BoS, para discussão e aprovação. Entre as matérias tratadas durante o ano 

destacam-se os projetos de normas técnicas e as orientações no âmbito da MiFID II, EMIR, MiFIR, UCITS, 

AIFMD e demais legislação europeia. 

 

Management Board 

O Management Board é o órgão de gestão da ESMA que assegura o desempenho adequado da sua 

missão, com particular enfoque nos aspetos da gestão administrativa e orçamental, nomeadamente na 

definição de propostas de plano estratégico, do programa de trabalho plurianual e do orçamento e gestão 

de recursos humanos. O Management Board é composto, além do presidente da ESMA, por seis membros 

eleitos de entre os membros com assento no BoS e por um representante da Comissão Europeia. Em 

dezembro, a Presidente do Conselho de Administração da CMVM foi eleita para este órgão.  

  

Committee of Economic and Markets Analysis  

O Committee of Economic and Markets Analysis (CEMA) prosseguiu a identificação e análise das 

tendências, riscos e vulnerabilidades do mercado de valores mobiliários, de que resultaram, entre outros, 

a produção e divulgação pública de quatro risk dashborads e dois relatórios sobre tendências, riscos e 

vulnerabilidades. Foram também desenvolvidas análises sobre transações de alta frequência e 

negociação algorítmica, financiamento através do mercado de capitais e liquidez no mercado de dívida, e 

foi iniciado o desenvolvimento de indicadores de risco nas áreas dos fundos de investimento alternativo e 

dos fundos do mercado monetário. Adicionalmente, em conjunto com o grupo de peritos (académicos e 

agentes de mercado) consultores do CEMA, foram tratadas questões associadas aos circuit breakers e 

ao seu impacto no mercado, à volatilidade nos mercados acionista e de dívida privada, aos derivados 

sobre taxas de juro, à gestão de liquidez em fundos de investimento e à interligação entre entidades e 

carteiras de investimentos, entre outros. 
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Supervisory Convergence Standing Committee 

O Supervisory Convergence Standing Committee (SCSC) elaborou peer reviews e iniciou uma reflexão 

sobre instrumentos de convergência de supervisão. No âmbito do seu papel de avaliação do modo como 

as diversas autoridades nacionais promovem a convergência de regulação e como é supervisionado o 

cumprimento do quadro legal e regulatório existente, concluíram-se dois exercícios de peer review: i) um 

relativo ao cumprimento das orientações da ESMA em matéria da supervisão do modo como é assegurada 

a correspondência entre os produtos de investimento recomendados aos investidores pelos intermediários 

financeiros e as reais necessidades, conhecimentos e situação financeira desses investidores; e ii) outro 

sobre o modo como os prospetos são aprovados pelas autoridades nacionais. Foram ainda iniciados dois 

exercícios que versam os temas da i) aplicação das linhas de orientação da ESMA relativamente à 

informação financeira e do ii) cumprimento das linhas de orientação da ESMA sobre a função de 

compliance nos intermediários financeiros.  

O SCSC iniciou uma reflexão sobre outros instrumentos de convergência que poderão ser desenvolvidos 

com a sua colaboração. Assim, estão a ser preparadas ações, envolvendo a ESMA e as autoridades 

nacionais, sobre temas de interesse comum para os supervisores europeus, como são os casos, por 

exemplo, dos métodos de supervisão baseados na avaliação do risco ou da supervisão da aplicação das 

normas legais e regulatórias existentes.  

 

Market Integrity Standing Committee 

No âmbito do Market Integrity Standing Committee (MISC), que se ocupa de temas relacionados com a 

integridade dos mercados, foram preparados e aprovados diversos projetos de regulamentos a submeter 

à Comissão Europeia, orientações e Q&A ligadas à entrada em vigor do novo regime europeu do abuso 

do mercado. O MISC promoveu a discussão, troca de informação e cooperação ligadas ao regime europeu 

do abuso de mercado e das vendas curtas.  

Foram desenvolvidos trabalhos preparatórios dos projetos de regulamentos destinados a concretizar o 

regulamento europeu dos índices de referência, preparados projetos de regulamentos (previstos nos arts. 

24.º e 25.º MAR) sobre cooperação, e elaborado o projeto de regulamento relativo à troca de informação 

sobre sanções, investigações e outras medidas adotadas (art. 33º MAR).   

Além disso, no âmbito do MISC foram elaboradas orientações sobre o novo regime de diferimento de 

divulgação da informação privilegiada, concretizando casos em que é legítimo o seu diferimento pelos 

emitentes e outros em que esse diferimento seria suscetível de induzir os investidores em erro (não sendo 

por isso admissível). Entre as orientações aprovadas contam-se as que respeitam ao novo regime das 
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sondagens de mercado (situações em que, no âmbito da preparação de operações de mercado, é legitima 

a transmissão de informação privilegiada) e as relativas à informação que deve ser divulgada nos 

mercados de derivados de commodities e nos mercados spot com os mesmos relacionados.     

Foi também mantida uma discussão tendente a obter um maior nível de convergência no domínio das 

práticas de mercado aceites pelas autoridades de supervisão nacionais, em especial no que respeita aos 

contratos de liquidez, tendo sido aprovado o projeto de opinião da ESMA sobre as práticas aceites no 

caso espanhol. No âmbito dos índices de referência foram tratados temas como a transparência dos 

métodos de cálculo dos índices ou das suas alterações, o registo e autorização dos administradores de 

índices e as regras aplicáveis aos contribuidores de informação para cálculo dos índices.   

 

Credit Rating Agencies Technical Committee  

O Credit Rating Agencies Technical Committee (CRA TC) assiste a ESMA nas funções que lhe são 

conferidas pelo Regulamento (CE) n.º 1060/2009 relativo às agências de notação de risco, em particular 

em matéria de política regulatória. Entre os trabalhos desenvolvidos salientam-se a preparação de projetos 

de normas técnicas de regulamentação, recomendações e orientações, de pareceres técnicos solicitados 

pela CE e a coordenação com outras instituições internacionais e reguladores de países terceiros.  

