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SÍNTESE

O 
crescimento económico mundial desacelerou em 2019. Esse abranda-
mento foi particularmente notório na zona Euro e na China. A ativida-
de económica foi impulsionada pelo consumo privado e pelo dinamis-
mo do mercado de trabalho. Na segunda metade do ano ocorreu uma 
inversão da política monetária dos EUA e da zona Euro que contribuiu 
para a estabilização dos mercados financeiros e da liquidez. Em sen-
tido contrário, a incerteza ao nível das políticas comerciais das maio-

res economias mundiais conduziu a uma deterioração do comércio internacional, penalizan-
do o investimento e o setor exportador das principais economias mundiais e dos mercados 
emergentes. Os principais índices acionistas internacionais apreciaram significativamente, 
refletindo os efeitos do relaxamento da política monetária das principais economias e uma 
evolução dos resultados por ação em linha com as expetativas dos investidores em alguns 
mercados. A valorização dos índices acionistas foi acompanhada por uma diminuição da vo-
latilidade implícita e da redução dos valores transacionados em mercado regulamentado.

O PSI 20 VALORIZOU 10,2% EM 2019, UMA SUBIDA AINDA ASSIM MENOS PRONUNCIADA 
QUE A DO PRINCIPAL ÍNDICE DE REFERÊNCIA DA ZONA EURO (EUROSTOXX 600), QUE 
APRECIOU 23,2%. 

A DIMINUIÇÃO DOS LUCROS EM 2019 E O PESSIMISMO QUANTO À RECUPERAÇÃO DA 
ECONOMIA NO PERÍODO PÓS-PANDEMIA COVID-19 CONDUZIRAM A UMA DIMINUIÇÃO 
DOS DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS AOS ACIONISTAS.

AS YIELDS DOS TÍTULOS DE DÍVIDA PÚBLICA PORTUGUESA MANTIVERAM A TRAJETÓRIA 
DESCENDENTE, REFLETINDO A DIMINUIÇÃO DOS SPREADS DE CRÉDITO DA REPÚBLICA. 
CONCOMITANTEMENTE, OCORREU UM AUMENTO SIGNIFICATIVO DAS TRANSAÇÕES DE 
DÍVIDA PÚBLICA NA PLATAFORMA MTS.

A VOLATILIDADE NO MERCADO OBRIGACIONISTA PERMANECEU BAIXA.

O TOTAL DOS ATIVOS SOB GESTÃO (INDIVIDUAL E COLETIVA) REPRESENTAVA 40,5% DO 
PIB NO FINAL DE 2019. 

OS VALORES ADMINISTRADOS ATRAVÉS DE GESTÃO COLETIVA AUMENTARAM 7,6%.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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MARCOS DE 2019

• S&P MELHORA RATING DA REPÚBLICA  

PARA BBB

15/03/2019

• ANÚNCIO DE INVERSÃO DA POLÍTICA 

MONETÁRIA PELO BCE

12/09/2019

• CHINA ANUNCIA TARIFAS DE  

$75 MIL MILHÕES SOBRE PRODUTOS  

E SERVIÇOS PROVENIENTES DOS EUA

23/08/2019

• PRIMEIRO CORTE DAS TAXAS DE JURO 

DIRETORAS DA RESERVA FEDERAL 

NORTE-AMERICANA 

31/07/2019

• NOVA RONDA DE TARIFAS SOBRE 

IMPORTAÇÕES DA CHINA ANUNCIADAS  

PELA ADMINISTRAÇÃO NORTE-AMERICANA 

09/05/2019

• FIM DO PERÍODO ESTIPULADO PARA 

INVOCAR O ARTIGO 50 REFERENTE  

AO BREXIT

29/03/2019

• PRINCÍPIO DE ACORDO COMERCIAL  

ENTRE CHINA E EUA (“PHASE 1” DEAL)

11/10/2019

• DBRS MELHORA RATING DA REPÚBLICA

PARA BBB HIGH

04/10/2019

• SEGUNDO CORTE DAS TAXAS DE JURO 

DIRETORAS DA RESERVA FEDERAL 

NORTE-AMERICANA 

18/09/2019

• TENSÃO NO GOLFO PÉRSICO ENTRE 

 IRÃO E ARÁBIA SAUDITA

14/09/2019

• TERCEIRO CORTE DAS TAXAS DE JURO 

DIRETORAS DA RESERVA FEDERAL 

NORTE-AMERICANA 

30/10/2019

• VOTAÇÃO FAVORÁVEL DO BREXIT  

NO PARLAMENTO

20/12/2019

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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2019 EM NÚMEROS

MERCADO SECUNDÁRIO1

1
 Euronext Lisbon 

inclui o mercado 

regulamento 

e os sistemas 

de negociação 

multilateral 

Euronext Access e 

Euronext Growth.

VOLATILIDADE ANUAL
DO PSI 20

12,1%

VALORIZAÇÃO ANUAL
DO PSI 20

10,2%
NÚMERO DE EMPRESAS 
QUE DEIXARAM DE ESTAR COTADAS
NA EURONEXT LISBON

NÚMERO DE NOVAS EMPRESAS
ADMITIDAS À NEGOCIAÇÃO
NA EURONEXT LISBON

20
CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA DA TOTALIDADE 
DOS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
ADMITIDOS NA EURONEXT LISBON

CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA
EM AÇÕES NACIONAIS ADMITIDAS
NA EURONEXT LISBON

204,8
MIL MILHÕES DE EUROS

63,152 
MIL MILHÕES DE EUROS

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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MERCADO SECUNDÁRIO1

1
 Euronext Lisbon 

inclui o mercado 

regulamento 

e os sistemas 

de negociação 

multilateral 

Euronext Access e 

Euronext Growth.

PERCENTAGEM DA NEGOCIAÇÃO 
EFETUADA FORA DO MERCADO EURONEXT 
RELATIVA A AÇÕES DO PSI 20

34,6%

VALOR NEGOCIADO EM AÇÕES 
NA EURONEXT LISBON

21,976
MIL MILHÕES DE EUROS

VALOR DE DÍVIDA PÚBLICA 
NACIONAL TRANSACIONADO 
NA PLATAFORMA MTS

VALOR TRANSACIONADO EM CONTRATOS 
DE FUTUROS SOBRE O PSI 20 
NO MERCADO DE FUTUROS E OPÇÕES 
DA EURONEXT LISBON

132,855
MIL MILHÕES DE EUROS

474,4
MIL MILHÕES DE EUROS

ENERGIA NEGOCIADA EM CONTRATOS 
A PRAZO NO MIBEL

40 321
GWH

2019 EM NÚMEROS

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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RESULTADOS E DÍVIDA
DAS COTADAS NACIONAIS

QUEBRA ANUAL DOS LUCROS DAS EMPRESAS ADMITIDAS
À COTAÇÃO NA EURONEXT LISBON

13%

PAY-OUT RATIO DAS EMPRESAS NACIONAIS COTADAS COM LUCROS

71%

MONTANTE DE DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS PELAS EMPRESAS 
ADMITIDAS À COTAÇÃO NA EURONEXT LISBON

2220
MILHÕES DE EUROS

2019 EM NÚMEROS

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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2019 EM NÚMEROS

EMISSÕES DE OBRIGAÇÕES 
POR SOCIEDADES FINANCEIRAS 
E NÃO FINANCEIRAS 

12,9
AUMENTOS DE CAPITAL EM MERCADO 
REGULAMENTADO

2
MIL MILHÕES DE EUROS

DURAÇÃO MODIFICADA DO STOCK
DE DÍVIDA PÚBLICAVALOR DE EMISSÃO DE DÍVIDA DIRETA 

PELO ESTADO PORTUGUÊS ATRAVÉS DE 
OBRIGAÇÕES DO TESOURO A TAXA FIXA 

5,218,2
MIL MILHÕES DE EUROS

PRODUTOS DE INVESTIMENTO 
DE RETALHO (PRIIPS) COM 
CARACTERÍSTICAS ESG DISTRIBUÍDOS

EMISSÃO DE GREEN BONDS
NO EURONEXT ACCESS

51

2019 EM NÚMEROS

MERCADO PRIMÁRIO
E OFERTAS

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

VALOR DAS ORDENS RECEBIDAS, RESPETIVAMENTE, NOS MERCADOS A CONTADO
E A PRAZO, POR INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS AUTORIZADOS A PRESTAR EM PORTUGAL 
O SERVIÇO DE RECEÇÃO E TRANSMISSÃO DE ORDENS POR CONTA DE OUTREM

VALOR DOS INSTRUMENTOS FINANCEIROS REGISTADOS PELOS INTERMEDIÁRIOS 
FINANCEIROS

VALOR NEGOCIADO POR CONTA PRÓPRIA, RESPETIVAMENTE, NOS 
MERCADOS A CONTADO E A PRAZO, PELOS INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS

237,47 e 43,77 
MIL MILHÕES DE EUROS

84,62 e 156,36  
MIL MILHÕES DE EUROS

238,3
MIL MILHÕES DE EUROS

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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GESTÃO DE ATIVOS

13,062,4
MIL MILHÕES DE EUROS MIL MILHÕES DE EUROS

VALOR GERIDO POR FUNDOS
DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO
(156 FUNDOS)

VALOR SOB GESTÃO INDIVIDUAL
DE CARTEIRAS

200,5
MILHÕES DE EUROS

SUBSCRIÇÕES LÍQUIDAS EM FUNDOS
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

10,51 023,5
MILHÕES DE EUROS MIL MILHÕES DE EUROS

VALOR GERIDO POR FUNDOS
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
(210 FUNDOS) 

SUBSCRIÇÕES LÍQUIDAS EM FUNDOS
DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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GESTÃO DE ATIVOS

1524,6
MIL MILHÕES DE EUROS MILHÕES DE EUROS

SUBSCRIÇÕES LÍQUIDAS EM FUNDOS 
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EVOLUÇÃO GLOBAL
DOS MERCADOS 
ACIONISTAS

Os índices acionistas internacionais apreciaram em 2019, particularmente no 
último trimestre. Nos mercados europeus e dos EUA, os índices de refe-
rência Eurostoxx 600 e S&P 500 subiram 23,2% e 28,9%, respetivamente 
(27,7% e 31,5%, respetivamente, se considerados os dividendos brutos dis-
tribuídos). Em Portugal, o PSI 20 valorizou 10,2% (15,2% se considerados os 

dividendos brutos distribuídos). 

Estas valorizações ocorreram num contexto de abrandamento da atividade económica nas 
principais economias mundiais e de elevada incerteza política, sobretudo no plano do co-
mércio internacional. Com efeito, a economia mundial cresceu 2,9%, o ritmo mais baixo 
desde o eclodir da crise financeira de 2008. A desaceleração económica foi mais intensa 
entre os países mais abertos ao comércio mundial e dependentes dos fluxos internacionais 
de capitais.

O ÍNDICE PSI 20 VALORIZOU 10,2%

A VOLATILIDADE DOS PRINCIPAIS MERCADOS ACIONISTAS DIMINUIU E MANTEVE-
SE ABAIXO DA MÉDIA HISTÓRICA

O CRESCIMENTO ECONÓMICO MUNDIAL ABRANDOU, EM PARTICULAR NA ZONA 
EURO E NA CHINA
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GRÁFICO 1 – VALOR, RENTABILIDADE E VOLATILIDADE ANUAL DO PSI 20 (JANELA MÓVEL DE 1 ANO)

Vários fatores contribuíram para o abrandamento do crescimento económico mundial. As 
disputas comerciais entre os EUA e a China (e outros parceiros económicos) condiciona-
ram a evolução macroeconómica global, com impacto na queda do comércio internacional 
e do investimento direto estrangeiro (quer em stock, quer em fluxo). Em resultado dos vá-
rios episódios deste conflito comercial, a taxa de crescimento do comércio global de bens 
e serviços abrandou fortemente, para 1,2%, inferior à taxa de crescimento do PIB global. 
Este abrandamento foi particularmente notório na China e assume particular relevância 
devido ao peso que este país atingiu no comércio mundial nos anos mais recentes. Em ter-
mos globais, o PMI - indicador global de encomendas do setor industrial (exportador) - dimi-
nuiu em dois terços dos países para os quais existe informação disponível.
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GRÁFICO 2 – CRESCIMENTO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL DE BENS E SERVIÇOS (ESQ) 
E PROPORÇÃO DO COMÉRCIO MUNDIAL POR PAÍS (DIR)

Outros fatores influenciaram negativamente o desempenho económico global, entre os 
quais tensões sociais e políticas na América Latina (Chile, Venezuela, Argentina e Bolívia), 
tensões geopolíticas no Médio Oriente (possibilidade de conflito entre o Irão e EUA), catás-
trofes naturais (Austrália) e indefinição quanto aos termos da saída do Reino Unido da União 
Europeia, sobretudo durante os três primeiros trimestres de 2019. De facto, a incerteza nos 
planos económico e político foi transversal a diversas áreas, mas foi no comércio interna-
cional que assumiu maior ênfase. No caso particular dos EUA, a componente do índice de 
incerteza de política económica respeitante ao comércio internacional2 atingiu o seu valor 
máximo desde o início do cálculo daquela métrica. Em paralelo, também é de assinalar o 
crescimento da incerteza quanto à evolução da política monetária norte-americana, a qual 
atingiu o valor máximo desde o pico da crise financeira de 2008.

O clima de incerteza teve um impacto negativo no investimento global, tendo-se assisti-
do a um aumento da relutância das empresas em investir, com o adiamento de decisões 
irreversíveis até a incerteza se dissipar. A taxa de crescimento do investimento nas eco-
nomias avançadas caiu para o valor mais baixo dos últimos anos. Para além da retração do 
investimento, são igualmente de assinalar a desaceleração do consumo de bens duradou-
ros e a diminuição da produção industrial em algumas economias avançadas, e em parti-
cular de bens de capital e de bens intermédios. O cenário possível de disrupção de cadeias 

2
 Economic Policy Uncertainty Index: Trade Policy.
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de valor globais e de redes de distribuição poderá ter condicionado o investimento direto 
estrangeiro.

De modo a contrariar o clima de incerteza e o abrandamento da atividade económica, a 
generalidade dos bancos centrais das economias avançadas prosseguiram políticas mo-
netárias acomodatícias, assentes em taxas de juro historicamente baixas. Em paralelo, as-
sistiu-se à melhoria da capacidade creditícia de famílias e empresas, materializada na di-
minuição do serviço da dívida e no aumento do valor de colaterais (por exemplo, imóveis 
e ativos financeiros). No entanto, a taxa de inflação das principais economias continuou 
abaixo das metas desejadas, o que reflete tendências de longo prazo relacionadas com a 
globalização, o progresso tecnológico, a concentração de mercados e políticas de preço 
focadas na conquista de quotas de mercado pelas empresas multinacionais.

No caso dos EUA, a política acomodatícia significou uma reversão da tentativa de normali-
zação monetária iniciada em 2016, mas na zona Euro traduziu-se em nova redução das ta-
xas diretoras do BCE. A Reserva Federal dos EUA procedeu a três cortes das taxas de juro 
diretoras no segundo semestre de 2019 (julho, setembro e outubro) e suspendeu o progra-
ma de redução da dimensão do seu balanço iniciado em 2016. Apesar do forward guidance 
da Reserva Federal sugerir a manutenção das taxas de juro diretoras até ao final de 2021, 
no final de 2019 a expetativa dos investidores era de novas reduções num futuro próximo. 

O Banco Central Europeu (BCE) reduziu a taxa de juro para depósitos naquela instituição 
(deposit facility rate) em 10 p.b. durante o mês de setembro, reiniciou o anterior programa 
de compra de ativos ao ritmo de 20 mil milhões de Euro/mês em novembro, anunciou taxas 
de juro mais reduzidas para operações de refinanciamento de longo prazo e sinalizou a ma-
nutenção das taxas de juro em níveis reduzidos durante um longo período de tempo através 
de forward guidance. Apesar do corte da deposit facility rate, a taxa efetiva para os depó-
sitos no BCE pode tornar-se menos negativa que no passado para algumas instituições de 
crédito, em virtude da aplicação de escalões (na realidade, 40% dos depósitos dos bancos 
no BCE poderão ficar isentos da taxa de -0,5%). 

A economia da zona Euro cresceu 1,2% em 2019, substancialmente abaixo das projeções 
realizadas pelas principais organizações internacionais no início do ano. Os indicadores de 
sentimento económico caíram significativamente face ao ano anterior, mantendo-se ainda 
assim acima da respetiva média histórica de longo prazo. 

O crescimento da atividade económica foi essencialmente suportado pelo consumo priva-
do. O rendimento das famílias beneficiou da evolução do mercado de trabalho, e em parti-
cular da diminuição da taxa de desemprego (7,4%, o nível mais baixo desde 2008), do au-
mento da participação no mercado de trabalho (número de pessoas empregadas e número 
de horas trabalhadas) e do aumento dos salários reais. O indicador de sentimento das fa-
mílias encontrava-se acima da média de longo-prazo, favorecendo o consumo privado. Não 
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obstante, os resultados de inquéritos às famílias sobre expetativas de desemprego no fu-
turo (próximos doze meses) revelam um aumento dessas preocupações, o que pode afetar 
negativamente o consumo e aumentar a poupança por motivos de precaução. O investi-
mento na zona Euro cresceu a um ritmo substancialmente superior ao PIB. 

Em termos setoriais é de destacar a contração da produção do setor industrial (sobretudo 
exportador), justificada pelas tensões no comércio internacional e por dificuldades estru-
turais enfrentadas pelo setor automóvel (a título ilustrativo, a produção de carros de pas-
sageiros na Alemanha caiu para o nível mais baixo desde 1996). O índice Markit Eurozone 
Composite também diminuiu, essencialmente em resultado da quebra de encomendas na 
indústria e na distribuição/retalho, enquanto o nível geral de confiança no setor manufatu-
reiro se encontrava abaixo da média de longo prazo no final do ano. Também se assistiu a 
um forte abrandamento no setor da construção. Apesar de alguns sinais de desaceleração, 
o desempenho dos setores dos serviços e de retalho manteve-se robusto e suportou o mo-
desto crescimento da atividade económica.

A taxa de inflação na zona Euro foi de 1,2%, permanecendo a expetativa de que se mante-
nha significativamente abaixo da meta do BCE de 2%. Com efeito, a inflation-linked swap 
rate com maturidade a cinco anos sugere uma taxa média de inflação de 1,3% para os pró-
ximos cinco anos e o inquérito Survey of Professional Forecasters do BCE sugere taxas de 
inflação de 1,2%, 1,4% e 1,5% para 2020, 2021, e 2022, respetivamente. Uma possível ex-
plicação para os preços não terem acompanhado a subida dos salários nominais reside na 
resistência das empresas em subirem preços, sacrificando as suas margens. A transição 
económica da China, o envelhecimento da população, as alterações na procura de automó-
veis, o combate às alterações climáticas, os avanços tecnológicos e medidas regulatórias 
deverão marcar a evolução da inflação e de outros importantes agregados macroeconómi-
cos da zona Euro nos próximos anos.