Em 2016, o CRA TC estabeleceu um padrão de técnicas quantitativas e qualitativas a utilizar pelas 

agências de notação de risco na verificação e na validação das suas metodologias. Estas orientações 

foram objeto de consulta pública em julho e publicadas em novembro. 

A ESMA lançou uma plataforma, a European Rating Platform, que disponibiliza ao público informação 

gratuita e atualizada sobre notações de risco, que complementa a informação estatística relativa à 

atividade das agências de notação de risco e ao desempenho das notações de risco (já divulgada através 

da base de dados CEREP). No âmbito da supervisão, a ESMA aplicou uma coima de 1,38 milhões de 

Euros a uma agência de notação registada na UE. 

 

Corporate Finance Standing Committee  

O Corporate Finance Standing Committee (CFSC) tem responsabilidades em temas relacionados com as 

Diretivas do Prospeto, da Transparência e dos Direitos dos Acionistas, e com governo das sociedades. 

Na área dos prospetos destacam-se os trabalhos que culminaram na divulgação da 26.ª versão das Q&A 

relativas ao prospeto, o relatório de peer review efetuado no âmbito da aprovação do prospeto, o relatório 

sobre a atividade de aprovação de prospetos na Europa em 2015 e a opinião da ESMA sobre a 

equivalência do regime do prospeto turco. 
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O ano foi também caracterizado pelos contributos da CMVM na discussão e no apoio à participação dos 

competentes organismos oficiais nacionais nos trabalhos de elaboração do Regulamento do Prospeto, 

que substituirá a atual Diretiva do Prospeto (Diretiva 2003/71/CE e subsequentes alterações). No âmbito 

deste processo legislativo, em dezembro foi alcançado um compromisso político entre o Parlamento 

Europeu, o Conselho e a Comissão sobre um projeto de Regulamento. Com base neste documento 

perspetivam-se diversos mandatos e prazos a cumprir pela ESMA, o que justificou a constituição de um 

grupo de trabalho dedicado, o PD3 Task Force, que a CMVM integra. 

 

Takeover Bids Network 

A CMVM também participa no Takeover Bids Network (TBN) que funciona em articulação com o CFSC. 

Este grupo, constituído por peritos nacionais responsáveis pela aplicação do regime e pelo 

acompanhamento das ofertas públicas de aquisição, partilha experiências de supervisão tendo em vista a 

harmonização de entendimentos e de práticas na aplicação das disposições nacionais de transposição da 

Diretiva das OPA. Os principais temas abordados pelo TBN centraram-se no modo de supervisionar as 

projeções e objetivos do oferente para a sociedade visada num cenário pós-OPA e na identificação das 

exceções ao dever de lançamento de OPA legalmente previstas em cada ordenamento jurídico. 

 

Investor Protection and Intermediaries Standing Committee 

O Investor Protection and Intermediaries Standing Committee (IPISC) trata nomeadamente as matérias 

relativas à proteção dos investidores na prestação de serviços financeiros, em particular regras de 

conduta, aptidão (suitability), distribuição de produtos de investimento e aconselhamento. Em 2016 o 

IPSIC debruçou-se sobretudo sobre a comercialização de determinados produtos, tendo emitido uma 

declaração sobre práticas de comercialização de produtos e instrumentos sujeitos à Diretiva BRRD, 

atualizado e emitido várias Q&A no âmbito do seu mandato. Este comité debruçou-se ainda sobre matérias 

como product governance, distribuição de CFD (contrats for diferences) e passaporte de serviços de 

investimento.  

       

Post-Trading Standing Committee   

O Post Trading Standing Committee desenvolveu trabalhos relativos à adoção do EMIR e do Regulamento 

(UE) 909/2014 (relativo à melhoria da liquidação de valores mobiliários na UE e às centrais de valores 

mobiliários - CSD). Em relação ao EMIR, 
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(i) foi apresentado o relatório final e a proposta final de Regulamento Delegado sobre troca bilateral 

de colateral, no âmbito das técnicas de mitigação de riscos previstas para derivados OTC que 

não sejam compensados junto de uma contraparte central. O regulamento foi publicado em 15 

de dezembro de 2016 (Regulamento Delegado 2016/2251 da Comissão, de 4 de outubro de 

2016); 

(ii) foi apresentado o “Final report on the possible systemic risk and cost implications of 

interoperability arrangements” para efeitos da elaboração pela CE do relatório anual de avaliação 

de eventuais riscos sistémicos e das implicações dos acordos de interoperabilidade em termos 

de custos; 

(iii) no âmbito das discussões sobre a possibilidade de alteração do período de liquidação utilizado 

pelas CCP para efeitos do cálculo da margem inicial para determinadas contas de segregação 

de clientes, foi apresentada proposta final de alteração do artigo 26.º (horizontes temporais para 

o período de liquidação) do RTS 153/2013. O Regulamento Delegado 2016/822, de 21 de abril 

de 2016, foi publicado em 26 de maio de 2016; 

(iv) foram publicadas normas técnicas de regulamentação relativas à obrigação de clearing 

centralizado em relação a CDS baseados em índices europeus sem tranches (Regulamento 

Delegado 2016/592, de 1 de março de 2016) e em relação a swaps de taxa de juro expressos em 

NOK, PLN e SEK (Regulamento Delegado 2016/1178, de 10 de junho de 2016); 

(v) no âmbito dos trabalhos com vista a uma aplicação harmonizada e consistente do EMIR nas 

várias jurisdições da UE, o documento de Q&A da ESMA foi atualizado por diversas vezes ao 

longo do ano. Em particular, foram prestados esclarecimentos quanto aos procedimentos a seguir 

em caso de default de um membro compensador, em relação à aplicação da designada obrigação 

de frontloading e das datas de entrada em vigor da obrigação de clearing centralizado e quanto 

à necessidade de classificação das contrapartes nas várias categorias previstas para efeitos da 

obrigação de compensação centralizada. 

Noutra vertente, foi aprovada a realização do segundo exercício de EU Wide Stress Tests sobre CCP (e a 

respetiva metodologia), a efetuar em 2017. Este exercício será mais abrangente que o anterior, incluindo 

igualmente as questões relativas ao risco de liquidez. Em 2016 foi também apresentado o relatório final do 

exercício de peer review efetuado pela ESMA sobre as práticas de supervisão seguidas pelas autoridades 

competentes quanto à verificação dos requisitos EMIR aplicáveis às CCP em relação a margens e colateral. 

Adicionalmente, tendo em vista contribuir para a aplicação harmonizada e consistente desta regulamentação, 

a ESMA emitiu opiniões sobre i) a aplicação pelas CCP dos conceitos previstos no artigo 27.º do RTS 
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153/2013 (relativos à possibilidade de redução da margem exigida no âmbito do designado portfolio 

margining), bem como para efeitos de aplicação de uma redução superior ao cap previsto naquele RTS; e ii) 

a aplicação dos artigos 15.º (extensão das atividades e serviços) e 49.º (alterações significativas de modelos 

e parâmetros de risco), ambos do EMIR, com impacto no funcionamento dos Colégios EMIR das CCP. 

No âmbito dos trabalhos relacionados com a adoção do regulamento aplicável à liquidação e aos CSD, foi 

estabelecida um grupo de trabalho com o objetivo de preparar e apresentar orientações relacionadas com o 

acesso à atividade e sobre o tratamento a conferir em relação a situações de default, e ainda um conjunto de 

Q&A com o intuito de clarificar e contribuir para uma abordagem consistente e harmonizada dos requisitos 

constantes deste regulamento.  

 

Secondary Market Standing Committee 

A atividade do Secondary Markets Standing Committee ficou centrada na finalização dos projetos de 

normas técnicas de regulamentação e de execução no âmbito da MiFID II/MiFIR e na elaboração de Q&A 

e orientações, designadamente nas matérias de transparência pré-negociação e de estruturas de 

mercado.   

 

Corporate Reporting Standing Committee  

A atividade do Corporate Reporting Standing Committee (CRSC) concentra-se nas matérias relativas ao 

reporte financeiro, auditoria, enforcement da aplicação das IFRS, reporte de informação no âmbito da 

Diretiva da Transparência por entidades emitentes de valores mobiliários admitidos à negociação em 

mercado regulamentado e armazenamento de informação regulamentada. Entre as atividades 

desenvolvidas destacam-se a preparação de uma peer review sobre as orientações da ESMA relativas à 

aplicação dos requisitos em matéria de informação financeira; a preparação do “Methodological framework 

regarding NCAs cooperation on certain elements of the TD”, desenvolvido na sequência do exercício de 

mapeamento realizado sobre a aplicação da Diretiva da Transparência; a elaboração de cartas de 

comentários aos projetos de alteração das IFRS publicados pelo IASB; a preparação de statements sobre 

a implementação da IFRS 9 (instrumentos financeiros) e da IFRS 15 (rédito de contratos com clientes); o 

estabelecimento de prioridades de enforcement relativas às demonstrações financeiras de 2016; e a 

elaboração das normas técnicas de regulamentação sobre o European Single Electronic Reporting 

Format, tendo sido publicado o respetivo feedback statement.  
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Foram ainda constituídos grupos de trabalho temporários para analisar a aplicação das orientações sobre 

indicadores alternativos de desempenho utilizados em documentos divulgados pelos emitentes e para o 

desenvolvimento de um estudo temático sobre a IFRS 13 (mensurações pelo justo valor). 

 

Commodity Derivatives Task Force 

Os trabalhos desenvolvidos estiveram relacionados com os requisitos previstos na DMIF II (Diretiva 

2014/65/UE) relativos ao regime dos limites das posições em derivados sobre mercadorias e à comunicação 

das posições em derivados de mercadorias, licenças de emissão e seus derivados. Assim, foi 

i) apresentado o relatório de análise quanto aos requisitos previstos na proposta do RTS n.º 20 - 

Ancillary Activity, em particular no que respeita aos critérios para efeitos de consideração do 

caráter auxiliar da atividade desenvolvida em derivados sobre mercadorias; 

ii) apresentada uma proposta relativa às normas técnicas de execução, que concretizam o conteúdo 

e o formato da informação a publicar e a reportar pelas plataformas de negociação e a reportar 

pelos intermediários financeiros, relativa às posições em derivados de mercadorias, licenças de 

emissão e seus derivados, nos termos do artigo 58.º da DMIF II; 

iii) elaborado um conjunto de perguntas e respostas que contribuem para a clarificação e a aplicação 

harmonizada dos conceitos e requisitos previstos nos RTS 20 e 21 (regime dos limites às 

posições, atividade auxiliar e reporte de posições); 

iv) apresentada uma proposta de emissão faseada dos limites às posições, de modo a que os 

agentes de mercado possam fazer os ajustamentos necessários ao cumprimento destes 

requisitos a partir da sua data de entrada em vigor. 

 

European Enforcement Coordination Sessions 

No âmbito deste grupo de trabalho, as autoridades competentes nacionais do espaço económico europeu 

partilham conhecimentos e experiências sobre o enforcement desenvolvido nas respetivas jurisdições em 

relação a informação financeira. O objetivo último é o de promover a harmonização das práticas de 

supervisão com vista à convergência das decisões de enforcement e à consistência da aplicação das 

normas aplicáveis de reporte financeiro. 
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IFRS Project Group 

A CMVM participa no IFRS Project Group (IFRS PG), cujo principal objetivo é acompanhar, discutir e 

participar na evolução das IFRS e em outros assuntos relacionados com informação financeira. O grupo 

discute e emite documentos divulgados pelos principais organismos europeus e internacionais com 

responsabilidades na elaboração de normas contabilísticas e de relato financeiro (IFRS Foundation, 

International Accounting Standards Board, IFRS Interpretations Committee e European Financial 

Reporting Advisory Group).  