Os EUA conheceram uma desaceleração modesta da atividade económica. A taxa de cres-
cimento real do PIB situou-se nos 2,3%, sustentada pela robustez do consumo privado e 
pelo mercado de trabalho, à semelhança de outras regiões económicas. A taxa de desem-
prego manteve-se no nível mais baixo das últimas cinco décadas, tendo-se assistido ao 
aumento da taxa de participação no mercado de trabalho e ao crescimento dos salários 
reais. A imposição de tarifas aduaneiras aumentou o custo do comércio com o exterior e 
condicionou o crescimento das exportações, ao mesmo tempo que a incerteza política as-
sociada ao comércio internacional também penalizou o investimento e o clima de negócios 
ao longo de 2019.

De acordo com o FMI, a China atravessa um processo de transformação de uma economia 
assente nas exportações para uma economia focada na procura doméstica e em particu-
lar no setor dos serviços. Em acréscimo, a taxa de crescimento potencial deverá abrandar 
no médio prazo devido ao envelhecimento da população e à desaceleração do crescimento 
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da produtividade do trabalho. Em termos conjunturais, a taxa de crescimento da produção 
industrial atingiu valores mínimos dos últimos anos e a despesa com infraestruturas de-
cresceu pelo segundo ano consecutivo, o que contribuiu para uma redução da procura por 
bens e serviços importados do Resto do Mundo. Por outro lado, apesar de a proporção de 
empréstimos não bancários estar a decrescer em resultado, inter alia, de regulação finan-
ceira mais apertada, o endividamento da economia chinesa continuou a aumentar (o total 
da dívida superou os 260% do PIB). Neste contexto, a China conheceu um abrandamento da 
atividade económica, com a taxa de crescimento real do PIB a cair para 6,1%.

Já a taxa de crescimento da economia nipónica foi de 1,1% em 2019. Não obstante o enfra-
quecimento da atividade económica, a taxa de desemprego permanece em mínimos histó-
ricos, tendo-se mesmo observado um aumento da participação no mercado de trabalho.

Portugal alcançou uma taxa de crescimento real do PIB (2,2%) superior ao da zona Euro. O 
crescimento da atividade económica foi sustentado essencialmente pela procura interna, 
designadamente o consumo privado e o investimento. Esta evolução coincidiu com uma 
deterioração do indicador de sentimento económico (que, ainda assim, se manteve acima 
da respetiva média histórica). O crescimento foi suportado pelos setores dos serviços e 
construção, o que permitiu a reversão dos efeitos negativos do abrandamento da produ-
ção industrial. Após sucessivos anos em que se manteve superavitária, a balança corrente 
apresentou um défice de 0,1% em 2019, parcialmente explicado pelo aumento de procura 
de bens de equipamento e máquinas.

A taxa de inflação reduziu-se para 0,3%, essencialmente em resultado da diminuição do 
preço da energia (eletricidade) e dos transportes públicos. Quanto ao défice fiscal, regis-
tou-se o primeiro superavit das últimas quatro décadas (0,2% do PIB), decorrente do au-
mento das receitas alimentado pela expansão económica, da diminuição da despesa com 
juros e da manutenção de níveis de investimento público inferiores ao orçamentado. É tam-
bém de assinalar a ativação do mecanismo de capital contingente do Novo Banco, uma des-
pesa não recorrente que pesou negativamente nas contas públicas.

O contexto macroeconómico internacional teve impacto no desempenho das empresas co-
tadas. Em termos globais, assistiu-se à diminuição dos resultados por ação de 5,1% entre 
as empresas de maior dimensão, essencialmente em resultado da quebra de 0,47 p.p. da 
margem de lucro uma vez que as receitas aumentaram 3,8%. Em consequência, o retorno 
dos ativos (dos capitais próprios) destas empresas diminuiu para 1,9% (12,2%). O P/E3 do 
MSCI World (earnings yield) situava-se em 20,6 (4,84%) no final de 2019, um aumento ex-
pressivo face ao período homólogo e que é explicado quer pela valorização do índice, quer 
pela degradação dos resultados por ação. O P/B4 também conheceu um aumento face ao 
período homólogo, fruto da forte valorização das ações. As despesas em capital e em in-
vestigação e desenvolvimento (I&D) aumentaram 0,1% e 7,6%, respetivamente, tendo em 
vista o aproveitamento de oportunidades de crescimento em indústrias competitivas.

3
 P/E é o indicador 

price to earnings.
4

  P/B é o indicador 

price to book.
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GRÁFICO 3 – RESULTADOS POR AÇÃO (ESQ) E MARGEM DE LUCRO (DIR)

Nos EUA, o P/E (P/B) aumentou para 21,4 (3,6) em resultado do forte aumento das cotações. 
As empresas norte-americanas cotadas de maior dimensão beneficiaram de um cresci-
mento do volume de vendas, que foi acompanhado de uma queda da margem de lucro. As 
despesas de investimento em capital e em I&D aumentaram, pelo que as cotações de final 
de ano incorporam expetativas de crescimento elevadas. 

No conjunto das empresas não-financeiras norte-americanas (cotadas e não-cotadas) é de 
assinalar o contraste entre as de maior dimensão e as PME em termos de rentabilidade dos 
ativos, custo de financiamento da dívida e nível de stress financeiro. Com efeito, a renta-
bilidade dos ativos das empresas de maior dimensão situou-se em 7,6%, ao passo que nas 
PME caiu para -3,9%. Ao nível do custo de financiamento, as maiores empresas financiaram 
a sua dívida à taxa efetiva de 4,2%, valor que compara com 9,8% para as PME. A diferença 
dos custos de financiamento não parece ser explicada pelo rácio de alavancagem finan-
ceira, que é superior entre as maiores empresas (32% versus 18%). Todavia, apenas 9,8% 
da dívida das maiores empresas tinha associado um interest coverage ratio abaixo de 100% 
(63,8% para PME).

Os resultados das empresas cotadas da zona Euro diminuíram em resultado da quebra da 
margem de lucro (embora se tenha assistido ao forte crescimento das receitas), enquanto o 
aumento das cotações sustentou o incremento do P/E. As empresas cotadas da zona Euro 
também exibiram um forte crescimento das despesas de capital fixo e de I&D. No que se 
refere ao conjunto das empresas não-financeiras (cotadas e não-cotadas), a rentabilidade 
dos ativos e dos capitais próprios (ROA e ROE, respetivamente) foi ligeiramente superior 

1. EVOLUÇÃO GLOBAL 
DOS MERCADOS 

ACIONISTAS

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300 EPS Profit Margin

-5

0

5

10

15

20

Fonte: Bloomberg;
cálculos CMVM.

PSI 20

MSCI World

S&P 500

Eurostoxx 600

Dez. 
10

Dez. 
11

Dez. 
12

Dez. 
13

Dez. 
14

Dez. 
15

Dez. 
16

Dez. 
17

Dez. 
18

Dez. 
19

Dez. 
10

Dez. 
11

Dez. 
12

Dez. 
13

Dez. 
14

Dez. 
15

Dez. 
16

Dez. 
17

Dez. 
18

Dez. 
19

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx


25

RELATÓRIO SOBRE OS MERCADOS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 2019

Voltar ao índice cmvm.pt

entre as PME. Ao contrário dos EUA, a taxa de juro efetiva foi ligeiramente inferior para em-
presas de pequena e média dimensão, o que pode ser explicado pelo menor rácio de endi-
vidamento destas empresas.

O P/E do índice PSI 20 aumentou para 17,0 no final do ano, em resultado da valorização do 
cabaz de ações que compõem o índice e, sobretudo, da quebra dos resultados por ação. 
O desempenho económico das cotadas portuguesas de maior dimensão foi marcado pelo 
aumento do volume de vendas e pela queda da margem de lucro. As despesas de capi-
tal tiveram a maior subida da última década (situando-se, ainda assim, 50% abaixo do ní-
vel de 2009), enquanto as despesas em I&D se mantiveram inalteradas face ao período 
homólogo.

GRÁFICO 4 – EARNINGS YIELD (ESQ) E PRICE-TO-BOOK (DIR)

O aumento do P/E dos principais índices internacionais ocorreu num período de taxas de 
juro e prémios de risco extremamente reduzidos. As valorizações acionistas não foram 
acompanhadas por um crescimento robusto dos resultados económicos das empresas. 
A compressão do term premium e a redução das taxas de juro sem risco de longo prazo 
ajudam a explicar a preferência dos investidores por ações, e a sua consequente valoriza-
ção. Nos mercados obrigacionistas assistiu-se ao estreitamento dos spreads de crédito. A 
combinação de envelhecimento da população (que, sendo um fator de natureza estrutural, 
contribui para a alteração do perfil de crédito e da aversão ao risco em termos agregados), 
reduzido crescimento da produtividade (que reduz a procura de financiamento para despe-
sas de capital) e políticas monetárias acomodatícias contribuíram para o declínio pronun-
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ciado das taxas de rentabilidade de longo prazo nas principais economias avançadas e o 
aumento do volume de dívida a negociar a taxas negativas.

GRÁFICO 5 - TAXAS DE JURO DIRETORAS DO BCE (ESQ) E YIELDS DE OBRIGAÇÕES SOBERANAS
DAS PRINCIPAIS ECONOMIAS MUNDIAIS (DIR - PONDERAÇÃO POR MONTANTES VIVOS)

No final de 2019 os montantes vivos de dívida a transacionar a taxas negativas excediam 
já os 15 biliões5 de USD. O número de países com taxas de juro soberanas a 10 anos nega-
tivas também aumentou, incluindo no final do ano Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, 
França, Alemanha, Japão, Países Baixos, Suécia e Suíça. Indicadores avançados assentes 
em dados da negociação do mercado de derivados de taxa de juro sugerem que, num con-
texto semelhante ao do final de 2019, 20% dos montantes vivos de dívida soberana mante-
rão taxas internas de rentabilidade negativas pelo menos até 2022.

Uma implicação direta da política monetária vigente é a compressão de spreads de crédi-
to e do term premium, que em certos segmentos se encontram abaixo do que é justificado 
pelos fundamentais.6 No que se refere ao term premium, a diferença entre as taxas à vis-
ta a dez e a dois anos era de 0,35 p.p. (0,42 p.p.) para a dívida soberana dos EUA (da zona 
Euro) no final do ano. Em ambos os casos, o declive da curva de rendimentos encontra-se 
substancialmente aquém da média histórica dos últimos 20 anos. É de assinalar que o de-
créscimo do term premium nas economias avançadas não está apenas associado à política 
monetária vigente, já que decorre de uma tendência de longo prazo iniciada há quase três 
décadas. Por seu turno, o spread de crédito - medido pela diferença entre as yields de obri-
gações Baa e Aaa - situava-se em 87 p.b. no final de 2019 (substancialmente inferior aos va-
lores médios do período homólogo e desde o início do milénio). 

5
 O bilião é definido 

como 10
12

.

 
6
 Fonte: IMF, Global 

Financial Stability 

Report: Lower for 

Longer, October 2019.
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Os prémios de risco no mercado acionista também caíram face ao período homólogo. A dife-
rença entre o earnings yield e as taxas de juro de longo prazo comprimiu-se em 2019 na zona 
Euro e nos EUA, para 4,95 p.p. e 2,76 p.p., respetivamente. No caso particular da Europa, aque-
le diferencial encontrava-se ainda assim acima da mediana dos últimos dez anos. No caso de 
Portugal, a diferença entre o earnings yield e as taxas de juro de longo prazo situava-se nos 6 
p.p., um valor substancialmente superior à média dos últimos dez anos, fruto do facto de as 
yields da República incorporarem um elevado spread de crédito entre 2010 e 2016. À seme-
lhança do verificado no mercado acionista, a diminuição da compensação dos investidores 
pelo risco tomado no mercado de dívida estará relacionada com a evolução do term premium.

GRÁFICO 6 – YIELDS DE OBRIGAÇÕES EMITIDAS POR EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS 
(CABAZ MUNDIAL) (ESQ) E TERM PREMIUM (DIR)

A evolução dos mercados foi condicionada por dois movimentos opostos. De um lado, a 
crescente incerteza política influenciou negativamente o desempenho dos mercados. Os 
inúmeros episódios associados a disputas comerciais conduziram a sucessivos picos de vo-
latilidade, designadamente em janeiro e agosto de 2019, períodos em que a tensão entre a 
China e os EUA se intensificou. Todavia, a ação dos bancos centrais teve o mérito de suavi-
zar a instabilidade. Apesar da incerteza económica e política verificada durante o ano, o índi-
ce de stress financeiro manteve-se em níveis reduzidos7, ao passo que a evolução dos prin-
cipais índices de condições financeiras sugere condições menos restritivas que o normal. 

Apesar dos picos de volatilidade, ocorreu em termos médios uma queda dos principais ín-
dices internacionais de volatilidade implícita: o VIX e o VSTOXX diminuíram, situando-se 
substancialmente abaixo das respetivas médias históricas. Concomitantemente, as posi-
ções longas (líquidas) do mercado de opções sobre o índice VIX aproximaram-se de mínimos 
históricos, sinalizando que os investidores não antecipavam subidas de volatilidade num 

7
 O St. Louis Fed 

Financial Stress Index 

situava-se em -1,394 

no final de 2019. Este 

indicador tem média 

nula desde a sua 

construção.
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futuro próximo. Por outro lado, o rácio de posições abertas de calls-put sobre ações de paí-
ses emergentes aumentou substancialmente em 2019. Ambos os casos sinalizam um afas-
tamento dos investidores de posições de proteção face a quedas do mercado. Excluindo o 
primeiro trimestre de 2018, a incerteza quanto aos resultados futuros das maiores empre-
sas globais situou-se abaixo da mediana dos últimos dez anos.

GRÁFICO 7 – STRESS FINANCEIRO E CONDIÇÕES FINANCEIRAS
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GRÁFICO 8 – INCERTEZA DOS RESULTADOS A TRÊS ANOS (ESQ) E EXPETATIVA DA TAXA DE CRESCIMENTO 
MÉDIO ANUAL DOS RESULTADOS A TRÊS ANOS (DIR)

Fonte: Bloomberg; cálculos CMVM. O indicador de incerteza quanto aos resultados foi calculado do seguinte modo. Em primeiro lugar foi cal-
culado o coeficiente de variação das previsões de resultados a três anos em janelas móveis de 30 dias. O coeficiente de variação foi calculado 
atendendo a um histórico de dez anos. De seguida, e para cada data de observação, foi calculado o respetivo percentil tendo por referência a 
totalidade da amostra. Valores acima de 0,5 refletem incerteza acima da mediana.
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O ambiente de taxas de juro historicamente reduzidas induziu o agravamento do endivida-
mento das empresas não-financeiras em muitas economias, particularmente das empre-
sas mais endividadas e em stress financeiro. A título ilustrativo, 48% da dívida de empre-
sas norte-americanas era classificada de especulativa (high yield) e 36% era proveniente 
de empresas cujos resultados operacionais são insuficientes para cobrir o custo da dívida 
(interest rate coverage inferior a 100%). Entre a dívida classificada de investment grade, 
quase metade estava classificada no nível BBB ou BBB-, o que levanta preocupações rela-
cionadas com a estabilidade financeira. De facto, uma inversão do ciclo económico poderá 
deteriorar a qualidade de crédito destas empresas e conduzir à revisão da sua notação de 
crédito para high-yield. Nessa situação, investidores institucionais sujeitos a regras impe-
ditivas de tomadas de posições excessivas em dívida especulativa poderão ter que alienar 
essas posições, inclusivamente através de fire-sales. 

Na zona Euro, a situação é bastante heterogénea em termos geográficos. Cerca de 31% 
e 33,5% da dívida de empresas não-financeiras alemãs e francesas, respetivamente, ti-
nha a classificação de especulativa, e 24,6% e 15,6% era proveniente de empresas cujos 
resultados operacionais são insuficientes para cobrir o custo da dívida. Idênticas percen-
tagens para Itália e Espanha, são 53,7% e 57,9%, por um lado, e 17,8% e 24,6%, por outro. 
Apesar disso, ambas as economias registaram um abrandamento do crescimento do in-
vestimento privado. Por seu turno, o aumento do crédito a empresas não-financeiras lo-
calizadas em economias emergentes situou aquela rúbrica em valores próximos de 100% 
do PIB agregado dessas regiões. 

Em Portugal, o financiamento através de capital alheio está concentrado nos emprésti-
mos bancários. O montante de empréstimos bancários concedidos a empresas não-finan-
ceiras diminuiu 3,3% (-4,2% em 2018), queda que foi mais pronunciada nos empréstimos 
de curto prazo (-8%), enquanto nas maturidades compreendidas entre um e cinco anos 
se assistiu a um crescimento de 1,2%. Esta evolução recente encontra-se em linha com a 
tendência de diminuição da alavancagem financeira das empresas não-financeiras portu-
guesas que se iniciou após a crise financeira. A melhoria da rentabilidade operacional das 
empresas contribuiu para o alívio de problemas de tesouraria, justificando menor recurso 
a crédito de curto prazo para financiar capital circulante.