 

Audit Working Group  

O Audit Working Group (AWG), constituído sob a égide do CRSC, tem por missão assessorar a ESMA na 

sua intervenção no Committee of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB), facultando a perspetiva 

do regulador do mercado em assuntos relacionados com a auditoria. 

De entre as atividades do AWG destaca-se a preparação de uma carta de comentários ao projeto do 

International Auditing and Assurance Standards Board’s (IAASB) denominado “Enhancing Audit Quality in 

the Public Interest: A focus on Professional Scepticism, Quality Control and Group Audits (Overview of the 

Invitation to Comment)”, bem como o exercício de avaliação da implementação das estruturas de 

supervisão de auditores nos diversos Estados Membros, na sequência da reforma legislativa da auditoria 

na UE. 

 

Investment Management Standing Committee e Operational Working Group  

O Investment Management Standing Committee (IMSC) e o respetivo Operational Working Group têm 

como principal tarefa a elaboração de normas técnicas de execução e de regulamentação relativas às 

diretivas e regulamentos da UE na área da gestão do investimento coletivo, tendo sido concluído em 2016 

o parecer quanto ao alargamento do passaporte AIFMD a países terceiros. 

O grupo atualizou e divulgou Q&A relativas às diretivas AIFMD e UCITS, e aos Regulamentos EuSEF e 

EuVECA. Teve lugar a preparação e divulgação de orientações sobre remuneração ao abrigo da UCITS, 

e sobre políticas de remuneração sãs ao abrigo da UCITS e da AIFMD. A análise da evolução do mercado 

europeu de gestão de ativos esteve também presente, através, nomeadamente, da preparação e da 

realização de consultas públicas sobre segregação de ativos, serviços de custódia e categorias de 

unidades de participação. 
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IT Management and Governance Technical Committee 

Desde a criação da ESMA que a equipa de IT tem desenvolvido sistemas de informação que suportam a 

atividade regulatória, os processos administrativos e os processos de negócio (supervisão, gestão de 

informação e análise de risco) da organização. A CMVM participa nas reuniões regulares deste grupo, e 

adota localmente os requisitos definidos naquela sede. Em 2016 destaca-se o trabalho efetuado ao nível 

da operacionalização do MiFIR, da MiFID II e do EMIR. 

 

Financial Innovation Standing Committee 

O Financial Innovation Standing Committee (FISC) tem como missão monitorizar as atividades 

relacionadas com a inovação financeira ao nível dos instrumentos financeiros, dos serviços ou dos 

comportamentos das entidades que atuam nos mercados financeiros e avaliar o potencial de risco para os 

investidores, mercados e estabilidade financeira. O FISC possui um Consultative Working Group, 

composto por representantes de associações de investidores, entidades gestoras de mercados 

regulamentados, intermediários financeiros e académicos com trabalho relevante na área da inovação 

financeira.  

Uma parte importante da atividade foi dedicada à definição dos procedimentos das Autoridades 

Competentes Nacionais e da ESMA, no contexto do artigo 39.º e seguintes do MiFIR, para poderem adotar 

medidas de limitação ou interrupção da comercialização de instrumentos financeiros, e o continuado 

acompanhamento das iniciativas relacionadas com o FinTech e o RegTech, com o objetivo de percecionar 

a evolução do setor tecnológico com impacto potencialmente relevante na área dos mercados e serviços 

financeiros. O financiamento colaborativo e as distributed ledger technologies continuaram a ser 

monitorizados, e foi dedicada especial atenção aos temas da realidade virtual, da realidade aumentada e 

da inteligência artificial, e aos seus potenciais impactos nas atividades de intermediação financeira. 

Nas atividades prosseguidas nos mercados dos Estados Membros tem-se observado uma generalizada 

preocupação com a agressividade da comercialização de CFD e opções binárias, com múltiplos ativos 

subjacentes. Essa comercialização tem tido como alvo os investidores não profissionais, muitos dos quais 

não possuem meios para uma perceção adequada dos riscos inerentes, e invariavelmente têm sido 

registadas perdas patrimoniais proporcionalmente significativas para esses investidores. O FISC analisou 

as iniciativas adotadas em diversos Estados Membros, de que são exemplo a adoção de medidas 

legislativas ou regulamentares que implicaram a proibição ou restrição da comercialização de 

determinados instrumentos financeiros junto de investidores não profissionais. 
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3.4.1.2. Participação na IOSCO 

Na sequência da aprovação pela IOSCO da Orientação Estratégica 2015-2020, durante o ano esta 

organização internacional abordou questões relativas à proteção dos investidores de retalho, aos riscos 

cibernéticos, à liquidez dos mercados secundários de obrigações de empresas, aos princípios da IOSCO 

para índices financeiros de referência, à resiliência e recuperação de CCP e à supervisão dos auditores 

pelos comités de auditoria, entre outros. 

A IOSCO aprovou em maio o texto do Enhanced Multilateral Memorandum of Understanding (Enhanced 

MMoU) relativo à cooperação internacional e à troca de informação, um instrumento adicional ao 

Multilateral Memorandum of Understanding (MMoU), cuja adoção pelos reguladores foi tida como oportuna 

e necessária face à inovação tecnológica e aos desenvolvimentos regulatórios ocorridos nos últimos anos. 

O Enhanced MMoU prevê poderes adicionais dos reguladores para reforço da dissuasão de condutas de 

atuação ilícita nos mercados financeiros transfronteiriços, de que se salientam a obtenção e partilha de 

documentos de auditoria, a obrigatoriedade de comparência de uma pessoa para prestação de 

testemunho, a prestação de assistência no congelamento de bens (direta ou indiretamente) e a obtenção 

de registos de prestadores de serviços de internet e telefónicos (excluindo o conteúdo das comunicações).   

A CMVM participa nos trabalhos do MMoU Screening Group, grupo que avalia as candidaturas das 

autoridades de supervisão membros da IOSCO a signatárias do MMoU, e é membro de uma das sete 

equipas de verificação que têm por missão a avaliação técnica da conformidade da regulamentação em 

vigor nas jurisdições dos candidatos à assinatura do MMoU em matéria de cooperação internacional e 

enforcement. A CMVM é responsável pela coordenação da avaliação de duas jurisdições candidatas à 

assinatura do MMoU, contribuindo também para as recomendações feitas pelo Screening Group de 

aceitação, ou não, das candidaturas que vão sendo analisadas e processadas. O trabalho deste grupo 

inclui ainda a avaliação preliminar de propostas de legislação tendentes ao cumprimento do MMoU.  

 

Comité Regional Europeu 

A CMVM deu continuidade à participação no Comité Regional Europeu (CRE), onde são debatidas 

questões estratégicas, organizativas e técnicas decorrentes do trabalho desenvolvido pelos vários comités 

que integram a IOSCO sob a coordenação do seu órgão decisório (Board), e ainda temas com especial 

relevância para a região da Europa. Entre as matérias discutidas são de destacar a gestão de ativos 

(liquidez, gestão de risco e alavancagem), regras de conduta, riscos da comercialização junto de 

investidores de retalho de produtos OTC com elevada alavancagem e os desafios colocados pelas novas 

tecnologias utilizadas nos mercados financeiros. A discussão regular dos riscos e tendências emergentes 
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nos mercados financeiros e dos desenvolvimentos regulatórios nas jurisdições que integram o CRE 

também prosseguiu.  

 

Committee on Enforcement and Exchange of Information 

O Committee on Enforcement and Exchange of Information é o grupo técnico da IOSCO responsável pelo 

tratamento de questões relacionadas com a troca de informação e cooperação internacional entre 

autoridades de supervisão, sendo mantido um diálogo regular com determinadas jurisdições não membros 

da IOSCO no sentido de elevar os respetivos padrões e práticas de cooperação transnacional. Algumas 

dessas jurisdições aderiram ao MMoU da IOSCO ou a programas de assistência técnica tendentes à 

adequação dos enquadramentos regulatórios aos requisitos de cooperação e troca de informação 

estabelecidos no MMoU, no âmbito do diálogo que é mantido em articulação com o Secretariado da 

IOSCO. Outros trabalhos mais recentemente desenvolvidos por este grupo dizem respeito às áreas de 

cloud computing / review of regulatory enforcement risks, ao reconhecimento mútuo de sanções impostas 

pelas autoridades reguladoras do mercado e aos poderes dos reguladores financeiros de obtenção de 

testemunhos e declarações a pedido de contrapartes estrangeiras.   

 

Committee on Investment Management 

Em 2015 foram criados três grupos de trabalho no seio deste comité (SWG 1 – Data Gaps, SWG 2 – 

Liquidity Management e SWG 3 – Loan Origination Funds), os quais continuaram a determinar a orientação 

do trabalho desenvolvido ao longo de 2016. No âmbito do mandato do SWG 1 e no que respeita aos fundos 

de investimento, identificou-se um conjunto de informação cuja recolha pelos supervisores deve ser 

melhorada de modo a permitir uma monitorização de riscos mais eficiente e um entendimento mais 

aprofundado de certos assuntos específicos do setor, e foi dada prioridade à informação sobre organismos 

de investimento coletivos abertos, contas de gestão separadas e fundos alternativos.  

No âmbito do SWG 2, foi publicado o relatório da consulta sobre as boas práticas da dissolução voluntária 

de fundos de investimento. Do ponto de vista da proteção do investidor, o relatório destaca a necessidade 

da previsão dos procedimentos de dissolução devido ao impacto significativo em termos de custos e de 

capacidade de resgate em tempo útil. Foi igualmente publicado o relatório final sobre boas práticas em 

termos de comissões e encargos dos organismos de investimento coletivo, que identifica 23 bons 

exemplos internacionais a seguir nesta área.  
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O SWG 3 foi criado com o objetivo de analisar os fundos de créditos. Sendo uma área inovadora, com 

caraterísticas especiais e que ganha cada vez mais importância, foi lançado um questionário entre 

jurisdições do Committee on Investment Management para a recolha de informação relativa a práticas já 

existentes e a experiências relacionadas com estes fundos. 

 

Committee on Emerging Risks  

Continuaram os trabalhos de identificação, avaliação e acompanhamento de riscos emergentes e 

sistémicos nos mercados financeiros, que culminaram com a publicação do Securities Markets Risk 

Outlook 2016. O Committee on Emerging Risks (CER), que a CMVM integra, prosseguiu igualmente a 

análise e construção de indicadores úteis ao acompanhamento do risco sistémico e a colaboração com o 

FSB neste e noutros domínios, de que são exemplo o financiamento através do mercado de capitais 

(market based financing), a mitigação de risco na gestão coletiva de ativos e o risco cibernético. 

Adicionalmente, foram desenvolvidos trabalhos de análise do mercado de dívida privada e foi iniciado um 

relatório sobre FinTech que tem por objetivo contribuir para a discussão, no seio da IOSCO, sobre 

princípios e regulação apropriados às diferentes áreas e atividades do FinTech. Foi ainda efetuada um 

questionário, entre os membros do CER, no âmbito da gestão de ativos com o objetivo de avaliar a 

informação que é recolhida pelas várias autoridades de supervisão mundiais, identificar lacunas de 

informação para fins de supervisão e comparar as diferentes tecnologias, plataformas e padrões no reporte 

regular de informação nesta área. 