A evolução do crédito bancário às empresas não-financeiras em Portugal contrasta mar-
cadamente com a evidenciada no conjunto dos países da zona Euro, onde aqueles emprés-
timos também cresceram, mas menos do que no ano anterior. Ainda assim, o inquérito à 
atividade de concessão de crédito realizado pelo BCE junto dos bancos da zona Euro no 
último trimestre de 2019 indicava um decréscimo da procura por crédito na maioria dos 
bancos inquiridos, algo que não acontecia desde 2013. Este decréscimo da procura acon-
tece num período em que os critérios de concessão de crédito não se alteraram significa-
tivamente quer para empresas, quer para crédito à habitação.
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No que concerne aos empréstimos bancários às famílias, o crescimento foi de 3,2% e 3,3% 
em Portugal e na zona Euro, respetivamente. Uma desagregação por tipologia de emprés-
timo mostra, todavia, que enquanto a variação daquela rubrica em Portugal é fundamental-
mente explicada pelo crescimento do crédito ao consumo, na zona Euro a variação do sto-
ck de empréstimos para crédito à habitação assume maior relevância. Este padrão parece 
sugerir que o foco da atividade bancária em Portugal se tem direcionado para as famílias, 
por substituição de crédito a empresas não-financeiras. 
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GRÁFICO 9 – STOCK DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS A EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS (ESQ) 
E VARIAÇÃO DO STOCK DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS, POR TIPOLOGIA E PRAZO (DIR)
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GRÁFICO 10 – DÍVIDA DAS FAMÍLIAS (ESQ) E RESPETIVO PESO EM PORTUGAL (DIR)

Quando consideradas as famílias e as entidades sem fins lucrativos em conjunto, obser-
va-se uma redução do peso do endividamento bancário face ao PIB. A redução em simul-
tâneo das taxas de juro e da dívida (medida em percentagem do rendimento) contribuíram 
para o alívio do serviço da dívida das famílias e entidades sem fins lucrativos. As empresas 
não-financeiras privadas conheceram igualmente uma queda do endividamento medido 
em percentagem do PIB. Porém, ao contrário das famílias e entidades sem fins lucrativos, 
as empresas privadas não financeiras registaram um aumento ligeiro do serviço de dívida, 
relacionado com a amortização de capital em dívida e não com o aumento de custos de fi-
nanciamento e de intermediação financeira.8   

O spread de crédito de Portugal, medido pela diferença entre as taxas de juro à vista a cinco 
anos das dívidas soberanas Portuguesa e Alemã, acentuou a sua queda face a anos ante-
riores. Aquele diferencial era de 36 p.b. no final do ano, menos de metade do verificado no 
final de 2018, o que não pode ser dissociado da melhoria da notação de risco da dívida da 
República ocorrida em março (pela Standard and Poor’s) e em outubro (DBRS). Já o spread 
médio de Espanha, Itália e Irlanda situava-se em 57 p.b. (aproximadamente 100 p.b. no final 
de 2018). A dívida soberana Portuguesa e de outros países da zona Euro tem beneficiado da 
procura de retorno por investidores institucionais. Contudo, é também de assinalar o con-
tributo da procura destes ativos por instituições financeiras que pretendem ajustar balan-
ços de modo a cumprir exigências regulatórias e o da procura estimulada pelo já referido 
reinício do programa de compra de ativos do banco central.  

8
 O custo de financia-

mento das empresas 

privadas não-finan-

ceiras junto do siste-

ma bancário caiu 32 

p.b. em 2019.
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GRÁFICO 11 – CURVA DE RENDIMENTOS (ESQ) E SPREADS SOBERANOS A CINCO ANOS (DIR)

A queda dos spreads de crédito da República foi acompanhada da descida de 2,7 p.p. da 
dívida das administrações públicas em percentagem do PIB durante 2019. Essa redução 
resulta de vários fatores. Do lado do numerador, é de sublinhar a redução do défice orça-
mental face a anos anteriores e, sobretudo, das rúbricas associadas ao custo da dívida (o 
custo implícito da dívida - rácio entre os encargos financeiros e o montante em dívida - 
caiu 17 p.b.). A conjuntura económica contribuiu para melhorar as contas públicas, por via 
do aumento das receitas de impostos e da diminuição dos encargos do Estado com prote-
ção social. O crescimento do PIB nominal, fruto do crescimento real da atividade econó-
mica e do ténue aumento do nível geral de preços, contribuiu igualmente para o aumento 
do denominador. 
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GRÁFICO 12 – DÍVIDA PÚBLICA EM % DO PIB (ESQ) E CUSTO IMPLÍCITO DA DÍVIDA (DIR)

A evolução do peso da dívida pública nas principais economias assumiu padrões distintos. 
Enquanto na zona Euro se assistiu à queda daquele indicador, nos EUA e na China registou-
-se um aumento expressivo do peso da dívida pública.

Ao mesmo tempo que as condições financeiras favoráveis alimentaram o preço dos ati-
vos financeiros com risco, também cresceram os riscos de médio-prazo de ocorrência de 
eventos extremos. Assim, as muito baixas taxas de juro levaram investidores institucionais, 
como companhias de seguros e fundos de pensões, a procurar alternativas mais atrativas 
de investimento. A procura de retorno tornou-se mais evidente entre entidades que tinham 
objetivos de retornos nominais positivos, como fundos de pensões com benefício-definido. 
O ambiente de baixas taxas de juro pode ter um impacto negativo sobre a solvabilidade des-
tas entidades no médio e longo prazo uma vez que as responsabilidades desses fundos têm 
tipicamente maior duração que os seus ativos, pelo que quedas de taxas de juro produzem 
maior impacto no valor presente das responsabilidades do que no dos ativos. 

Em geral, os investidores institucionais reforçaram posições em ativos de maior volatilida-
de (por exemplo, setores com maior risco de negócio e alavancados, ou dívida com maior 
duração e/ou risco de crédito) e de menor liquidez, no sentido de permanecerem competiti-
vos. Contudo, esta alteração de política de investimento poderá ter facilitado o crescimen-
to da dívida em empresas não financeiras mais vulneráveis do ponto de vista financeiro. O 
search-for-yield generalizado poderá também conduzir a um aumento das semelhanças das 
estratégias e perfis de investimento, amplificando os efeitos de movimentos adversos do 
mercado. Ademais, o investimento em ativos menos líquidos aumenta a pressão dos fun-
dos em caso de resgates anormais dos participantes.
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Os preços do imobiliário residencial em Portugal mantiveram a dinâmica de crescimento 
dos últimos anos. No final de 2019, os imóveis residenciais situados em Portugal conhe-
ciam um crescimento real (nominal) de 7,8% (8,9%) face ao período homólogo. A cidade de 
Lisboa registou, pela primeira vez desde 2016, um crescimento homólogo inferior ao nacio-
nal. Os imóveis usados tiveram uma valorização ligeiramente superior à dos imóveis novos. 
Nos demais países que integram a OCDE, os preços do imobiliário residencial cresceram a 
um ritmo inferior, quer em termos reais, quer em termos nominais. 

Por outro lado, os rácios preços-rendas e preços-rendimento encontravam-se substan-
cialmente acima da média de longo prazo no final do ano, à semelhança do que acontece 
em outros países da OCDE. A evolução dos preços dos imóveis não pode ser dissociada da 
oferta de novos imóveis: apesar do crescimento de quase 15% das novas licenças de cons-
trução em Portugal durante 2019, em termos absolutos o número de novas licenças é meta-
de da média verificada nas últimas duas décadas. 

À semelhança dos mercados acionistas, também as valorizações de imóveis a nível interna-
cional parecem ser sustentadas pelo reduzido declive da curva de rendimentos. Com efei-
to, os rácios entre rendas e preços dos imóveis para apartamentos e escritórios encon-
travam-se comprimidos e ao nível mais baixo dos últimos dez anos. Já o diferencial entre 
esses rácios e as yields de obrigações soberanas com maturidade a dez anos encontravam-
-se abaixo da mediana para os últimos dez anos.

GRÁFICO 13 – IMOBILIÁRIO RESIDENCIAL: RÁCIOS PREÇOS-RENDAS E PREÇOS-RENDIMENTO (ESQ)
E PREÇOS NOMINAIS E REAIS (DIR)
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A desaceleração da procura mundial, e, em particular, da China e de outras economias 
emergentes, contribuiu para a diminuição da procura por metais e por energia. No caso 
particular do setor petrolífero, o preço médio do petróleo foi de 61 dólares em 2019, corres-
pondente a uma redução de 10% face ao período homólogo. Esta evolução está associada 
à presença de choques, quer do lado da procura, quer do da oferta. Assim, o abrandamento 
económico global reduziu a procura por petróleo e pelos seus derivados. Porém, restrições 
à oferta impostas pela OPEP e pela Rússia, em conjunto com tensões militares no Médio 
Oriente e disrupções da produção na Venezuela e na Líbia, ajudaram a sustentar o preço 
daquela matéria prima. A redução da oferta pelos principais países exportadores foi con-
trabalançada por um aumento da produção norte-americana.

Apesar da queda generalizada do preço dos metais, o ouro e a prata apresentaram valori-
zações de 18,8% e 15,9%, respetivamente, no ano. Esta divergência é explicada pelo facto 
de estes dois metais preciosos serem considerados ativos de refúgio. Por essa razão, po-
dem apresentar padrões distintos dos demais metais usados na produção industrial cujo 
preço é bastante sensível à evolução da atividade económica. Nos mercados cambiais, o 
dólar norte-americano apreciou face ao Euro, mas depreciou face às principais moedas de 
mercados emergentes em resultado da menor procura por ativos seguros norte-america-
nos durante 2019. O dólar norte-americano também depreciou ligeiramente face a moedas 
refúgio como o iene e o franco suíço. 

Em suma, o ponto de partida para 2020 assenta numa economia global a mostrar sinais evi-
dentes de desaceleração, em particular na Europa e na China. Por outro lado, ao longo da 
última década acumularam-se fortes desequilíbrios em alguns setores da economia, e em 
particular nos mercados imobiliário e de dívida. À incerteza resultante de políticas comer-
ciais protecionistas já tratadas ao longo deste capítulo juntou-se, no primeiro trimestre de 
2020, um choque exógeno derivado de uma crise de saúde pública (a pandemia Covid-19), 
que paralisou a maioria dos setores económicos (com particular destaque para aqueles 
que estão relacionados com a aviação, turismo, alojamento e restauração) e elevou as des-
pesas públicas em algumas das principais economias mundiais. Os desequilíbrios financei-
ros atuais (como o excesso de alavancagem das empresas, estados e famílias) e a falta de 
instrumentos de política económica disponíveis na maioria dos países desenvolvidos (em 
particular na vertente monetária) constituem desafios no combate a esta nova crise. As 
suas implicações para a economia global, para os mercados de valores mobiliários e para 
Portugal poderão ser profundas.
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A 
comparação da estrutura dos passivos financeiros revela que, à semelhan-
ça do ocorrido no ano transato, os desenvolvimentos positivos do enqua-
dramento macroeconómico contribuíram para nova redução do peso dos 
empréstimos no total da economia portuguesa, continuando, no entanto, 
o sistema financeiro português a estar marcadamente assente no sistema 

bancário. A redução do endividamento do conjunto dos setores institucionais foi, no entan-
to, mais acentuada nas sociedades não financeiras, tendo-se assistido a um aumento do 
peso relativo dos empréstimos contraídos por particulares (associado à continuada recu-
peração dos indicadores de sentimento). 

PREFERÊNCIA DE PARTICULARES AUMENTOU POR AÇÕES E OUTRAS 
PARTICIPAÇÕES FACE A TÍTULOS DE DÍVIDA.

MELHORIA NO CUMPRIMENTO DOS COMPROMISSOS DE DÍVIDA DAS EMPRESAS 
PORTUGUESAS, APESAR DE UMA QUEBRA LIGEIRA NA SUA RENTABILIDADE 
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GRÁFICO 14 - PESO DE ALGUNS COMPONENTES NO TOTAL DE PASSIVOS
E DA SITUAÇÃO LÍQUIDA, ZONA EURO 

Em paralelo, a economia portuguesa conheceu um novo aumento relativo dos montantes 
associados a ações, outros títulos e participações, possivelmente refletindo o comporta-
mento dos preços daqueles ativos. Esta evolução permitiu alguma convergência da eco-
nomia portuguesa com a média dos países da zona Euro. Não obstante, o recurso a capital 
alheio encontra-se bastante acima dessa média e, consequentemente, o recurso a capitais 
próprios é ainda bastante inferior à média (e à mediana) da zona Euro, o que poderá colocar 
Portugal em desvantagem competitiva face aos demais países. 

Para o conjunto das sociedades não financeiras (SNF), constata-se uma grande disparida-
de no recurso ao financiamento através de dívida (excluindo crédito bancário) e através de 
ações e outras participações. Nos três últimos anos, o peso do stock das respetivas par-
ticipações em ações e outras participações foi equivalente a cerca de 10 vezes o peso dos 
títulos da dívida em Portugal, e cerca de 15 vezes para a média dos países da zona Euro. O 
peso das ações e outras participações, face aos títulos de dívida, cresceu neste período 
em Portugal, mas diminuiu ligeiramente na zona Euro, o que permitiu a aproximação de 
Portugal à média daquela área económica e monetária. Contudo, tal não significa que tenha 
aumentado o recurso ao financiamento em mercado de capitais, pois este crescimento das 
ações e outras participações não é aí realizado. 
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GRÁFICO 15 - PESO DE “TÍTULOS EXCETO AÇÕES” (ESQ)
E “AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES” (DIR) - ZONA EURO

O processo de desalavancagem das empresas continuou em 2019, com uma diminuição do 
total dos empréstimos obtidos de 1294 milhões de euros face ao ano anterior. No entanto, 
esta diminuição não ocorreu em todos os tipos de empresa. De facto, essa queda apenas 
ocorreu nas micro e pequenas empresas, tendo o total de empréstimos aumentado no caso 
das empresas de média e grande dimensão.

No que diz respeito aos montantes de crédito vencido, as principais diminuições ocorreram 
nas médias empresas, seguidas das pequenas e microempresas, apresentando as grandes 
empresas uma diminuição menos pronunciada. Estas diminuições estão também presen-
tes nos rácios de crédito vencido, e estão relacionadas com a evolução favorável do en-
quadramento macroeconómico, a persistência de baixas taxas de juro e a diminuição dos 
spreads de crédito.
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GRÁFICO 16 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS (ESQ) E RÁCIO DE CRÉDITO VENCIDO (DIR)

GRÁFICO 17 - CUSTO E COBERTURA DOS FINANCIAMENTOS, 
RENTABILIDADE DOS CAPITAIS PRÓPRIOS E DOS CAPITAIS INVESTIDOS 

Fonte: Banco de Portugal; cálculos CMVM. Valores consolidados (eliminam as operações entre entidades do mesmo setor institucional).
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A cobertura dos financiamentos obtidos (rácio entre EBITDA e juros suportados) tem au-
mentado consistentemente, para estabilizar em 2019, traduzindo uma maior capacidade de 
as empresas cumprirem as responsabilidades associadas aos juros do respetivo financia-
mento por dívida. Por outras palavras, as empresas têm melhorado a sua capacidade em fa-
zer face aos encargos com os juros do endividamento, pelo que estão sujeitas a menor pres-
são financeira. Assim, as empresas viram aumentar a capacidade de utilizar o lucro gerado 
antes de impostos, juros e amortizações para pagar os juros do seu financiamento. O custo 
dos financiamentos obtidos (rácio entre juros suportados e financiamento obtido) apresen-
ta igualmente uma tendência decrescente, tendo estabilizado no último ano em torno de 
3,2% em resultado da estabilização dos indexantes usados pelas instituições financeiras na 
cedência de fundos e ainda do prémio de risco. Ao invés, a rentabilidade dos capitais pró-
prios (medida pelo return on equity – ROE) e a rentabilidade bruta dos capitais investidos co-
nheceram uma evolução desfavorável, ainda que ligeira, em 2019.
 
Em suma, a evolução recente de diversos indicadores financeiros permite constatar, por um 
lado, uma ligeira inversão no crescimento da rentabilidade das empresas portuguesas, veri-
ficada em 2018, e, por outro lado, uma melhoria na capacidade das empresas em cumprirem 
com os seus compromissos de dívida, o que pode levar a uma maior facilidade na captação 
de financiamento. Neste contexto, o mercado de capitais é uma boa opção para o financia-
mento do investimento produtivo e da atividade empresarial.

Esta possibilidade encontra-se patente nos dados do Inquérito de Conjuntura ao Investimento 
de outubro de 2019 do INE. A informação divulgada permite concluir que, das empresas em 
Portugal que indicaram ter limitações ao financiamento do investimento, o fator “Mercado 
de Capitais” é o menos limitativo, tendo as empresas considerado a deterioração das pers-
petivas de venda e a incerteza associada ao autofinanciamento como os principais fatores 
limitativos a um maior aumento do seu investimento em 2020.

Por outras palavras, as empresas em Portugal, apesar de esperarem utilizar as receitas das 
suas atividades como principal fonte de financiamento para o investimento futuro e de con-
siderarem o mercado de capitais como o fator menos limitativo ao investimento, admitem 
também que a incerteza associada a essas receitas seja um dos principais entraves a um 
aumento desse investimento. 

Apesar de as empresas considerarem que o recurso ao mercado de capitais é um fator pou-
co limitativo do investimento, o financiamento através deste mercado continuou a ser pouco 
utilizado. Como melhor referido mais à frente neste relatório, em 2019 apenas duas empresas 
no mercado regulamentado (Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD e Vista Alegre Atlantis, 
SGPS, SA) procederam a aumentos de capital no montante conjunto de 40,2 milhões de eu-
ros, enquanto no mercado não regulamentado três empresas (Adelphi Gere, Investimentos 
Imobiliários, Turísticos e Hoteleiros SA, Monumental Residence, SICAFI, SA e Multi 24, SICAFI, 
SA) emitiram ações no valor de 56,4 milhões de euros. No caso do financiamento através de 
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capital alheio, as 138 emissões de obrigações por sociedades financeiras e não financeiras 
atingiram 12,9 mil milhões de Euros em 2019. Apenas sete destas emissões foram objeto de 
subscrição pública.

No caso das empresas cotadas na Euronext Lisbon, a rentabilidade do capital próprio diminuiu 
em 2019, embora relativamente mais nas não integrantes do PSI 20. Os respetivos lucros tam-
bém foram menores. Não surpreende, por isso, que o montante dos lucros retidos também 
tenha diminuído para ambos os grupos de empresas9, pese embora a proporção de lucros re-
tidos para autofinanciamento tenha aumentado ligeiramente nas empresas com resultados 
líquidos positivos. Sendo conhecidos os níveis de endividamento de muitas empresas, que se 
refletem no aumento de risco, nas notações de risco atribuídas e nas condições de acesso aos 
mercados financeiros, seria importante que as empresas mais endividadas reforçassem os 
capitais próprios através da retenção de lucros pois a insuficiência de capitais próprios é uma 
forte limitação à capacidade de investimento e à expansão. Os efeitos negativos da Covid-19, 
declarada como uma pandemia já no primeiro trimestre de 2020, contribuíram certamente 
para moldar as decisões empresariais relativas à distribuição e retenção dos lucros das socie-
dades, sendo expectável que a performance financeira das empresas sofra um forte impacto 
pelo menos em 2020, o que poderá dificultar ainda mais o seu financiamento através do mer-
cado de capitais. É, pois, expectável que o investimento empresarial continue assente sobre-
tudo no recurso ao crédito bancário e no autofinanciamento. l

Fonte: Thomson Reuters e Relatórios e Contas das Empresas; cálculos CMVM. Incluí propostas de distribuição de dividendos ainda não votadas 
em Assembleia Geral de Acionistas. No exercício de 2018 incluem-se os dividendos distribuídos até 31/12/2019 e no exercício de 2019 incluem-se 
os dividendos distribuídos e as propostas aprovadas em Assembleia Geral de Acionistas até 13/05/2020. As Sociedades Anónimas Desportivas 
não foram incluídas. Informação para 2019 sobre quatro entidades não se encontra ainda disponível nesta data. 