 

Committee on Issuer Accounting, Audit and Disclosure 

A CMVM apresentou a sua candidatura ao Comité 1 – Sub C – Auditing, tendo a sua participação sido 

aceite em novembro de 2016. Nas reuniões deste Comité são abordados assuntos relacionados com 

contabilidade, auditoria e informação reportada pelos emitentes.  

 

3.4.1.3. Participação no Comité Europeu de Risco Sistémico 

O Comité Europeu de Risco Sistémico (CERS) foi constituído em dezembro de 2010 e é responsável pela 

supervisão macroprudencial do sistema financeiro europeu. A sua atividade contribui para a prevenção e 

a mitigação do risco sistémico e para a estabilidade financeira na UE, bem como para o funcionamento 

regular do mercado interno, assegurando o contributo sustentável do setor financeiro para o crescimento 

económico. O CERS integra o Sistema Europeu de Supervisão Financeira, em conjunto com a ESMA, a 
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EBA e a EIOPA.  

O General Board do CERS, do qual o presidente do Conselho de Administração da CMVM é membro, é 

o principal órgão da instituição. Entre as diversas atividades desenvolvidas conta-se a identificação e 

análise dos riscos emergentes e sistémicos para o sistema financeiro, que culminou com a publicação 

trimestral do ESRB Risk Dashboard. Ainda em resultado das análises efetuadas, em particular no que 

respeita ao setor imobiliário, o CERS emitiu uma recomendação destinada a colmatar lacunas 

remanescentes na recolha de informação, de modo a estabelecer um quadro mais harmonizado para 

acompanhar a evolução dos mercados imobiliários na UE. Foram também emitidos um conjunto de alertas 

específicos para oito países sobre vulnerabilidades de médio prazo no setor imobiliário residencial. As 

principais vulnerabilidades identificadas dizem respeito ao endividamento crescente e à capacidade de as 

famílias reembolsarem a sua dívida hipotecária ou à dinâmica de valorização ou de preços dos imóveis 

residenciais.  

O CERS colaborou com a ESMA, a EBA e a EIOPA na definição de cenários para a realização de testes 

de stress nos setores respetivos, analisou as medidas macroprudenciais adotadas em diversos países e 

ainda questões macroprudenciais e alterações estruturais relacionadas com o ambiente de baixas taxas 

de juro e de inflação existentes nos anos mais recentes, bem como os desenvolvimentos em matéria do 

financiamento da economia através do mercado e sobre o mercado OTC de derivados de crédito. A CMVM 

esteve também representada no Comité Técnico Consultivo do CERS. 

 

3.4.2. Colégio de Reguladores 

Colégio de Reguladores da NYSE Euronext 

O Colégio de Reguladores da Euronext (CoR) tem como objetivo a supervisão harmonizada da atividade 

da Euronext NV exercida através de entidades gestoras de mercados regulamentados localizadas em 

cada um dos países que integram o Colégio (em Portugal, a Euronext Lisbon e a Interbolsa). A supervisão 

coordenada rege-se por um memorando de entendimento celebrado entre a CMVM e as autoridades 

congéneres da Bélgica (FSMA), França (AMF), Holanda (AFM) e Reino Unido (FCA). O CoR é composto 

pelo Comité de Presidentes que tem como função a tomada de decisões nos termos do memorando de 

entendimento, pelo Comité de Direção que tem como função apoiar, colaborar e implementar as decisões 

tomadas pelo Comité de Presidentes, bem como a tomada de decisões por este delegadas, e por dois 

Grupos de Trabalho (WP3 e WP7) que respondem perante o Comité de Direção e estão focados na 

supervisão da atividade operacional da Euronext. A CMVM presidiu ao CoR no primeiro semestre de 2016. 



 

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

A estratégia da Euronext e os desafios colocadas pelo ambiente competitivo em que opera foram 

analisados e discutidos, e foi monitorizado o seu desempenho prudencial e a atividade corrente. São de 

salientar as análises efetuadas à atividade de post-trading, a adaptação à DMIF 2 e ao RMIF, a evolução 

do processo de restruturação empresarial da Euronext (com particular incidência na Euronext Paris e na 

Euronext Technologies) e a concentração no Porto da Euronext Technologies. Os temas do controlo 

interno e da segurança informática foram também discutidos com os órgãos próprios da Euronext.  

No âmbito do WP3, que tem como objeto a análise das regras harmonizadas da Euronext, e no que se 

refere ao mercado a contado, relevam-se as iniciativas relacionadas com waivers para os requisitos de 

transparência nos termos da DMIF I, o desenvolvimento de diversas funcionalidades de negociação de 

ordens de investidores profissionais e não profissionais, e ajustamentos decorrentes do anúncio de 

eventos societários. Foram várias as iniciativas relativas ao mercado de derivados, entre as quais a 

introdução de novas funcionalidades na negociação de opções sobre mercadorias e a introdução da 

possibilidade de execução de estratégias customizadas. Adicionalmente, dada a entrada em vigor da 

DMIF 2 e da RMIF em 3 de janeiro de 2018, foi iniciada a análise das regras harmonizadas que requerem 

alteração e desenvolvimentos informáticos. A entrada em vigor do Regulamento relativo ao abuso de 

mercado (MAR) e o requisito obrigatório de Legal Entity Identifier (LEI) atribuído aos emitentes para efeitos 

de reporte proveniente do MAR e do RMIF também foram examinados em virtude do seu impacto nas 

regras harmonizadas da Euronext e dos mercados Alternext. 

O WP7 tem como objeto a análise da estrutura organizativa e de recursos humanos, dos meios técnicos 

afetos ao funcionamento dos mercados, dos mecanismos de controlo e da segurança dos sistemas 

informáticos utilizados como suporte às plataformas de negociação da Euronext, bem como da atividade 

de contraparte central e compensação. Neste contexto, foi analisado o plano de restruturação empresarial 

da Euronext, concluído no terceiro trimestre de 2016, e o processo de transferência do centro de 

tecnologias de informação Euronext Technologies para o Porto, cuja conclusão está prevista para 2017. 