Quadro 1 – Rentabilidade do capital e lucros retidos (empresas da Euronext Lisbon)

 2018 2019

Montante de Lucros Obtidos (Milhões de Euros) 3628 3135

 Empresas Integrantes do PSI 20 3496 3052

 Empresas Não Integrantes do PSI 20 132 82

Montante de Lucros Retidos (todas as empresas) 956 861

Empresas Integrantes do PSI 20 894 832

Empresas Não Integrantes do PSI 20 62 29

Rendibilidade do Capital Próprio 9,4% 8,0%

 Empresas Integrantes do PSI 20 9,6% 8,3%

 Empresas Não Integrantes do PSI 20 5,7% 3,4%

Payout Ratio (todas as empresas) 74% 73%

 Empresas Integrantes do PSI 20 74% 73%

 Empresas Não Integrantes do PSI 20 53% 65%

Payout Ratio (empresas com resultados líquidos positivos) 73% 71%

 Empresas Integrantes do PSI 20 74% 72%

 Empresas Não Integrantes do PSI 20 41% 35%

9
 A percentagem de 

lucros retidos pelas 

empresas de menor 

dimensão e liquidez 

diminuiu, mas a cor-

respondente percen-

tagem aumentou no 

caso das integrantes 

do PSI 20. Não obs-

tante, as empresas 

não integrantes do ín-

dice PSI 20 retiveram 

relativamente mais lu-

cros que as de maior 

dimensão e liquidez 

(35,4% versus 27,3%, 

em 2019).
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MERCADO 
PRIMÁRIO

Não obstante a maior oferta pública inicial (IPO) de sempre ter ocorrido em 2019 
(25,6 mil milhões de dólares com o IPO da petrolífera Saudi Aramco), o merca-
do primário acionista sofreu uma contração ao nível global, que resultou es-
sencialmente da redução verificada no setor financeiro. A Europa registou o 
número e o valor de emissões de ações mais baixos desde 2012, tendo sido a 

quebra mais pronunciada nas ofertas públicas iniciais (-38%) do que nos aumentos de ca-
pital (-2%).  

As decisões de realização de IPOs são sensíveis à incerteza económica e política. A ativida-
de terá sido condicionada pelas incertezas sobre a política económica, pelas expectativas 
de evolução económica e por aspetos geopolíticos. Os baixos níveis de IPO podem também 
ser explicados por fatores do lado da procura, nomeadamente a preferência dos investido-
res por empresas que já tenham demonstrado capacidade de gerar valor.

CONTRAÇÃO DO VALOR DAS EMISSÕES DE AÇÕES NA EUROPA.

REDUÇÃO DO CUSTO DA DÍVIDA DIRETA DO ESTADO EMITIDA EM 2019.

AUMENTO DA EMISSÃO DE OBRIGAÇÕES SUSTENTÁVEIS.
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Os setores de computadores e eletrónica, financeiro e lazer e recreação concentraram 
mais de metade do valor das emissões em IPO na Europa. Os cinco principais IPO corres-
ponderam aproximadamente a um terço do valor das emissões.10 Os maiores valores globais 
de ofertas ocorreram nos mercados da London SE, NASDAQ, Euronext, Deutche Borse, SIX 
Swiss e Borsa Italia. Apesar do efeito negativo do Brexit, Londres continuou a ser procura-
da para a realização de operações transfronteiriças, nomeadamente de África e do Médio 
Oriente, que geraram algum dinamismo neste mercado e contrariaram os efeitos negativos 
referidos.

Nos EUA, o montante emitido em IPO foi de 48,8 mil milhões de dólares e em aumentos de 
capital foi de 145,3 mil milhões de dólares, correspondentes a reduções anuais de 2% e 6%, 
respetivamente.11 Três dos 10 maiores IPO ao nível mundial (Uber Technologies, Avantor e 
Lyft) ocorreram em bolsas americanas. Os setores mais importantes em termos de valor 
das emissões foram os da saúde, tecnológico e financeiro. Apesar da incerteza geopolí-
tica, o mercado primário beneficiou do cenário de valorização dos principais índices bol-
sistas americanos. A escolha de bolsas dos EUA para a emissão de ações por empresas 
da China, Europa e Israel também contribuiu para a evolução observada. Por outro lado, o 
retorno médio das emissões no primeiro dia após o IPO foi superior nos EUA relativamente 
à Europa.

No mercado regulamentado nacional não ocorreram ofertas públicas iniciais em 2019, mas 
ocorreram duas operações de aumento de capital. Assim, no primeiro semestre a Sporting 
Clube de Portugal – Futebol, SAD comunicou ao mercado a emissão de 28 milhões de ações, 

GRÁFICO 18 - IPO E AUMENTOS DE CAPITAL (ESQ) E IPO E INCERTEZA POLÍTICA (DIR) - EUROPA

10
 Nexi SpA (Borsa 

Italiana), TeamViewer 

AG (Deutsche Börse), 

Francaise Des Jeux SA-

FDJ (Euronext Paris), 

Traton SE (Deutsche 

Börse) e Network 

International Holdings 

plc (London Stock 

Exchange).
11

  Fonte: SIFMA.
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correspondentes a 41,79% do respetivo capital social, com o valor nominal unitário de um 
euro, e no segundo semestre a Vista Alegre conclui uma operação de aumento de capital no 
montante de 12,2 milhões de euros (correspondentes a 15 240 914 novas ações ordinárias, 
escriturais e nominativas).

No mercado não regulamentado, as três empresas do setor imobiliário admitidas à nego-
ciação durante o ano (Adelphi Gere, Investimentos Imobiliários, Turísticos e Hoteleiros S.A., 
Monumental Residence, SICAFI, S.A. e Multi 24, SICAFI, S.A.) emitiram ações no valor de 
56,4 milhões de euros. 

No que respeita à dívida privada, as emissões médias anuais mundiais no período 2008-
2019 foram o dobro das registadas no ciclo 2000-2007. Após a redução das emissões no 
segundo semestre de 2018 (associada a expectativas de aumento das taxas de juro), a ma-
nutenção da política monetária acomodatícia em 2019 deu um impulso acrescido à emis-
são deste tipo de dívida. No entanto, o aumento das emissões tem sido acompanhado de 
uma diminuição progressiva da sua qualidade e do aumento das maturidades, o que con-
tribui para o aumento da sensibilidade do risco de crédito a alterações da política monetá-
ria. A maturidade média das novas emissões foi de 13 anos (9,4 anos no início da década de 
2000) e o peso dos montantes emitidos no segmento high yield foi de 25% (20% em 2010).12 
Adicionalmente, 51% das emissões no segmento investment grade foram efetuadas com 
notação BBB (um dos dois níveis mais baixos do segmento), o que compara com 39% no 
período 2000-2007. Num contexto prolongado de baixas taxas de juro, esta alteração es-
trutural das características das emissões esteve também associada a uma maior procura 
de retorno pelos investidores. 

Na Europa o segmento de dívida privada conheceu uma evolução similar, com aumento do 
valor e do número de emissões, bem como do stock de dívida. As emissões do setor não 
financeiro representaram a maior parcela no segmento de investment grade. Nos EUA as 
emissões deste tipo de dívida aumentaram 6,1%, embora de forma diferenciada no que res-
peita à notação de risco: no segmento de high yield o crescimento foi de 64,3%, mas as 
emissões investment grade contraíram -2,3%. Como consequência, o peso das emissões 
high yield atingiu 20% (13% no ano anterior).13

12
 Fonte: OCDE.

13 
Fonte: SIFMA.
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GRÁFICO 19 - EMISSÕES DE DÍVIDA PRIVADA NA EUROPA, POR NOTAÇÃO DE RISCO E SETOR

Em Portugal, as emissões de obrigações por sociedades financeiras e não financeiras atin-
giram 12,9 mil milhões de Euros em 2019, e, tirando partido das historicamente baixas taxas 
de juro atuais, privilegiaram a taxa fixa relativamente à taxa variável indexada e às emissões 
de cupão zero. As obrigações clássicas e as hipotecárias representaram 84% do total emi-
tido. No setor financeiro, que emitiu 8,4 mil milhões de Euros, mais de metade do montan-
te emitido correspondeu a obrigações hipotecárias e entre os emitentes encontram-se o 
Banco BPI, Banco Santander Totta, Novo Banco, Montepio Geral, Caixa Geral de Depósitos, 
Millennium BCP e Banco Português de Gestão. As duas maiores emissões foram do Banco 
BPI (obrigações hipotecárias com cupão variável, maturidade em 2024, subscrição privada 
e valor nominal de 1,4 mil milhões de euros) e do Banco Santander Totta (obrigações hipo-
tecárias com maturidade em 2029 e cupão fixo, com subscrição pública e valor nominal de 
1,1 mil milhões de euros). Entre as sociedades não financeiras, as quatro maiores emissões 
(da EDP, Vodafone, TAP e Indaqua) tiveram subscrição particular. As emissões de obriga-
ções com subscrição pública de montante mais elevado foram efetuadas pela TAP (obri-
gações clássicas no valor de 200 milhões de euros, com maturidade em 2023 e taxa fixa) 
e pela Mota-Engil (obrigações clássicas no valor de 140 milhões de euros, maturidade em 
2024 e taxa fixa).

A emissão de dívida estruturada foi residual, o que poderá estar associado ao menor inte-
resse dos investidores, nomeadamente os não qualificados, por este tipo de dívida. Com 
efeito, mesmo num contexto de procura de retorno, o risco associado à dívida estruturada 
é elevado pois em muitos casos na maturidade não há garantia de reembolso integral do 
capital investido, nem garantia de pagamento de cupão periódico.
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A evolução descrita deverá ser enquadrada no contexto da desaceleração da atividade eco-
nómica e da relativamente maior facilidade de obtenção de crédito bancário, uma vez que 
o autofinanciamento por retenção de lucros caiu (pelo menos nas sociedades cotadas – ver 
capítulo anterior).

No caso da dívida soberana, o valor emitido na Europa foi o mais baixo desde a crise finan-
ceira de 2008.14 Esta evolução acompanha a consolidação das finanças públicas, a redução 
de desequilíbrios orçamentais em alguns Estados-membros durante a última década e me-
nores necessidades de refinanciamento (dada a emissão de dívida de longo prazo nos anos 
mais recentes). 

A emissão de dívida direta pelo Estado Português através de obrigações do Tesouro a taxa 
fixa15 ascendeu a 18,2 mil milhões de euros, um aumento de 3,1% relativamente ao montante 
colocado no ano transato, mas, contrariamente ao ocorrido nos três anos anteriores, não 
houve qualquer emissão a taxa variável. A taxa média ponderada das colocações atingiu um 
valor negativo para a maturidade de quatro anos (-0,31%) e registou o valor mais elevado 
(1,9%) para a maturidade de 18 anos, tendo as taxas de cupão média e ponderada diminuído 
para todas as maturidades. No contexto das condições de financiamento mais favoráveis 
que se verificaram durante o ano, o custo da dívida direta emitida pelo Estado em 2019 bai-
xou para 1,1%, um mínimo histórico. As emissões com maturidade entre seis e 13 anos cor-
responderam a 66% do valor total das emissões de médio e longo prazo, o que contribuiu 
para que a duração modificada da dívida pública nacional tenha aumentado para 5,2 anos 
no final do ano.

GRÁFICO 20 - MONTANTES COLOCADOS DE OBRIGAÇÕES DO TESOURO DE TAXA FIXA (ESQ)
E EMISSÕES DE DÍVIDA PÚBLICA POR MÉTODO DE EMISSÃO (DIR)

14
 Fonte: AFME.

15
 Mediante leilões, 

emissões sindicadas 

e operações de troca.
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Considerando a totalidade das emissões de dívida pública (que não apenas OT), a taxa de 
colocação média foi de 0,7% em Portugal (0,3% na Europa), revelando um custo de financia-
mento da República superior à média da Europa. Esta taxa caiu 0,5 p.p. face a 201616, o que 
poderá ser justificado, nomeadamente, pela melhoria da notação de risco da República.17  

O ano ficou também marcado pela colocação de dois mil milhões de renmimbi (260 milhões 
de euros) em ‘Panda Bonds’ (obrigações de países estrangeiros emitidas em moeda chinesa) a 
três anos com taxa de cupão anual de 4,09%. Portugal foi o primeiro país da zona Euro a finan-
ciar-se nesta moeda, o que permitiu o alargamento da base de investidores em dívida pública.

A evolução descrita influencia o montante vivo de títulos emitidos por residentes em 
Portugal. Em termos agregados, no final do ano esse montante atingia 455,7 mil milhões 
de euros, correspondendo a um crescimento homólogo de 3,8%, também influenciado pela 
valorização das ações das sociedades não financeiras e dos títulos de dívida das adminis-
trações públicas. 

A emissão líquida de títulos no ano de 2019 atingiu 3,4 mil milhões de euros. Os títulos emiti-
dos pelas administrações públicas (títulos de dívida e ações não cotadas emitidas por em-
presas públicas incluídas nas administrações públicas) representavam 45% do total emiti-
do, enquanto os das sociedades não financeiras correspondiam a 31% e os das sociedades 
financeiras a 24%. As administrações públicas, o setor não financeiro e as instituições fi-
nanceiras monetárias apresentaram emissões líquidas positivas, enquanto as instituições 
financeiras não monetárias registaram emissões líquidas negativas.

GRÁFICO 21 - SALDOS DE FIM DE MÊS DOS TÍTULOS DE DÍVIDA EMITIDOS, POR INSTRUMENTO (ESQ)
E PESO DOS TÍTULOS EMITIDOS, POR SETOR INSTITUCIONAL (DIR)

16
 Fonte: BCE (2018). 
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As emissões de obrigações sustentáveis representam atualmente uma percentagem ainda reduzida das emis-

sões totais de dívida (2%18). Não obstante, em 2019 este segmento teve um grande dinamismo em termos de 

inovação de produtos, de diversidade de emitentes e de cobertura geográfica. Além da urgência em contri-

buir para resolver o problema da insustentabilidade do modelo económico atual, o crescimento deste tipo de 

obrigações tem sido impulsionado por fatores como a divulgação de princípios e padrões para a emissão, a 

avaliação, a gestão e o reporte das obrigações sustentáveis e a incorporação dos fatores ESG nas notações 

de risco de crédito.19 A diversificação dos investidores, a possível diminuição do custo do capital em resultado 

de uma procura acrescida por este tipo de dívida e motivos associados ao branding e imagem dos emitentes 

constituem incentivos adicionais para a emissão de obrigações sustentáveis.

Em termos mundiais, as emissões de obrigações verdes, sociais e sustentáveis20 atingiram 321 mil milhões 

de dólares em 2019, o que corresponde a um crescimento de 52% face ao ano anterior.21 Entre os três tipos 

de emissões, as emissões de obrigações verdes, que marcaram o início desde mercado22, continuaram a as-

sumir um papel de relevo. Considerando as emissões que explicitamente referem o indicador de desenvolvi-

mento sustentável para a qual contribuem, os três principais objetivos visados são O7 – Energias renováveis e 

acessíveis, O11 – Cidades e comunidades sustentáveis e O13 – Ação contra a mudança global do clima. Quanto 

à notação de risco, mais de metade das emissões são classificadas na classe de investimento.23 Em termos 

geográficos, os EUA, a França e a China lideraram as emissões de obrigações verdes pelo terceiro ano conse-

cutivo. No segmento de obrigações sociais, os maiores valores emitidos ocorreram na França, no Japão e na 

Holanda, e no segmento de obrigações sustentáveis a liderança foi da Coreia do Sul, Alemanha e Espanha. As 

emissões em euros continuaram a ser preponderantes.

CAIXA 1 - OBRIGAÇÕES SUSTENTÁVEIS

18
 Fonte: ESMA.

19
 A primeira iniciativa de normalização ocorreu em 2014, com a divulgação dos Green Bond Principles, ICMA. Ao nível da Europa, destaca-se a 

taxonomia definida pela Comissão Europeia.

20
 As obrigações sustentáveis combinam características das obrigações verdes e sociais.

21
 Fonte: Environmental Finance.

22
  A primeira obrigação verde “climate awareness bond” foi emitida em 2007 pelo European Investment Bank.

23
  Fonte: FMI.
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As emissões de obrigações sustentáveis na Europa atingiram o valor médio de 21 mil milhões de euros por tri-

mestre, mais 46% do que no ano transato, e o stock de dívida sustentável atingiu os 271 mil milhões de euros. 

Aproximadamente 75% das obrigações verdes possuem uma notação A ou superior e 80% possuem maturida-

de inferior a 10 anos. Não obstante as primeiras emissões de obrigações sustentáveis terem sido efetuadas por 

emitentes soberanos ou supranacionais, o peso do setor privado tem crescido e representa atualmente 51% do 

stock desta dívida na Europa.  Em 2019, 11,8% das emissões de obrigações sustentáveis na Europa foram efe-

tuadas por emitentes soberanos (20,6% no ano anterior), tendo a Holanda efetuado a maior emissão de obriga-

ções verdes soberanas (5 985 milhões de euros com uma taxa de cupão anual de 0,5% e maturidade em 2040). 

Os emitentes nacionais também emitiram este tipo de dívida. Assim, a EDP efetuou a primeira emissão de 

obrigações verdes em 2018, colocando 600 milhões de euros com um cupão de 1,875% e maturidade em 2025. 

Esta sociedade efetuou em 2019 duas outras emissões no Euronext Access de Dublin, com o propósito de fi-

nanciar projetos de energias renováveis, designadamente parques eólicos e solares: na primeira foi emitida 

dívida subordinada no montante de 1 000 milhões de euros (com maturidade em 2079, taxa de cupão de 4,5% e 

opção de reembolso ao fim de cinco anos) e na segunda foram emitidos 600 milhões de euros (com cupão de 

0,375% e maturidade em 2026). Por outro lado, a Sociedade Bioelétrica do Mondego realizou em 2019 a primei-

ra emissão de green bonds no Euronext Access em Portugal, com o propósito de financiar o investimento de 

uma nova central termoeléctrica a biomassa. Nesta operação foram colocados 50 milhões de euros em dívida 

a 10 anos, com cupão de 1,9%.  

CAIXA 1 - OBRIGAÇÕES SUSTENTÁVEIS

GRÁFICO 22 - ALINHAMENTO DAS EMISSÕES DE OBRIGAÇÕES SUSTENTÁVEIS COM OS OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO DAS NAÇÕES UNIDAS (2019) 
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CAIXA 1 - OBRIGAÇÕES SUSTENTÁVEIS

No ano de 2019 foram igualmente distribuídos em Portugal alguns pacotes de produtos de investimento de 

retalho (PRIIPs) com características ESG. Estes produtos possuem como subjacente um índice ESG (e.g., 

STOXX®Global ESG Leaders, MSCI Europe ESG Leaders) ou um cabaz pré-definido de empresas listadas em 

índices ESG.

No que respeita à procura por este tipo de instrumento financeiro, e apesar de não existir o objetivo explícito 

de sustentabilidade no respetivo programa de compra de ativos, o BCE adquiriu quer dívida pública quer priva-

da com aquelas características, o que contribuiu para a diversificação da sua carteira de aquisições. Também 

na atual revisão estratégica da política monetária na zona Euro está a ser estudada a oportunidade de inclu-

são de fatores de sustentabilidade.
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RENTABILIDADE
E ATRATIVIDADE
DO MERCADO 
DE VALORES 
MOBILIÁRIOS 
PORTUGUÊS

O 
ano de 2019 caracterizou-se por aumentos generalizados de preços. Em 
Portugal, os índices24 PSI20, PSI20 TR e PSI Geral25 apresentaram varia-
ções positivas de, respetivamente, 10,2%, 15,2% e 16,4%, em geral inferio-
res às ocorridas em outros índices europeus (26% - CAC 40 (França), 25% 
- EURO STOXX 50 (Europa) e DAX 30 (Alemanha), 23% - STOXX EUROPE 600 

(Europa), 14% - FTSE ALL SHARE (Reino Unido) e 12% - IBEX 35 (Espanha)), mas superiores 
à remuneração da dívida pública portuguesa (obrigações do Tesouro e certificados de afor-
ro). Estas apreciações deram-se num contexto de incerteza geopolítica internacional, de 
abrandamento económico global e de políticas monetárias acomodatícias, que afetaram os 
principais índices bolsistas globais e também os portugueses.

OS ÍNDICES PSI 20, PSI 20 TR E PSI GERAL VALORIZARAM EM 2019.

MENOS DE METADE DAS SOCIEDADES COTADAS DISTRIBUIRÃO EM 2020 
DIVIDENDOS RELATIVOS AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019.

SUBSCRIÇÕES SUPERIORES AOS RESGATES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, 
FUNDOS DE PENSÕES DE ADESÃO INDIVIDUAL E DE CERTIFICADOS DE AFORRO 
E DO TESOURO.

24
 Estes índices são 

usados nesta seção 

como um proxy para 

investimentos 

em valores mobiliá-

rios com risco.
25

 Quer o PSI20 TR 

quer o PSI Geral incor-

poram eventos socie-

tários como a distri-

buição de dividendos. 
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GRÁFICO 23 – TAXAS DE VARIAÇÃO ANUAL DE ÍNDICES ACIONISTAS

Nos cinco anos mais recentes o mercado acionista evoluiu de forma favorável: o índice 
PSI20 TR valorizou 30,8% entre o final de 2014 e o final de 2019, enquanto a remuneração 
de uma OT foi de 15,1% e a inflação foi de 3,9%. Usando como referência o final de 2014, a 
melhor opção teria sido o investimento num cabaz representativo do índice PSI Geral, que 
teria permitido uma remuneração acumulada de 31,6% no último quinquénio (embora igual-
mente com maior risco). Recorde-se que os anos de 2010 e de 2014 foram particularmente 
penalizadores para o mercado acionista em Portugal, no primeiro caso em resultado da cri-
se financeira e no segundo em resultado da resolução do Banco Espírito Santo, da fusão da 
Portugal Telecom com a Oi e das perdas geradas pelo investimento da Portugal Telecom em 
títulos do Grupo Espírito Santo.

Além da evolução dos preços das ações, a remuneração dos investimentos acionistas in-
corpora igualmente uma componente de distribuição de dividendos. Menos de metade das 
sociedades cotadas distribuirão em 2020 dividendos relativos ao exercício económico de 
2019, o que acontecerá por duas ordens de razões: por um lado, o montante de lucros obti-
dos caiu em relação ao ano anterior; por outro lado, o choque gerado pela pandemia inver-
teu o ciclo económico. Neste contexto, algumas empresas decidiram reforçar os capitais 
próprios e assim contribuir para o financiamento da respetiva atividade em situação de cri-
se, o que se traduziu num dividend yield e num payout ratio inferiores aos verificados no ano 
anterior, embora elevados.
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Quadro 2 – Lucros obtidos e distribuídos - sociedades cotadas 

 2018 2019

Montante de Lucros Obtidos (Milhões de Euros) 3628 3135

 Empresas Integrantes do PSI 20 3496 3052

 Empresas Não Integrantes do PSI 20 132 82

Número de Empresas que Distribuíram Dividendos 23 15

Número de Empresas que não Distribuíram Dividendos 15 17

Montante de Dividendos Distribuídos (Milhões de Euros) 2673 2274

 Empresas Integrantes do PSI 20 2602 2220

 Empresas Não Integrantes do PSI 20 70 54

Dividend Yield 4,9% 3,6%

 Empresas Integrantes do PSI 20 4,9% 3,6%

 Empresas Não Integrantes do PSI 20 3,9% 3,4%

Fonte: Bloomberg e Relatórios e Contas das empresas; cálculos CMVM. No exercício de 2018 incluem-se os dividendos distribuídos até 

31/12/2019 e no exercício de 2019 incluem-se os dividendos distribuídos e as propostas aprovadas em Assembleia Geral de Acionistas até 

13/05/2020. As Sociedades Anónimas Desportivas não foram incluídas. Informação para 2019 sobre quatro entidades não se encontra ainda 

disponível nesta data.

GRÁFICO 24 – RENTABILIDADE ACUMULADA DE UMA CARTEIRA (ESQ) E VARIAÇÃO DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO 
E TAXA DE POUPANÇA DOS PARTICULARES (DIR), PORTUGAL.

Fonte: Bloomberg, Thomson Reuters, IGCP, INE, Banco de Portugal e Eurostat; cálculos CMVM. Taxa de poupança em % do rendimento 

disponível.
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Em geral os investidores incluem vários instrumentos financeiros nas suas opções de in-
vestimento. Tomando como referência informação sobre os patrimónios financeiros (ati-
vos) do segmento de particulares26 no final de 2009 e assumindo o investimento de 100 000 
euros nessa carteira, no final de 2019 o valor dessa carteira seria de 116 522 Euros. Ou seja, 
não obstante as perdas de valor ocorridas no segmento acionista e as muito baixas taxas 
de remuneração recentes dos depósitos bancários, o investidor teria obtido uma rentabili-
dade média ligeiramente superior a 1,5% ao ano, o que implicaria alterações relevantes na 
estrutura da carteira, com o aumento da importância relativa dos investimentos em dívida 
pública.

Um aspeto importante na tomada de decisões de investimento é a existência de poupanças 
que possam ser canalizadas para investimentos. A taxa de poupança caiu de forma muito 
relevante, particularmente no período que coincide com as crises do Euro e da dívida so-
berana portuguesa. A queda da taxa de poupança foi pouco expressiva nos últimos anos, 
mantendo-se essa taxa a rondar os 6,7% desde 2017. A variação do património líquido27 das 
famílias segue um padrão semelhante: após os acréscimos ocorridos entre 2009 e 2013, 
nos seis anos mais recentes as muito reduzidas taxas de poupança coexistiram com dimi-
nuições do património líquido das famílias em Portugal.

A poupança é reconhecida como um comportamento financeiro que conduz à melhoria do bem-estar das fa-

mílias. A poupança de longo prazo permite um comportamento de consumo doseado ao longo do ciclo de vida 

e a poupança de curto prazo (de emergência) funciona como uma almofada protetora do poder de compra, 

permitindo fazer face a despesas que ocorram em caso de choques de rendimento, como os resultantes do 

contexto atual da Covid-19.

De acordo com o Inquérito à Literacia Financeira da População Portuguesa (Inquérito) que decorreu em 2015, 630 

inquiridos (representando 63,4% das respostas válidas) referiram conseguir fazer face a uma despesa inesperada 

CAIXA 2 - POUPANÇA E LITERACIA FINANCEIRA
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26
 Tendo por base os valores dos patrimónios das Contas Nacionais Financeiras para o segmento de particulares divulgados pelo Eurostat, a 

carteira de investimentos é constituída por depósitos a prazo (83,2%), obrigações do Tesouro (7,1%), certificados de aforro (5,1%) e ações co-

tadas (4,6%).
27

  A variação no património líquido é definida como a alteração no património líquido por via de maior/menor poupança e transferências de ca-

pital e calculada deduzindo (ou acrescentando) à poupança líquida as saídas (recebimentos) de transferências de capital.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx


58

RELATÓRIO SOBRE OS MERCADOS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 2019

Voltar ao índice cmvm.pt

CAIXA 2 - POUPANÇA E LITERACIA FINANCEIRA

equivalente ao rendimento de um mês, sem pedir dinheiro emprestado e sem pedir ajuda à família ou aos amigos.

Por outro lado, a literacia financeira dos indivíduos desempenha um papel essencial na tomada de decisões finan-

ceiras. O conceito de literacia financeira está relacionado com as capacidades de os indivíduos obterem, com-

preenderem e avaliarem a informação necessária para a tomada de decisões práticas sobre finanças pessoais. 

Assim, espera-se que indivíduos com níveis elevados de literacia financeira efetuem com maior probabilidade 

escolhas acertadas em termos de finanças pessoais (como é o caso da poupança) e que possuam melhor prepa-

ração financeira para fazer face a choques de rendimento.

O Inquérito inclui um conjunto de sete questões que permitem aferir o conhecimento financeiro (compreensão de 

conceitos como juros simples, compostos, inflação, valor temporal do dinheiro, ilusão monetária, retorno dos ativos, 

risco e diversificação), tendo mais de metade dos inquiridos respondido corretamente a cinco ou mais questões.

Os resultados da estimação de um modelo logit em que a variável dependente é igual a um quando o indivíduo pos-

sui poupança de emergência para fazer face às despesas de um mês (e igual a zero quando tal não se observa) 

permitem concluir que o conhecimento financeiro aumenta a probabilidade de o indivíduo possuir alguma pou-

pança de emergência para fazer face a um choque de rendimento. Com efeito, a estimativa do coeficiente da va-

riável conhecimento financeiro tem sinal positivo e é estatisticamente significativa.  

Notas: Nagelkerke R Square=23,5%; % classificações corretas=70,8%

Categoria base: 1 Feminino; 2 16-24; 3 até 500 euros. Variável dependente=1 se o inquirido possui poupança de emergência para fazer face às 
despesas de um mês. Conhecimento financeiro: número de respostas corretas às questões (escala de 0 a 7). *** e ** denotam significância es-
tatística a 1% e 5%, respetivamente.

Quadro 3 - Literacia financeira e poupança

 Regressão logística 

Género1  0,158 

Grupo etário2  

     25-39 0,476 

     40-54 0,277 

     55-69 1,144 ***

     70 ou mais 1,645 ***

Rendimento3  

      500 a 1000 euros 1,028 ***

      1000 a 2500 euros 2,107 ***

      Mais de 2500 euros 3,488 ***

Conhecimento Financeiro 0,140 **

Constante -2,255  
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Estes resultados empíricos reforçam a importância do desenvolvimento de abordagens eficientes de educação 

financeira que permitam aumentar o nível de literacia financeira das populações. A promoção da literacia finan-

ceira tem recebido uma importância crescente ao nível nacional (e.g., Plano Nacional de Formação Financeira, 

promovido pelo Conselho Nacional de Supervisores Financeiros) e internacional (e.g., OCDE).

A evolução das subscrições (líquidas de resgates) de vários produtos financeiros permite 
confirmar que a estrutura de aplicações financeiras das famílias em Portugal se alterou de 
modo relevante. Entre 2010 e 2012 assistiu-se a uma quebra nas subscrições de certifica-
dos de aforro e ao crescimento das subscrições de certificados do tesouro, todavia insufi-
ciente para compensar a diminuição de importância dos certificados de aforro, o que não 
pode ser dissociado da quebra da taxa de poupança e ainda do pedido de assistência finan-
ceira internacional. Neste período ocorreu igualmente uma diminuição de importância dos 
fundos de investimento e dos produtos de seguros (seguros ligados - unit linked, operações 
de capitalização do ramo segurador e fundos de pensões de adesão individual), acompa-
nhada do aumento dos depósitos bancários de particulares e sociedades não financeiras 
(particularmente em 2010 e 2011).

GRÁFICO 25 – SUBSCRIÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (ESQ) E PESO RELATIVO DO MERCADO DE VA-
LORES MOBILIÁRIOS (DIR) - PORTUGAL

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

e de sociedades não financeiras.
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Esta evolução contrasta marcadamente com a verificada nos três anos mais recentes. 
Assim, e apesar do continuado aumento das aplicações em depósitos bancários, entre 2017 
e 2019 assistiu-se a subscrições superiores aos resgates de fundos de investimento (in-
cluindo os OICVM estrangeiros colocados em Portugal), de produtos de seguros (nomea-
damente fundos de pensões de adesão individual) e ainda de certificados de aforro e do 
tesouro. 

A evolução descrita nos parágrafos anteriores permite antever que o peso relativo do mer-
cado de valores mobiliários face a instrumentos de menor risco (e.g., depósitos a prazo, 
certificados de aforro e do tesouro) apresenta padrões distintos na última década. Em 2010 
e 2011, a quebra da capitalização bolsista aliada ao crescimento das subscrições de depó-
sitos e de certificados de dívida resultou na queda do valor do rácio entre a capitalização 
bolsista das ações e a soma de depósitos a prazo com certificados de aforro e do tesouro. 
Neste período, e refletindo as crises financeira e da dívida soberana, a já referida preferên-
cia dos particulares por produtos bancários e de dívida soberana, conjugada com a queda 
das subscrições líquidas de produtos com maior risco (nomeadamente OICVM nacionais e 
fundos de investimento alternativo), resultaram num menor peso relativo dos vários seg-
mentos do mercado de valores mobiliários face a aplicações mais seguras, como os depó-
sitos bancários, os certificados de aforro e do tesouro. Em anos mais recentes, aumentos 
de cotações e das subscrições de produtos de maior risco não foram suficientes para com-
pensar o crescimento das aplicações mais tradicionais (depósitos bancários) e em dívida 
pública. 

De igual modo, a saída de alguns emitentes do nosso mercado também contribuiu para a 
evolução observada da capitalização acionista. Apesar das muito reduzidas taxas de re-
muneração de produtos tradicionais de poupança, os investidores têm privilegiado relati-
vamente mais opções de investimento conservadoras, nomeadamente os depósitos ban-
cários, de modo a reduzir o risco de perda de capital, ao invés de opções com maior risco, 
como as oferecidas no mercado de valores mobiliários. Neste contexto, o mercado de ca-
pitais não ganhou ainda a relevância natural enquanto destino alternativo para a aplicação 
e diversificação das poupanças dos particulares em Portugal.
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MERCADO 
SECUNDÁRIO

A 
capitalização bolsista dos instrumentos financeiros admitidos à negociação 
nos diversos segmentos da Euronext em Portugal (Euronext Lisbon, Euronext 
Access e Euronext Growth) atingiu 204 783,5 milhões de euros no final do ano. 
Este aumento resultou essencialmente do crescimento da capitalização acio-
nista (+16,3%), fruto da valorização de preços ocorrida neste segmento, dos 

aumentos de capital realizados por duas sociedades e ainda da exclusão da negociação de 
duas outras. Também se registaram aumentos expressivos dos montantes vivos de warran-
ts, unidades de participação (UP) e certificados (os quais são maioritariamente negociados 
no Euronext Access Lisbon), mas o seu peso no total da capitalização bolsista da Euronext 
manteve-se reduzido. No segmento obrigacionista, a continuada compressão dos prémios 
de risco implícitos da dívida da República contribuiu para a valorização do segmento. Apesar 
da variação de +33,2% da respetiva capitalização bolsista, o contributo do Euronext Access 
para o total da capitalização bolsista da Euronext continua a ser diminuto.

AUMENTO DA CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA DAS PRINCIPAIS PRAÇAS FINANCEIRAS 
GLOBAIS, APESAR DA DIMINUIÇÃO DO NÚMERO DE EMITENTES.

O VALOR NEGOCIADO EM AÇÕES EM MERCADOS ORGANIZADOS DIMINUIU.

A VOLATILIDADE NO MERCADO OBRIGACIONISTA PERMANECEU HISTORICAMENTE 
BAIXA.

AUMENTO DO PESO DA DÍVIDA EMITIDA COM NOTAÇÃO NO LIMIAR DA 
CLASSIFICAÇÃO DE “INVESTMENT GRADE”.
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GRÁFICO 26 – CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA – PORTUGAL

Em termos mundiais, a capitalização acionista atingiu o valor mais elevado dos três últimos 
anos (93,4 biliões de dólares no final de 2019). A capitalização associada à entrada de novas 
empresas no mercado acionista totalizou 1,8 biliões de dólares, enquanto as saídas de mer-
cado corresponderam a 0,4 biliões de dólares. 

Esta evolução foi transversal às maiores praças financeiras internacionais. No mercado 
norte-americano, a capitalização bolsista da NYSE e do NASDAQ cresceu 12,8% e 33,3%, 
respetivamente. Na Europa, o LSE Group (London Stock Exchange e Borsa Italiana) e a 
Euronext viram a respetiva capitalização acionista aumentar 15,0% e 26,1%, em todos os 
casos justificada pelo aumento das cotações das ações uma vez que ocorreu uma diminui-
ção do número de empresas admitidas à negociação quer nas principais praças norte-ame-
ricanas, quer nas europeias. Portugal contribuiu para a redução do número de sociedades 
cotadas nos mercados da Europa, não tendo sido admitidas à negociação novas ações e 
tendo sido excluídas da negociação dois emitentes de ações no mercado regulamentado 
(Compta e SAG). 

No que toca à atividade de negociação, o valor transacionado em ações no mercado or-
ganizado (via Electronic Order Book) decresceu 11,6% a nível global. Todavia, considerando 
transações fora de bolsa e outro tipo de transações reportadas via Trading Repository, a 
negociação aumentou 190,9%. Em termos individuais, a Euronext conheceu uma redução 
de 18,5% dos valores transacionados via Electronic Order Book (se excluídas as operações 
realizadas na Bolsa de Dublin), e a rotação do capital diminuiu 28,6%. Nos EUA, o declínio foi 
mais acentuado na NYSE, muito embora o NASDAQ também tenha registado uma redução 

5. MERCADO
SECUNDÁRIO

Ações 63.152; 31%

Obrigações 138.182; 68%

Ações 54.306; 28%

Obrigações 136.945; 71%

UP 115; 0%

UP 198; 0%

Fonte: Euronext Lisbon;
cálculos CMVM. Montantes

expressos em milhões de euros.