O WP7 monitorizou igualmente o projeto que visa a migração da atual plataforma de negociação (UTP) 

para uma nova plataforma. Por outro lado, tendo em conta a entrada em vigor da DMIF 2 e do RMIF, foram 

identificadas as adaptações necessárias para dar cumprimento aos requisitos aí previstos. No âmbito do 

post-trading, é de destacar a análise efetuada para a não objeção do CoR à aquisição pela Euronext de 

20% do capital da European Central Counterparties N.V (“EuroCCP”).  

 

Conselho de Reguladores do MIBEL 

O Conselho de Reguladores do MIBEL (CR MIBEL) é composto pelas entidades supervisoras dos 

mercados de capitais e de energia de Portugal (respetivamente, a CMVM e a Entidade Reguladora dos 
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Serviços Energéticos - ERSE) e de Espanha (a Comisión Nacional del Mercado de Valores - CNMV e a 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia – CNMC, respetivamente). O CR MIBEL exerce a 

sua atividade através do Comité de Presidentes e do Comité Técnico. 

Nas reuniões regulares do CR MIBEL foram analisadas de forma contínua a evolução do Mercado Ibérico 

de Eletricidade, na dupla vertente de mercados à vista e a prazo, bem como da gestão da interligação 

entre Portugal e Espanha. O CR MIBEL tem analisado o impacto da transição do atual modelo de 

atribuição a prazo da capacidade de interligação entre Portugal e Espanha para a plataforma de atribuição 

única a nível europeu (conforme resulta do Regulamento (UE) 2016/1719). Atualmente, o mecanismo 

transitório assenta em leilões de direitos financeiros de utilização da capacidade de interligação, 

designados de Financial Transmission Rights, realizados na plataforma do OMIP - Pólo Português, SGMR, 

SA e objeto de compensação e liquidação pela OMIClear, CC, SA. As iniciativas regulatórias, nos setores 

energético e financeiro da UE, com relevância significativa para o funcionamento do MIBEL foram 

igualmente objeto de análise e acompanhamento. 

 

3.4.3. Outras Participações Internacionais  

Instituto Ibero-Americano de Mercados de Valores 

O Instituto Ibero-Americano de Mercados de Valores (IIMV) integra as autoridades de supervisão dos 

mercados de valores ibero-americanas. O IIMV foi criado com o objetivo de divulgar os enquadramentos 

jurídicos destes países e das respetivas estruturas de regulação, fomentar a sua harmonização e expandir 

a cooperação e a troca de informação entre os supervisores de modo a assegurar o desenvolvimento de 

mercados de instrumentos financeiros transparentes e íntegros.  

As atividades do Instituto continuaram centradas na formação presencial e online, onde foram tratadas 

matérias como o financiamento das PME através do mercado de instrumentos financeiros, o governo das 

sociedades, a inspeção e vigilância, a supervisão eletrónica e a supervisão baseada no risco.   

 

OECD Corporate Governance Committee 

A CMVM representa Portugal no Corporate Governance Committee (CGC) da OCDE desde 2001 e 

integra, desde 2008, o respetivo Comité Executivo. Em novembro de 2016, a Presidente do Conselho de 

Administração da CMVM foi nomeada vice-presidente do CGC em representação de Portugal. 
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Após a aprovação dos Princípios Sobre o Governo das Sociedades, emitidos em 1999 e revistos em 2004 

e 2015, em 2016 foi revista a metodologia de avaliação do cumprimento desses princípios. Em abril de 

2016 foram discutidos os progressos da Colômbia na adoção das recomendações e conclusões em sede 

de governação societária e em novembro foram avaliados os progressos da Lituânia no mesmo âmbito 

com vista à sua adesão à OCDE. Paralelamente, foi conduzida uma avaliação dos progressos do Chile 

na sequência da respetiva adesão à OCDE. 

 

G20/OCDE Task Force on Institutional Investors and Long Term Investment 

A CMVM participou nas reuniões deste grupo de trabalho que acompanha a adoção dos High-Level 

Principles on Long Term Investment by Institutional Investors, aprovados pelo G20 em 2013. Este conjunto 

de princípios aborda matérias relacionadas com o desenvolvimento de alternativas de financiamento a 

longo prazo para as PME, o recurso a instrumentos do mercado de capitais e o maior envolvimento de 

investidores institucionais.  

Em setembro os líderes do G20 i) adotaram o documento G20/OECD Guidance Note on Diversification of 

Financial Instruments for Infrastructure and SMEs, preparado pelo grupo de trabalho, onde são 

apresentadas orientações relativas a medidas a tomar no sentido de diversificar os instrumentos de 

financiamento de infraestruturas e PME, com particular ênfase no financiamento através de capitais 

próprios, e ii) reiteraram o mandato de identificação de abordagens eficazes para a implementação dos 

Princípios. Foram preparados inquéritos dirigidos aos países que compõem o G20 tendo em vista o 

apuramento de boas práticas a considerar na adoção das referidas orientações, com base nas 

experiências dos países em questão. O grupo tratou ainda temas relacionados com green finance, governo 

societário de PME, investimento de longo prazo, investidores institucionais, entre outros. 

 

European Corporate Governance Codes Network 

A European Corporate Governance Codes Network tem como principal objetivo a discussão de ideias e a 

partilha de boas práticas relativas a questões de governo societário de empresas cotadas. A CMVM integra 

esta rede, que partilha com regularidade informação relativa ao conteúdo, adoção e monitorização dos 

códigos de governo das sociedades com as autoridades europeias e com outras partes interessadas.  
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European Audit Inspection Group  

A CMVM assegurou a representação no European Audit Inspection Group (EAIG), grupo constituído pelos 

organismos europeus de supervisão dos auditores que tem como principais objetivos sensibilizar e 

promover o debate sobre matérias relevantes identificadas no âmbito da atividade de supervisão e a 

cooperação e a coerência nas práticas de controlo de qualidade utilizadas nos diferentes Estados 

Membros. O grupo partilha práticas de supervisão e a natureza das exceções identificadas nos controlos 

efetuados pelos membros, e promove o diálogo com entidades como os organismos responsáveis pela 

emissão das normas internacionais (International Auditing and Assurance Standards Board e International 

Ethics Standards Board for Accountants) e representantes das firmas de auditoria. 

A CMVM esteve envolvida em vários projetos do EAIG, entre os quais o carregamento da base de dados 

com as principais exceções detetadas nas ações de controlo de qualidade realizadas nas sociedades 

nacionais das dez maiores redes de auditoria europeias, a continuação do desenvolvimento e atualização 

da metodologia comum a adotar pelos membros nos controlos de qualidade sobre auditores de entidades 

de interesse público e reuniões individuais com representantes de cada uma das maiores redes europeias 

de auditoria para análise e discussão das causas da ocorrência das exceções detetadas pelos vários 

supervisores europeus nessa rede e das medidas que adotaram para evitar reincidências. 

A CMVM colaborou na análise dos projetos de normas colocados em consulta pública por standard setters 

internacionais com vista à sua subscrição das cartas de comentários do EAIG, de que são exemplo os 

projetos submetidos a consulta pública pelo International Ethics Standards Board for Accountants. Foram 

ainda discutidas as alterações ao modelo de relatório de auditoria decorrentes da nova legislação 

europeia, com vista a concertar o conteúdo e a apresentação dos relatórios a emitir no futuro. Com a 

entrada em vigor da nova regulamentação europeia de auditoria, foram registadas alterações na estrutura 

de cooperação e na coordenação das atividades de supervisão ao nível da UE. Assim, em julho foi criado 

o CEAOB e um conjunto de subgrupos onde se inclui o subgrupo de inspeções que, entre outras funções, 

passará a assegurar grande parte das atividades até então desenvolvidas pelo EAIG.  

 

Committee of European Auditing Oversight Bodies 

O Committee of European Auditing Oversight Bodies foi constituído em julho de 2016, e corporizou a 

reforma das organizações comunitárias na área da coordenação da supervisão de auditoria. O CEAOB 

tem como missão contribuir para a efetiva cooperação entre as autoridades competentes da UE, e é 

composto por cinco sub-grupos: Inspections, Market Monitoring, Enforcement, International Auditing 

Standards e International Equivalence and Adequacy. A CMVM participa em três destes sub-grupos: i) 

Inspections, cujo mandato é facilitar a troca de informações, melhores práticas e convergência na área do 
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controlo de qualidade, e pretende contribuir para a convergência da supervisão na área das inspeções 

tendo em vista alcançar melhor qualidade de auditoria; ii) Market monitoring, cujo mandato é monitorizar 

a qualidade e a concorrência do mercado de auditoria; e iii) Enforcement, que tem como mandato facilitar 

a troca de informações na área de investigações e sanções. Com a criação do CEAOB foram extintos o 

EGAOB e o EAIG. 

 

International Forum of Independent Audit Regulators 

Com a assunção dos poderes de supervisão de auditoria a CMVM passou a integrar, desde o início de 

2016, o International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR). O CNSA foi, até à sua extinção, 

membro do IFIAR, tendo-lhe sucedido a CMVM. O IFIAR agrega os organismos responsáveis pela 

supervisão de auditoria e visa partilhar experiências na supervisão de auditoria, promover a cooperação 

e a coordenação da supervisão de auditoria e facultar uma plataforma de comunicação com outros 

organismos internacionais com mandatos similares.   

O IFIAR reúne todos os seus membros numa sessão anual e em grupos de trabalho temáticos. Em 2016 

a CMVM participou no plenário anual, nos workshops de Inspections e de Enforcement e no grupo de 

trabalho de Enforcement. 
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4. NOTAS FINAIS 

O atual contexto económico e sociocultural é pautado, em Portugal e à escala global, por uma rápida e 

acentuada renovação de paradigmas e modelos de funcionamento dos mercados, e por padrões de 

comportamento, necessidades e objetivos dos seus principais intervenientes em contínua transformação. 

Estes são desafios fundamentais que se continuarão a apresentar à CMVM, hoje e no futuro imediato. 

Neste quadro, assume especial importância o cumprimento da missão da CMVM, patente num vivo 

compromisso para com o investidor, o mercado, a economia e a comunidade como um todo. 

É, assim, de primordial relevância a prossecução de um conjunto de objetivos, de que se destacam: 

i) A promoção e garantia da integridade, da estabilidade e do desenvolvimento do mercado 

financeiro, a par da defesa do investidor e da sua formação e capacitação, de forma 

abrangente e inclusiva, indispensável a um processo de tomada de decisões responsáveis e 

conscientes;  

ii) Em simultâneo e não menos importante, o acompanhamento de forma dinâmica e proativa 

das tendências e desenvolvimentos em matéria de inovação financeira, antecipando os 

respetivos efeitos e criando condições para o seu melhor enquadramento, regulação e 

subsequente avaliação e supervisão. 

Tendo em vista o cumprimento da sua missão, a CMVM tem vindo a revisitar o seu modelo de regulação 

e supervisão dos mercados, entidades e outros agentes, reforçando o seu cariz de rigor, tempestividade 

e consequência, sempre numa perspetiva de melhoria contínua e de abertura e dialogo com os 

supervisionados e a comunidade financeira. 

Conscientes da responsabilidade que lhes cabe na recuperação da confiança dos investidores, crucial 

para o desenvolvimento económico e o bem estar social dos portugueses, a CMVM, instituição de 

referência independente e autónoma em Portugal, e todos os seus elementos,  continuam profundamente 

empenhados na promoção do mercado e da economia, abraçando valores fundamentais de ética, 

sustentabilidade, responsabilidade civil e social e abertura à comunidade. 

 