Warrants 342; 0% Warrants 626; 0%

Certificados 1.943; 1% Certificados 2.615; 1%

ETFs 11; 0% ETFs 10; 0%
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ligeira. Estas quedas foram contrabalançadas por aumentos expressivos da atividade de 
negociação em algumas bolsas asiáticas como a Shanghai Stock Exchange e a Shenzhen 
Stock Exchange.

Nos mercados obrigacionistas, aumentou o número de instrumentos de dívida admitidos 
à cotação em termos internacionais. O valor transacionado de obrigações via Electronic 
Order Book cresceu apenas 1,5%, mas o crescimento do número de transações foi de 59,3%. 
Consideradas as transações fora de bolsa e outro tipo de transações reportadas via Trading 
Repository, observa-se, porém, uma diminuição de 17,2% do valor transacionado global.

Em Portugal, assistiu-se ao decréscimo do valor transacionado nos mercados regulamen-
tados (-9,6%), e ao expressivo aumento do valor transacionado nos sistemas de negociação 
multilateral (+95,6%). Em termos da tipologia de instrumento, constata-se uma queda dos 
valores negociados em ações, obrigações, unidades de participação, warrants e ETFs, e um 
aumento dos valores transacionados em certificados.

GRÁFICO 27 – TRANSAÇÕES NO MERCADO A CONTADO

A liquidação e o registo de valores mobiliários são atividades subsequentes à negociação, 
fundamentais para assegurar o bom funcionamento do mercado. Em Portugal essas fun-
ções são asseguradas pela Central de Valores Mobiliários (CVM), integrada na Interbolsa, 
ou por esta encaminhadas para plataformas europeias. No final do ano encontravam-se 
registadas 2 510 emissões de valores mobiliários na CVM, mais 220 emissões que no perío-
do homólogo. Do total de emissões, 48,4% correspondiam a warrants, 22,8% a obrigações 
(maioritariamente dívida privada), 17,6% a ações, e 4,7% a certificados. O remanescente 
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das emissões respeita a unidades de participação, papel comercial, valores mobiliários 
obrigatoriamente convertíveis (VMOC), valores estruturados, bilhetes do Tesouro, títulos 
de participação e outros valores destacados.

A quantidade de valores mobiliários integrados na CVM subiu para 1 956 728 milhões de uni-
dades no final do ano, com a quase totalidade a corresponder a ações. As unidades de par-
ticipação, warrants e certificados representavam no seu conjunto apenas 0,1% do total. O 
total das emissões encontrava-se avaliado em 302 129 milhões de euros no final do ano.28

A Interbolsa gere os sistemas de liquidação, assegurando a realização de transferências de 
valores mobiliários, direitos e garantias relativas a operações sobre valores mobiliários. Em 
2019 foram liquidadas 293 576 instruções através do sistema de liquidação geral29 desta en-
tidade, relativas a operações realizadas em mercado regulamentado e em sistema de nego-
ciação multilateral, das quais 99,4% respeitantes a operações garantidas30 e o remanescente 
a operações não garantidas. O montante envolvido nestas operações decresceu 2,1%, fruto 
da diminuição do montante liquidado em operações garantidas. No que diz respeito às ‘ope-
rações fora de mercado e outras’31, foram liquidadas 575 234 operações, das quais 85,3% res-
peitavam a instruções delivery versus payment e as restantes a instruções free of payment. 

MERCADO ACIONISTA 

A generalidade dos índices acionistas subiu em 2019. O índice MSCI World (cabaz de ações 
representativas de uma carteira global) valorizou 28,4% (assumindo o reinvestimento dos 
dividendos distribuídos). Quer o P/B, quer o P/E deste cabaz, encontram-se em linha com a 
média histórica dos últimos vinte anos. O mercado norte-americano, que tem o maior peso 
nessa carteira, conheceu uma valorização de 31,6%, tendo os preços das ações norte-a-
mericanas atingido máximos históricos, suportados por um aumento do apetite pelo risco, 
anúncios de resultados em linha com o esperado (ou ligeiramente acima das expetativas), 
consumo privado resiliente e sinais de estabilização na produção industrial. O P/B e o P/E 
deste mercado situaram-se substancialmente acima da respetiva média histórica, mas na 
Europa continuavam aquém dessa média. Em Portugal, o principal índice acionista apre-
sentou uma evolução positiva, conquanto inferior à dos pares europeus. 

28
 A partir de 2016, as obrigações, os títulos de participação, os valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis (VMOC) e os bilhetes do 

Tesouro passaram a ser integrados na CVM pelo montante do valor nominal da emissão.
29

 O sistema de liquidação geral processa operações relacionadas com a liquidação de operações realizadas nos mercados geridos pela Euronext 

Lisbon, em outros mercados regulamentados, em mercado não regulamentado, fora do mercado e de transferências livres de pagamento.
30

 A LCH.Clearnet, S.A. (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, S.A. encontram-se identificados em lista divulgada no sítio da internet desta entidade, sendo a lista atuali-

zada semanalmente. As operações identificadas como não garantidas são diariamente transmitidas para a CSD (Interbolsa), onde se processa 

a respetiva liquidação.  
31

 O item ‘Outras’ inclui liquidações no mercado primário, market claims e outros movimentos entre intermediários financeiros.
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Uma desagregação pela dimensão das empresas permite identificar algumas diferenças de 
relevo entre os mercados norte-americano e europeu. Na Europa, as empresas de peque-
na e média dimensão tiveram valorizações superiores às de empresas de maior capitaliza-
ção, mas nos EUA as de menor dimensão alcançaram um retorno anual substancialmente 
inferior à média do mercado. Por outro lado, as valorizações no mercado norte-americano 
foram impulsionadas fundamentalmente pelo desempenho de growth stocks, não obstante 
os value stocks terem registado valorizações acentuadas.

Em termos setoriais, o setor energético no mercado norte-americano teve a menor valoriza-
ção e o tecnológico a maior. O P/B do setor tecnológico situava-se no final de 2019 significa-
tivamente acima da média histórica.32 Sem prejuízo disso, a evolução do P/E do setor tecno-
lógico sugere que os preços têm evoluído em linha com os fundamentais (lucros por ação), 
situando-se no final do ano num valor muito próximo da média das duas últimas décadas. 

Entre as empresas europeias, o setor tecnológico teve igualmente a maior valorização e o 
setor das comunicações a menor valorização. O P/E do setor tecnológico europeu era bas-
tante superior ao do índice geral. As cotações do setor bancário também aumentaram, o 
que sugere menor stress financeiro do que no ano transato, apesar de o valor de mercado 
dos bancos permanecer substancialmente inferior ao valor contabilístico. Estas cotações 
continuam a refletir preocupações estruturais (excesso de capacidade, elevado nível de 
ativos com reduzida rentabilidade em algumas geografias e custos operacionais elevados, 
entre outros) que não têm permitido uma recuperação em linha com a dos índices globais. 
A competição com as fintech e a digitalização constituem desafios adicionais ao modelo 
prevalecente de negócio bancário. 

GRÁFICO 28 – ÍNDICES ACIONISTAS MSCI

32
 Seria necessário 

recuar até ao início 

do século (período 

das dot-com) para 

encontrar valores tão 

elevados para este 

indicador.
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GRÁFICO 29 – DESEMPENHO DE ÍNDICES SETORIAIS EM 2019 - EUA (ESQ) E EUROPA (DIR)

A evolução dos principais índices de volatilidade implícita dos mercados europeu (VSTOXX) 
e norte-americano (VIX) mostra uma diminuição da incerteza dos investidores. De facto, 
não só se registou uma queda do valor destes índices face ao período homólogo, como estes 
também se situaram durante o ano abaixo das respetivas médias de longo prazo. Em geral, 
momentos de maior normalidade nos mercados financeiros são caracterizados por maior 
volatilidade implícita para prazos mais longos e por menor volatilidade para prazos mais 
curtos. Não obstante, é também de assinalar a variabilidade dos índices, com os meses de 
maio e de agosto a exibir picos de volatilidade associados à guerra comercial sino-ameri-
cana. O diferencial entre as volatilidades implícita e realizada reduziu-se substancialmente 
face ao período homólogo em ambos os mercados, indiciando diminuição generalizada dos 
prémios de risco ao longo do ano.
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GRÁFICO 30 – VOLATILIDADE IMPLÍCITA (ESQ) E HISTÓRICA (DIR)

GRÁFICO 31 - NEGOCIAÇÃO, ROTAÇÃO DO CAPITAL E FREE FLOAT

5. MERCADO
SECUNDÁRIO

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Fonte: Bloomberg;
cálculos CMVM.

Graf Esq.

Graf Dir.

VIX (%)

VSTOXX (%)

VIX (%) (média 2000-2019)

VSTOXX (%) (média 2000-2019)

S&P 500 

EuroStoxx 50  (%)

S&P 500 (%) (média 2000-2019)

EuroStoxx 50 (%) 
(média 2000-2019)

Dez. 
10

Dez. 
11

Dez. 
12

Dez. 
13

Dez. 
14

Dez. 
15

Dez. 
16

Dez. 
17

Dez. 
18

Dez. 
19

Dez. 
10

Dez. 
11

Dez. 
12

Dez. 
13

Dez. 
14

Dez. 
15

Dez. 
16

Dez. 
17

Dez. 
18

Dez. 
19

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

20

40

60

80

100

120

Fonte: Bloomberg;
cálculos CMVM.

Graf Esq.

Graf Dir.

PSI 20 - Valor das Trans.
(2010=100)

Eurostoxx 600 - Valor das Trans. 
(2010=100)

S&P 500 - Valor das Trans. 
(2010=100)

PSI 20 - Free Float (%)

S&P 500 - Free Float (%)

Eurostoxx 600 - Free Float (%)

PSI 20 - Rot. Capital (%)

S&P 500 - Rot. Capital (%)

Eurostoxx 600 - Rot. Capital (%)

2010 2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017
2018

2019
2010 2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018
2019

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx


69

RELATÓRIO SOBRE OS MERCADOS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 2019

Voltar ao índice cmvm.pt

O free float percentual dos títulos que integram o índice PSI 20 caiu ligeiramente face ao 
ano anterior e manteve-se significativamente abaixo do de outros índices internacionais 
em resultado da elevada concentração de capital nos acionistas maioritários das princi-
pais empresas portuguesas. O rácio de rotação do capital do índice PSI 20 diminuiu cerca 
de 8 p.p. face ao período homólogo e acompanhou os declínios igualmente verificados nas 
ações que integram o S&P 500 e o Eurostoxx 600. É ainda de destacar a elevada concentra-
ção da negociação na bolsa portuguesa: o peso dos três títulos com maior valor negociado 
aumentou 4 p.p., correspondendo a 77% do valor negociado.

Os indicadores de liquidez estão associados aos custos de transação em mercado secun-
dário. Permitem igualmente ter uma ideia sobre a atenção dos investidores ao mercado de 
valores mobiliários enquanto destino para a aplicação de poupanças pois, geralmente, ati-
vos com maior liquidez são mais acompanhados pelos investidores.

A liquidez compósita dos índices PSI 20 e Eurostoxx 50 situou-se acima da respetiva mé-
dia histórica dos últimos vinte anos, bem como do valor registado no período homólogo. No 
caso do PSI 20, esta evolução resulta de custos de transação (bid-ask spread) e price im-
pact (Amihud) inferiores à média dos últimos vinte anos, indiciando condições de liquidez 
mais favoráveis. Por seu turno, o turnover ratio também aumentou ao longo de 2019, mas 
permanece inferior à respetiva média histórica.

GRÁFICO 32 – INDICADOR COMPÓSITO DE LIQUIDEZ (ESQ) 
E LIQUIDEZ DAS AÇÕES COM MAIOR CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA (DIR) – PORTUGAL

Fonte: Bloomberg; cálculos CMVM. O indicador compósito de liquidez usado consiste na primeira componente principal de um conjunto de qua-
tro indicadores de liquidez: bid-ask spread, Amihud, valor das transações e velocidade de circulação do capital. De acordo com a metodologia 
de construção do indicador, valores superiores (inferiores) a zero indicam liquidez acima (abaixo) da média histórica. No gráfico da direita, os 
valores do bid-ask spread, Amihud e velocidade de circulação do capital encontram-se normalizados face ao histórico dos últimos vinte anos.
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O mercado regulamentado Euronext viu aumentada a sua importância relativa na negocia-
ção de ações domiciliadas em Portugal, em oposição ao verificado na negociação realiza-
da em mercado de balcão. Neste último tipo de negociação, o peso associado às transa-
ções off-book aumentou 7,8 p.p., ao passo que o da internalização sistemática caiu 6,8 p.p.. 
Entre os dezoito títulos que integram o índice PSI 20 no final do ano, dez apresentam um 
incremento do indicador de fragmentação33 (os maiores aumentos ocorreram na Corticeira 
Amorim, na Ibersol e na Sonae Capital). Com exceção da Pharol e da Ramada, a maior par-
te da atividade de negociação dos títulos do PSI 20 aconteceu fora da Euronext Lisbon em 
2019. Esta evolução não difere substancialmente da verificada em outros mercados desen-
volvidos. Com efeito, o peso da negociação feita em mercado regulamentado no total da 
negociação tem diminuído, em especial quando comparado com os níveis anteriores à crise 
de 2008. O aumento da dispersão da negociação para plataformas situadas em outras juris-
dições coloca naturalmente dificuldades acrescidas à supervisão.

GRÁFICO 33 – PESO DAS PLATAFORMAS NO VALOR NEGOCIADO DE AÇÕES DO PSI 20 (ESQ) 
E ÍNDICE DE FRAGMENTAÇÃO DE AÇÕES EM MERCADO REGULAMENTADO (DIR)

MERCADO OBRIGACIONISTA 

Em termos globais, o montante vivo de obrigações de empresas não-financeiras atingiu um 
novo máximo histórico (13,5 biliões de dólares) em resultado do elevado volume de novas 
emissões ocorridas durante o ano. Nos países avançados, as emissões líquidas ascende-
ram a 401 mil milhões de dólares, o dobro do período homólogo. Esta tendência de cresci-
mento foi iniciada após a crise financeira de 2008: os montantes anuais de novas emissões 
ocorridas entre 2008-2019 cresceram, em termos médios, 63% face ao período 2000-2007. 

 
33

 O indicador de 

fragmentação é de-

finido como (1 - peso 

do mercado regula-

mentado Euronext 

Lisbon).
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O aumento da dívida privada ocorreu em simultâneo com uma alteração da composição do 
tipo de dívida emitida, quer quanto à maturidade (duração), quer quanto ao perfil de crédi-
to. Assim, se entre 2000-2007 quase 39% da dívida emitida classificada como investment 
grade tinha a notação de BBB, em 2019 aquela proporção aumentou para 51% (30% dos 
montantes vivos de obrigações de empresas não-financeiras). Por estar no limiar da classi-
ficação de “investimento seguro”, aquela dívida pode rapidamente transitar para o nível high 
yield em caso de choques macroeconómicos adversos. Esta será certamente uma preocu-
pação de governos e bancos centrais em face da recessão gerada pela paralisação da ativi-
dade económica para conter a pandemia do Covid-19.

A situação é particularmente preocupante na zona Euro, onde 40% da dívida de empresas 
não-financeiras detida por seguradoras e fundos de pensões e 35% da detida por fundos 
de investimento tinha a notação BBB. O investimento em obrigações high yield ou sem no-
tação de países avançados, conjuntamente com obrigações emitidas por empresas não-
-financeiras de economias emergentes, representava 45% dos montantes vivos globais. 
É ainda de assinalar a redução da proteção dos obrigacionistas ao longo da última década, 
patente na diminuição da qualidade das garantias associadas a emissões high yield.34

 
Também se assistiu a uma alteração estrutural no que respeita à maturidade da dívida emi-
tida, embora condicionada pelo perfil de risco de crédito do emitente. As obrigações high 
yield ou sem notação de crédito provenientes de países avançados, conjuntamente com 
obrigações emitidas por empresas não-financeiras de economias emergentes, conhece-
ram uma diminuição da maturidade, contrariamente ao que sucede com as obrigações in-
vestment grade de países avançados (que viram aumentar as suas maturidades, de 9,4 anos 
na década de 2000 para 12,4 anos nos últimos cinco anos e para 13 anos em 2019). Cerca de 
41% dos montantes vivos de obrigações high yield vai vencer nos próximos três anos, ele-
vando o risco de refinanciamento dessas emissões. 

O alargamento das maturidades de obrigações investment grade de países avançados está 
associado ao aumento da procura que resulta de maior apetite pelo risco. Por um lado, obri-
gações com maturidades longas exibem maior duração e, por conseguinte, o preço apre-
senta maior sensibilidade a variações da taxa de juro. Por outro lado, o risco de incumpri-
mento também aumenta com a maturidade. A título ilustrativo, uma obrigação com notação 
de crédito B e maturidade residual de um ano exibe uma probabilidade de incumprimento 
de 3,6%. Se a maturidade residual for alargada para sete anos, a probabilidade de incumpri-
mento aumenta para 21,5%.35

34
 Fonte: FMI.

35
 S&P Credit Trends: Global Financing Conditions (2019).
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A negociação da dívida pública nacional realizou-se fundamentalmente em mercado gros-
sista através da plataforma MTS, tendo sido transacionados 132,9 mil milhões de euros ao 
longo de 2019 (um crescimento de 14,7% face ao período homólogo). Este padrão foi trans-
versal aos dois principais instrumentos de dívida – obrigações do Tesouro e bilhetes do 
Tesouro. Uma justificação para o aumento da procura de dívida da República durante os úl-
timos dois anos reside na melhoria da notação de risco de crédito (em particular, a reclas-
sificação no nível de investment grade), o que contribuiu para o aumento da base de inves-
tidores. Em acréscimo, as descidas generalizadas das yields de obrigações soberanas de 
países europeus com melhor qualidade creditícia tornaram mais atrativa a dívida soberana 
portuguesa, particularmente no que toca ao uso dessa dívida para cumprimento de requi-
sitos regulatórios (por exemplo, rácios de capital no sistema bancário). No mercado regula-
mentado Euronext foram transacionados 864 milhões de euro de obrigações do Tesouro de 
rendimento variável (OTRV) (menos 40% por comparação com o período homólogo).

A volatilidade no mercado obrigacionista permaneceu historicamente baixa. O índice de vo-
latilidade J.P. Morgan G7 (VXY), um indicador para aferir a volatilidade do mercado de títulos 
em economias avançadas, situou-se em 6,5% durante 2019, inferior à média dos últimos 
dez anos (9,7%). 

O diferencial médio entre o preço das obrigações transacionadas em mercado secundário 
e o seu valor teórico é usado como indicador de iliquidez do mercado de obrigações sobe-
ranas. Em termos médios, este indicador situou-se entre 0,95 e 5,2 p.b. (EUA e Itália, respe-
tivamente) em 2019, e apresenta uma evolução heterogénea. Com exceção da dívida alemã, 
verificou-se um desagravamento dos custos de transação médios dos outros países, sendo 
a queda mais expressiva para a dívida italiana. Esta evolução estará certamente relaciona-
da com uma redução do risco de preço daquelas obrigações, o qual tendencialmente eleva 
o risco de inventário dos fornecedores de liquidez que operam naquele mercado. Entre as 
obrigações privadas europeias observa-se uma variação homóloga negativa dos custos de 
transação face ao final do ano transato, sendo essa queda mais expressiva quando medida 
em termos de bid-ask spread do que através do indicador de Amihud.
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GRÁFICO 34 – LIQUIDEZ EM MERCADOS DE OBRIGAÇÕES SOBERANAS (ESQ)
E DE OBRIGAÇÕES PRIVADAS (DIR)

Fonte: Bloomberg; cálculos CMVM. No gráfico da direita calcula-se o bid-ask spread e Amihud médio de uma carteira de obrigações europeias 

privadas que denotam elevada liquidez. Valores normalizados face à média e variância observada durante o período analisado.

No final de 2019, os spreads de obrigações de empresas não financeiras face a obrigações 
soberanas de maturidades comparáveis eram significativamente mais baixos que a média 
histórica nas economias avançadas. Com efeito, no caso de obrigações investment grade 
(dívida high yield de economias avançadas e dívida de países emergentes), os spreads en-
contravam-se abaixo do verificado em 80% (70%) das sessões de negociação da última 
década. 

Este reduzido spread de crédito não é justificado por um risco de incumprimento anormal-
mente baixo. Exceto em 2016, onde atingiram um pico, as taxas de incumprimento globais 
para obrigações high yield permaneceram estáveis durante os últimos anos: a taxa média 
de incumprimento entre 2010 e 2017 foi de 2,35%, o que compara com 2,09% para 2018.36

Na zona Euro assistiu-se à diminuição generalizada das yields de obrigações emitidas por 
empresas não-financeiras, mais acentuada nas obrigações high-yield do que nas de menor 
risco de incumprimento. O spread de crédito no final de 2019 era bastante inferior à média 
histórica dos últimos dez anos. Nos EUA também se observa um decréscimo das yields de 
obrigações emitidas por empresas não-financeiras, transversal às várias categorias de ris-
co. À semelhança do verificado na zona Euro, a queda dos spreads foi mais proeminente 
entre a dívida com pior notação de crédito, com o diferencial das yields de obrigações in-
vestment grade e high-yield a comprimir-se consideravelmente.

36
 S&P Global 

Ratings (2019)
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GRÁFICO 35 – YIELDS DE DÍVIDA DE EMPRESAS NÃO-FINANCEIRAS DE RATING AAA E BBB - 
ZONA EURO (ESQ) E EUA (DIR)

Nas economias emergentes, as yields de obrigações high yield de empresas não-financei-
ras e as de obrigações do setor público também caíram. Ao contrário do forte agravamen-
to do custo de financiamento no período homólogo (devido à turbulência financeira inter-
nacional e à valorização do dólar norte-americano), em 2019 estes títulos beneficiaram de 
condições de liquidez bastante favoráveis e de maior apetite dos investidores pelo risco. 

MERCADO DE FUTUROS E OPÇÕES

O valor transacionado em contratos de futuros em Portugal acentuou a tendência de queda 
iniciada em 2015, atingindo os 474,4 milhões de euros para o conjunto do ano (-31,4% em 
termos homólogos). Este valor compreende apenas contratos de futuros sobre o PSI 20, 
porquanto voltou a não ocorrer qualquer transação de futuros sobre ações individuais. No 
final do ano estavam abertas 13 692 posições em contratos de futuros sobre o PSI 20. 
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Fonte: Bloomberg;
cálculos CMVM.
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GRÁFICO 36 – TRANSAÇÕES E POSIÇÕES EM FUTUROS E OPÇÕES EM MERCADOS ORGANIZADOS (ESQ)
E POSIÇÕES EM DERIVADOS EM MERCADOS NÃO ORGANIZADOS (DIR)

Em termos mundiais, é de assinalar o comportamento distinto da atividade de negociação 
em bolsa e em balcão de contratos de derivados sobre taxas de câmbio e sobre taxas de 
juro. Com efeito, no primeiro caso os montantes nocionais e as posições em aberto de de-
rivados sobre câmbios caíram durante 2019. No caso do turnover, o declínio foi superior a 
5% quer nas opções, quer nos futuros. Em termos de mercado de balcão (OTC), assistiu-se 
ao crescimento (pese embora, pouco expressivo) dos montantes nocionais sobre derivados 
cambiais. Todavia, o valor de mercado desses contratos conheceu um decréscimo. Em ter-
mos globais, as posições em aberto de derivados transacionados OTC cresceram 7,7%, au-
mento essencialmente suportado pelos derivados de taxa de juro (que representam 81,8% 
deste mercado). Como se verá adiante, a evolução descrita é muito semelhante à ocorrida 
na intermediação financeira em Portugal.

MERCADO DE DERIVADOS DO MIBEL 

Apesar de 2019 ter tido o mesmo número de dias de negociação do ano anterior, a quanti-
dade total de energia transacionada no mercado de derivados do MIBEL teve um aumento 
significativo (+35% em termos homólogos, totalizando 40 321 GWh), nomeadamente no úl-
timo quadrimestre. 

Foram transacionados contratos de futuros sobre a eletricidade de carga na base com en-
trega na zona espanhola (SPEL Base Load) e com entrega na zona portuguesa (PTEL Base 
Load), e ainda Mini Swaps de carga na base com entrega em Portugal e com maturidade tri-
mestral (Mini SW PTEL Base). A negociação concentrou-se essencialmente em contratos 
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GRÁFICO 37 – MIBEL: VOLUME NEGOCIADO (ESQ, EM MWH) E CONCENTRAÇÃO (DIR, 5 MAIORES)

SPEL Base Load e nas maturidades trimestral e anual, tendo igualmente aumentado o valor 
negociado pelos cinco maiores membros do mercado. 

O preço de referência para contratos de futuros com entrega em dezembro de 2019 verifi-
cado no mercado gerido pelo OMIP continuou a ser superior ao dos países nórdicos nos pri-
meiros dez meses do ano, tendência que foi revertida em novembro. Esta situação contras-
ta com a verificada para o mercado alemão/austríaco, pois, contrariamente ao ano anterior, 
o preço no mercado gerido pelo OMIP foi inferior ao praticado neste mercado.

Em linha com os anos anteriores, a média aritmética dos preços diários da zona Portuguesa 
do MIBEL (48,41 Euros/MWh) foi ligeiramente superior à dos preços diários da zona Espanhola 
(48,26 Euros/MWh). Estes valores representam uma queda anual do preço médio de cerca 
de 16%. Os preços de referência das duas zonas foram iguais em 72,3% das sessões de ne-
gociação, maiores na zona Portuguesa em 18,9% e maiores na Espanhola em 8,9% das ses-
sões. Nas sessões onde o preço das duas zonas divergiu, a média da respetiva diferença foi 
de 0,5483 Euros/MWh.
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GRÁFICO 38 – PREÇO DO CONTRATO DE FUTUROS COM ENTREGA EM DEZEMBRO/2019 (ESQ, EUROS/MWH) 
E PTEL E SPEL BASE LOAD NO MERCADO À VISTA (DIR, EUROS/MWH)

Fonte: Bloomberg – tickers FGBZ9M Comdty para a série Espanha (OMIP), UTDZ9 Comdty para Alemanha-Áustria (EEX), NEXZ9M Comdty para 

o mercado nórdico e FACZ9 Comdty para França (EEX), OMPTDAHD INDEX para Portugal (PTEL Base Load) e OMLPDAHD Index para Espanha 

(SPEL Base Load); cálculos CMVM.
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INTERMEDIAÇÃO
FINANCEIRA

O setor da intermediação financeira foi marcado em 2019 pelo início de atividade 
de um operador que, em alguns segmentos dos mercados a contado e a prazo, 
teve uma posição de relevo, o que originou uma alteração da estrutura destes 
mercados.37

MERCADO A CONTADO

No mercado a contado (também designado por mercado à vista ou spot) os instrumentos 
financeiros são negociados para entrega e pagamento num curto período de tempo. Neste 
mercado, as ordens enviadas por investidores (ordens por conta de outrem) ou pelos pró-
prios intermediários financeiros (ordens por conta própria) são liquidadas38 num prazo re-
duzido após a realização da transação.

A ENTRADA DE UM NOVO OPERADOR ALTEROU A ESTRUTURA DOS MERCADOS 
A CONTADO E A PRAZO.

O VALOR NEGOCIADO EM INSTRUMENTOS DE DÍVIDA, EM OPÇÕES E EM OUTROS 
DERIVADOS CRESCEU SUBSTANCIALMENTE.

O MONTANTE DOS INSTRUMENTOS FINANCEIROS REGISTADOS POR CONTA DE 
OUTREM ATINGIU O VALOR MAIS ELEVADO DOS ÚLTIMOS QUATRO ANOS.

37
 Este capítulo trata a informação estatística reportada por intermediários financeiros (instituições de crédito, sucursais de instituições de 

crédito, empresas de investimento - que incluem as sociedades corretoras e as sociedades financeiras de corretagem - e sucursais de em-

presas de investimento) registados na CMVM para o serviço de receção e transmissão de ordens por conta de outrem. Para mais detalhe ver 

Indicadores Trimestrais de Intermediação Financeira, disponível em www.cmvm.pt.
38

 A liquidação (financeira) consiste na transferência dos valores da conta do vendedor para a conta do comprador e na transferência do paga-

mento em dinheiro da conta do comprador para a conta do vendedor.
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Em 2019, o valor total das ordens recebidas e o das executadas por conta de outrem no mer-
cado a contado por intermediários financeiros registados na CMVM para o exercício des-
tas atividades aumentou por comparação com o ano transato, mas o valor negociado por 
conta própria39 pelos intermediários financeiros conheceu uma nova quebra. Não obstan-
te, as transações por conta própria continuam a ser superiores às efetuadas por conta de 
outrem. A evolução das ordens recebidas e das ordens executadas no mercado a contado 
está relacionada com o início de atividade do BNP Paribas, S.A. - Sucursal em Portugal, que 
atingiu uma quota de 23,1% nas ordens recebidas e de 18,3% nas executadas.

Os instrumentos de dívida pública continuaram a ser preponderantes, tendo aumentado de 
novo a respetiva quota de negociação. Esta evolução é explicada em grande medida pelas 
condições de política monetária que têm sido adotadas nas maiores economias, em parti-
cular na zona Euro. No segmento de dívida privada, enquanto o valor das ordens recebidas 
e as transações executadas por conta de outrem aumentaram ligeiramente, o valor da ne-
gociação por conta própria continuou em queda. Tal sugere que os clientes dos intermediá-
rios financeiros terão aumentado o interesse neste tipo de dívida num contexto em que as 
emissões vivas de dívida privada têm maior nível relativo de risco.

39
 A negociação por conta própria no mercado a contado pode ter como destino a carteira de negociação ou de investimento dos intermediários 

financeiros, ou ser efetuada no contexto de contratos de fomento de liquidez (market making).

GRÁFICO 39 – ORDENS RECEBIDAS, EXECUTADAS E NEGOCIAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA,
MERCADO A CONTADO, 2019 – VALOR (ESQ) E ESTRUTURA (DIR)
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O valor das ordens sobre ações (recebidas, executadas e para carteira própria) caiu de for-
ma acentuada em 2019, num sinal de menor liquidez do mercado. Em termos do mercado 
de execução, 66,5% do valor das ordens rececionadas foram executadas fora de mercado 
ou através da ‘internalização’, percentagem que atingiu 75,2% no caso da negociação por 
conta própria. Tal está associado, em ambos os casos, ao tipo e domicílio dos instrumentos 
financeiros negociados (essencialmente dívida pública e privada, maioritariamente estran-
geira), mas na negociação por conta de outrem o peso de clientes não residentes também 
releva. A importância relativa dos mercados nacionais nas ordens recebidas e executadas, 
e na negociação por conta própria dos intermediários financeiros, caiu de forma expressi-
va, e atingiu os valores mais reduzidos dos últimos cinco anos.

GRÁFICO 40 – ORDENS RECEBIDAS, EXECUTADAS E NEGOCIAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA,
MERCADO A CONTADO, 2019 – POR MERCADO DE EXECUÇÃO

As ordens rececionadas de investidores residentes representavam tradicionalmente mais 
de metade do valor rececionado no mercado a contado. Contudo, em 2017 a situação inver-
teu-se, e desde então as ordens provenientes de investidores não residentes, sobretudo 
institucionais, têm sido superiores, atingindo em 2019 uma percentagem que ronda os 61%. 
Em termos de mercados de destino das ordens rececionadas, assistiu-se à forte diminui-
ção do peso das ordens dirigidas a Portugal, essencialmente em resultado do expressivo 
crescimento do valor das ordens dirigidas a França e ao Reino Unido. Esta alteração de es-
trutura estará associada ao já referido impacto do início da atividade do BNP Paribas, S.A. 
- Sucursal em Portugal e ainda aos efeitos do Brexit nos mercados financeiros.
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GRÁFICO 41 – VALOR NEGOCIADO POR CONTA PRÓPRIA, POR TIPO DE CARTEIRA (ESQ)
E VALOR DAS ORDENS RECEBIDAS, POR TIPO DE INVESTIDOR (DIR) – MERCADO A CONTADO

Os investidores continuaram a preferir transmitir as suas ordens presencialmente, por te-
lefone ou por fax, ainda que cada vez menos. Esta tendência de queda, mais acentuada em 
2019, coincidiu com o expressivo aumento da utilização de meios eletrónicos que não a in-
ternet (por exemplo, plataformas de negociação online40). Assim, 12% do valor das ordens 
foram transmitidos por outros meios eletrónicos (o que contrasta com 3% no ano anterior), 
espelhando uma maior utilização de meios digitais neste mercado. Quanto ao tipo de clien-
tes, participam investidores institucionais (gestoras de ativos, seguros e fundos de pen-
sões, entre outros), e investidores não institucionais (investidores de retalho). Nos últimos 
cinco anos, o peso das ordens recebidas por conta de investidores institucionais tem dimi-
nuído, mas em 2019 assistiu-se à inversão desta tendência. Não obstante, os investidores 
não institucionais foram responsáveis por apenas 18,4% do valor total de ordens rececio-
nadas no mercado a contado em 2019.

No que diz respeito ao tipo de carteira de negociação por conta própria dos intermediários 
financeiros, confirmam-se as tendências verificadas nos anos mais recentes. Assim, face 
ao ano transato, assistiu-se a nova diminuição do peso relativo das transações para a car-
teira de investimento (pela primeira vez inferior a 50% do total) e ao aumento da importân-
cia das carteiras de negociação e de market making na negociação por conta própria. 

40
 As ordens recebidas através de outros meios eletrónicos que não a internet englobam as ordens transmitidas por comunicação à distância — 

WAP, SMS , 3G, plataformas de negociação online, entre outros meios de comunicação «em linha» a que se refere o Decreto-Lei n.º 7/2004 (com 

exceção das recebidas através de um sítio da Internet que são consideradas em rubrica especifica).
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As comissões de corretagem podem ter um impacto não despiciendo no desempenho de investimentos, parti-

cularmente em carteiras de valor reduzido. Uma questão que emerge é a de saber se os investidores individuais 

estão capacitados para processar a informação disponível e tomar decisões financeiras informadas em matérias 

como o planeamento financeiro, a poupança ou a negociação de instrumentos financeiros. 

Até 2003, ano em que a Bolsa de Valores de Lisboa foi adquirida pelo Grupo Euronext, as comissões de correta-

gem assentavam na cobrança de taxas add valorem sobre o valor de cada transação. Após essa data, a estrutura 

do preçário de corretagem foi redesenhada, passando a ser cobrada uma taxa lump sum por transação, por vezes 

acrescida de uma taxa add valorem sobre o valor da transação, pelo que o montante cobrado por Euro investido 

(doravante, taxa de corretagem percentual efetiva - TPE) tornou-se uma função decrescente do valor da transa-

ção. Esta alteração teve um impacto profundo em estratégias de negociação baseadas em transações de valor re-

duzido (bastante frequentes até àquela data), porquanto passou a ser exigido um montante mínimo por transação. 

Numa base de dados que inclui 91 278 contas de títulos detidas por investidores individuais e 1 756 598 transações 

de ações efetuadas no período 1998-2007, um estudo recente analisou o impacto daquela alteração de preçário na 

negociação efetuada por aqueles investidores.41 Antes da alteração, as transações de valor inferior a 2 500 (1 000) 

Euro correspondiam a 62,2% (23,0%) do total de transações na amostra. A mediana da TPE (%) em transações 

de valor inferior a 1 000 Euro era de 0,28% antes de 2003, aumentando para 3,25% para transações até 500 Euro 

(1,37% para ordens entre 500 e 1 000 Euro).

CAIXA 3 – COMISSÕES DE TRANSAÇÃO E LITERACIA FINANCEIRA

GRÁFICO 42 – TPE E VALOR DA TRANSAÇÃO: POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE
41
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A reação dos investidores à alteração de preçário não foi homogénea. Usando técnicas de propensity score mat-

ching (PSM) e nearest neighbor matching (NNM) para comparar grupos de indivíduos em tudo similares com exce-

ção do nível de escolaridade (ou literacia financeira ou capacidades matemáticas) 42, concluiu-se que os inves-

tidores com o ensino superior terminado reagiram mais rapidamente à alteração de preçário. Com efeito, após 

2003, a taxa de corretagem percentual efetiva do grupo de investidores com o ensino superior concluído era infe-

rior à dos demais investidores em 0,33 pontos percentuais (p.p.) se considerada a NNM (0,41 p.p. se considerada 

a PSM). Embora numericamente diferentes, os resultados são semelhantes quando se considera a literacia finan-

ceira ou as capacidades matemáticas dos investidores. Em todos os casos, as diferenças entre investidores mais 

conhecedores e os menos conhecedores são económica e estatisticamente significativas. 

CAIXA 3 – COMISSÕES DE TRANSAÇÃO E LITERACIA FINANCEIRA

GRÁFICO 43 – IMPACTO DO CONHECIMENTO NA TPE

Estes resultados indicam que muitos investidores de retalho falharam na adaptação à nova estrutura do pre-

çário de corretagem, o que levanta dúvidas quanto à racionalidade do seu comportamento noutros domínios. 

A transparência da informação tem um papel importante no processo de decisão, mas pode ser insuficiente 

para evitar erros dos investidores. Apesar de os intermediários financeiros divulgarem os respetivos preçá-

rios, os investidores com menor nível de escolaridade, literacia e capacidades matemáticas revelaram menor 

aptidão para evitar aumentos expressivos das comissões de corretagem pagas. Justifica-se, assim, o esforço 

de reguladores, supervisores, intermediários financeiros e demais agentes de mercado no desenvolvimento 

da literacia financeira dos investidores.
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MERCADO A PRAZO

As ordens recebidas e as executadas no mercado a prazo43 aumentaram de forma expres-
siva, o que originou novo aumento da importância relativa do mercado a prazo. Este cres-
cimento ficou a dever-se ao aumento do valor das ordens executadas e das recebidas so-
bre opções e outros derivados, em resultado do início da atividade em Portugal de um novo 
intermediário financeiro. No caso dos contratos diferenciais (CFD), o valor das ordens re-
cecionadas44 foi superior ao do ano transato, o que resultou do aumento da negociação 
efetuada por outros investidores institucionais residentes e por investidores não institu-
cionais não residentes. Recorde-se que em 2019 continuaram a existir algumas restrições 
à comercialização, distribuição e venda de CFD a investidores não profissionais.45

Esta é a segunda alteração de relevo ocorrida na estrutura do mercado a prazo na última 
década. Com efeito, após os contratos de futuros terem deixado progressivamente de ser 
o instrumento financeiro derivado com maior peso no total de ordens, transferindo a im-
portância para os contratos diferenciais, em 2019 os CFD continuaram a ser o instrumento 
financeiro com maior valor de ordens rececionadas no mercado a prazo, mas a sua impor-
tância relativa caiu de modo relevante, e nas ordens executadas os outros derivados assu-
miram a maior importância relativa com 61% do valor das ordens.

Por seu turno, a negociação por conta própria continuou em queda e a ser feita quase ex-
clusivamente através de contratos de futuros em mercados internacionais, e maioritaria-
mente sobre taxas de juro.

GRÁFICO 44 – ORDENS RECEBIDAS, EXECUTADAS E NEGOCIAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA,
MERCADO A PRAZO, 2019 – VALOR (ESQ) E ESTRUTURA (DIR)
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Entre os subjacentes dos instrumentos financeiros derivados encontram-se as ações, ín-
dices, taxas de juro de curto prazo, de médio e de longo prazo, taxas de câmbio, contratos 
de derivados, e mercadorias, onde ocorreram igualmente alterações de relevo. Com efei-
to, as taxas de juro de curto prazo foram o subjacente com maior peso nos contratos re-
cecionados e, principalmente, nos executados por conta de outrem, mas na negociação 
para a carteira própria dos intermediários financeiros esse papel coube às taxas de juro 
de médio e longo prazo. Num período caracterizado por reduzidas taxas de juro, aque-
la evolução poderá estar associada à atividade de hedging pelos intermediários finan-
ceiros dada a sua maior exposição a títulos de dívida, nomeadamente soberana, e tam-
bém ao aumento da atividade especulativa da generalidade dos investidores no quadro 
das perspetivas de abrandamento da atividade económica e das tensões comerciais que 
ocorreram em vários momentos ao longo do ano. Estas tensões poderão ter igualmente 
contribuído para o aumento, ainda que percentualmente não muito relevante, das ordens 
rececionadas e executadas sobre taxas de câmbio (o que ocorreu particularmente na ne-
gociação de CFD). 

Em termos de mercado de execução, as ordens dirigidas para o mercado nacional conti-
nuaram a ter pouca expressividade, sendo os mercados internacionais o destino privile-
giado das ordens rececionadas e executadas por conta de outrem, e ainda da negociação 
por conta própria. As ordens ‘internalizadas’ também conheceram um aumento relevante, 
explicado pelo forte crescimento das ordens sobre opções e outros derivados provenientes 
de investidores institucionais.

GRÁFICO 45 – ORDENS RECEBIDAS, EXECUTADAS E NEGOCIAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA, MERCADO A PRAZO, 
2019 – POR TIPO DE SUBJACENTE (ESQ) E MERCADO DE EXECUÇÃO (DIR)
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O crescimento das ordens recebidas no último ano foi devido essencialmente ao aumento 
das ordens colocadas por investidores institucionais não residentes (em particular inter-
mediários financeiros). De facto, em 2019, após dois anos com valores praticamente idên-
ticos, as ordens destes investidores corresponderam quase ao triplo do valor do ano ante-
rior, suplantando pela primeira vez o total das ordens dos investidores não institucionais.

No que diz respeito às ordens executadas por conta própria, 2019 apresentou uma dimi-
nuição anual de cerca de 37%, para 43,8 mil milhões de euros. Esta evolução ocorreu de 
modo similar nas transações com o objetivo de negociação e nas que visam a gestão do 
risco (hedging). É de referir, no entanto, que os montantes associados são distintos. Assim, 
nos últimos cinco anos, o valor médio de uma transação efetuada no mercado a prazo para 
a carteira de negociação correspondeu a cinco vezes o correspondente valor para fins de 
hedging. Associado a este padrão está a composição das transações para a carteira de ne-
gociação por instrumento financeiro derivado. Por exemplo, em 2019, e tal como o verifi-
cado desde 2015, cerca de 98,5% das transações foram em futuros, o que contrasta mar-
cadamente com o verificado para as ordens executadas por conta de outrem no mercado 
a prazo.

REGISTO E DEPÓSITO DE VALORES MOBILIÁRIOS

O valor dos instrumentos financeiros registados por conta de outrem totalizou 238,3 mil 
milhões de euros no final do ano, superior ao valor inscrito nos três anos anteriores. O in-
cremento dos montantes registados por conta de investidores residentes foi superior ao 
crescimento dos valores de não residentes, o que terá contribuído para aumentar o ‘en-
viesamento país’ na detenção de valores mobiliários. O aumento do peso relativo dos in-
vestidores residentes foi mais acentuado nos outros valores mobiliários, embora tenha 
igualmente ocorrido um aumento dos valores registados de dívida pública. Este tipo de ins-
trumento financeiro continuou a ser atrativo para os investidores residentes, mas tem des-
pertado menor interesse de investidores estrangeiros em resultado de um conjunto de fa-
tores, de que se destacam os diferenciais de retorno entre os países da zona Euro e outros 
países desenvolvidos (como os EUA) e a diminuição da rentabilidade das obrigações sobe-
ranas em países europeus, entre os quais Portugal. 
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GRÁFICO 46 – MONTANTE REGISTADO POR CONTA DE OUTREM (ESQ)
E POR CONTA PRÓPRIA (DIR)

No caso dos valores registados por conta própria, o aumento dos valores inscritos foi supe-
rior ao verificado nos registados por conta de outrem, atingindo 125,6 mil milhões de euros 
no final do ano. Pela primeira vez nos últimos cinco anos, os valores registados por conta 
própria relativos a mercados regulamentados foram superiores aos relativos a mercados 
não regulamentados, situação que já ocorria nos montantes inscritos por conta de outrem. 
Esta evolução surge aliada ao aumento dos preços e da negociação de alguns tipos de ins-
trumentos financeiros, nomeadamente dívida pública.
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GESTÃO
DE ATIVOS

A 
gestão de ativos por investidores profissionais inclui a gestão individual de 
carteiras por conta de outrem e a gestão coletiva. Por seu lado, a gestão co-
letiva engloba os organismos de investimento coletivo em valores mobiliários 
(OICVM, que gozam da possibilidade de serem livremente comercializados no 
espaço da UE), os fundos de investimento alternativo mobiliário (FIAM, onde 

se incluem os que invistam em valores mobiliários e outros instrumentos financeiros, mas 
que não se possam qualificar como OICVM), os fundos de investimento imobiliário (FII) e 
ainda os fundos de capital de risco (FCR).

O total dos ativos sob gestão (individual e coletiva46) no final de 2019 era de 85,9 mil milhões 
de euros. No segmento de gestão coletiva, os OICVM representam mais de metade do valor 
gerido.

O VALOR ADMINISTRADO PELA GESTÃO INDIVIDUAL DIMINUIU E O DA GESTÃO 
COLETIVA AUMENTOU.

O VALOR COLOCADO DE OICVM ESTRANGEIROS AUMENTOU.

O VALOR COLOCADO DE FUNDOS ESG AUMENTOU

46
 Os valores sob gestão no segmento de gestão coletiva apresentados não incluem os fundos de capital de risco nemos fundos de titularização 

de créditos. Para mais detalhe ver Indicadores Trimestrais de Gestão de Ativos, disponível em www.cmvm.pt.
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GRÁFICO 47 – MONTANTE SOB GESTÃO - EVOLUÇÃO (ESQ)
E DETALHE NO FINAL DE 2019 (DIR)

Os valores administrados na gestão coletiva aumentaram 7,6% em termos homólogos. Os 
fundos abertos contribuíram com um crescimento de 13,6% do respetivo valor gerido, pas-
sando a representar um pouco mais de sete em cada dez euros do total da gestão coletiva. 
Os OICVM, que apenas incluem fundos abertos, viram os valores por si administrados au-
mentar 20,8%. Nos fundos fechados, a evolução do valor sob gestão foi fortemente influen-
ciada pelo segmento de FII fechados (com uma quebra de 7% no valor sob gestão). Por seu 
turno, os valores administrados na gestão individual contraíram 2,8%, mas o respetivo peso 
no total da gestão de ativos continua superior em Portugal face à média da Europa.47

Em contraste com a evolução ocorrida em Portugal, a gestão de ativos registou um cres-
cimento muito positivo na última década na Europa, mais acentuado entre 2012-2017 em 
virtude do desempenho dos segmentos acionista e obrigacionista. No final de 2019 e no 
segmento da gestão coletiva, aproximadamente dois em cada três euros de ativos estavam 
registados em quatro países (Luxemburgo, Irlanda, Alemanha e França)48, tendo a Irlanda 
registado um crescimento na domiciliação de fundos de investimento (potencialmente de-
vido ao Brexit). A concentração é ainda mais acentuada no segmento da gestão individual, 
com apenas três países (Reino Unido, França e Alemanha) a representar 2/3 do mercado em 
2018.49 Em termos da tipologia de clientes, tem-se assistido ao aumento do peso dos clien-
tes de retalho, o que não pode ser dissociado do período prolongado de baixas taxas de juro 
e ao reforço da confiança nos instrumentos do mercado de capitais. Em Portugal, tal como 
na maioria dos países europeus, os clientes da gestão de ativos são predominantemente 
clientes residentes.

47
 Fonte: EFAMA.

48
 Fonte: EFAMA.

49
 Fonte: EFAMA.
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GESTÃO INDIVIDUAL DE CARTEIRAS POR CONTA DE OUTREM 

A gestão individual de ativos é efetuada por instituições de crédito, empresas de investi-
mento e entidades gestoras de fundos. No final do ano, os cinco principais operadores ge-
riam 85% do total administrado e o índice HHI aumentou para 2105, o que representa uma 
elevada concentração do setor.50

Apesar da queda ocorrida em 2019, o valor sob gestão individual de carteiras por conta de 
outrem mantém um grande relevo no sistema financeiro e na economia em Portugal, cor-
respondendo, no final do ano, a 29,4% do PIB. A contração dos valores geridos esteve as-
sociada a eventos societários ocorridos na esfera de um dos operadores, uma vez que, no 
seguimento da aquisição, em 2019, da BPI Gestão de Ativos e da BPI Vida e Pensões pelas 
Caixabank Asset Management e VidaCaixa (Grupo CaixaBank), estas passaram a efetuar a 
gestão direta de algumas carteiras de seguros anteriormente delegada à BPI Gestão de 
Ativos. 

O valor médio das carteiras geridas aumentou em resultado da diminuição do número de 
carteiras superior à do valor administrado. Os clientes institucionais (que incluem os fun-
dos de pensões e de investimento que atribuem à gestão individual mandato para a gestão 
das respetivas carteiras) continuam a ser os principais clientes deste tipo de gestão, à se-
melhança do verificado na Europa.

50
 O índice HHI 

(Herfindahl-

Hirschman Index) 

varia entre um mínimo 

próximo de zero e um 

máximo de 10 000. 

Em geral, aceita-se 

que um valor inferior 

a 1 000 representa um 

mercado não con-

centrado, entre 1 000 

e 1 800 um mercado 

moderadamente con-

centrado e um valor 

superior a 1 800 um 

mercado fortemente 

concentrado. 

GRÁFICO 48 – VALOR SOB GESTÃO, POR TIPO DE ATIVO (ESQ)
E DE INVESTIDOR (DIR) - FINAL DE 2019

7. GESTÃO DE ATIVOS

Pessoas Coletivas 1% Pessoas Singulares 8%

Fundos de 
Pensões 18%

Fundos de
Investimento 2%

Outros Clientes
Institucionais 71%

Dívida Pública
43,0%

Ações 3,8%

Obrigações 24,1%

Outros Activos 8,8%

Outros VM 0,1%

UP 20,2%

Fonte: CMVM.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx


93

RELATÓRIO SOBRE OS MERCADOS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 2019

Voltar ao índice cmvm.pt

GRÁFICO 49 – NÚMERO E VALOR MÉDIO DAS CARTEIRAS SOB GESTÃO (ESQ)
E VALOR MÉDIO DAS CARTEIRAS, POR TIPO DE CLIENTE (DIR)

Os instrumentos financeiros cotados representam 67,8% do valor das carteiras, e estão 
maioritariamente domiciliados em Itália, Alemanha, Espanha, Luxemburgo e Reino Unido. 
Em termos homólogos, os investimentos em valores mobiliários cotados nacionais dimi-
nuíram, tendo aumentado as aplicações em ativos de Itália, Luxemburgo, Reino Unido, 
Irlanda e França.

A detenção de unidades de participação (UP) corresponde a cerca de um em cada cinco 
euros administrados. Estas UP são constituídas maioritariamente por investimentos em 
países da União Europeia. Aproximadamente 23,2% das UP são de ativos nacionais. Os ins-
trumentos de dívida (nomeadamente pública, nacional e estrangeira, e privada estrangei-
ra) continuam a ter importância de relevo na composição das carteiras administradas em 
Portugal, correspondendo no final do ano a mais de 60% do valor sob gestão. Na Europa, 
estes instrumentos financeiros representam aproximadamente metade dos valores sob 
gestão. O peso das ações nas carteiras em Portugal é reduzido (4%) e inferior ao corres-
pondente na Europa (22%51).

51
 Fonte: EFAMA (2019), dados de 2017.
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GRÁFICO 50 – INVESTIMENTO EM VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS, POR MERCADO (ESQ)
E DURAÇÃO MODIFICADA, POR TIPO DE DÍVIDA (DIR)

A dívida soberana incluída nas carteiras continuou a ser predominantemente de origem 
nacional. Na dívida pública estrangeira destacam-se os valores aplicados em dívida de 
Espanha e de Itália, tradicionalmente com maiores yields que a de outros países da zona 
Euro (i.e., França e Alemanha), porventura em resultado de procura de retorno no atual con-
texto de taxas de juro muito baixas ou mesmo negativas. Os valores investidos nos EUA, 
Portugal, Reino Unido e França representam metade das aplicações em dívida privada. A 
duração modificada dos instrumentos de dívida nas carteiras administradas era superior 
no caso da dívida pública nacional, tendo-se assistido ao aumento da duração modificada 
da dívida privada nacional no último trimestre.

GESTÃO COLETIVA DE ATIVOS

Após o crescimento dos valores administrados pela gestão coletiva na Europa entre 2011 e 
2017, em 2018 ocorreu uma retração deste mercado. A descida das cotações no final des-
se ano, o aumento da volatilidade no mercado acionista, as preocupações dos investidores 
face ao abrandamento da atividade económica, as tensões comerciais e a incerteza polí-
tica terão justificado uma forte diminuição das subscrições líquidas. Em contraste, no ano 
de 2019 assistiu-se ao crescimento dos valores administrados, na Europa e em Portugal. 

Na zona Euro, o setor dos fundos de investimento continua a assumir maior expressão nas 
economias do Luxemburgo e da Irlanda. Na Holanda e em Malta o valor dos ativos sob ges-
tão ultrapassa também o valor do PIB das respetivas economias. No final de 2019, o peso 
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dos depósitos bancários de particulares no PIB era superior ao do valor sob gestão dos fun-
dos de investimento em Portugal, Espanha, Itália e Grécia, mas tal não ocorria em França e 
na Alemanha. 

GRÁFICO 51 – VALOR LÍQUIDO SOB GESTÃO (ESQ) E SUBSCRIÇÕES LÍQUIDAS (DIR) - EUROPA

Na Europa52, o valor dos ativos líquidos dos OICVM e dos FIA atingiu 17,7 biliões de Euros no 
final de 2019, tendo o aumento do valor sob gestão resultado quer de aumentos de preços, 
quer de subscrições superiores aos resgates (+549 mil milhões de Euros), nomeadamente 
nos fundos de obrigações. O aumento da procura neste segmento estará associado a ex-
petativas de manutenção das baixas taxas de juro por um período prolongado de tempo, 
em resultado da desaceleração da economia mundial e da continuação de uma política mo-
netária acomodatícia. A procura de retorno (search for yield) de muitos investidores este-
ve associada a investimentos em fundos de obrigações, nomeadamente nos que têm em 
carteira dívida privada, de mercados emergentes ou obrigações do segmento especulativo 
(high yield). 

Nos fundos de ações, que representam mais de 40% dos valores sob gestão ao nível mun-
dial, os resgates foram superiores às subscrições de unidades de participação nos primei-
ros três trimestres do ano, mas no último trimestre tal não aconteceu. Esta evolução não 
pode ser dissociada dos receios de as tensões comerciais USA-China e a influência do pro-
tecionismo nas perspetivas de crescimento económico global terem um impacto negativo 
nos mercados, podendo afastar investidores ou originando rebalanceamentos das cartei-
ras em benefício de outros tipos de ativos. 52

 Fonte: EFAMA.
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A este propósito, recorde-se que a ESMA assumiu como objetivos para 2019 o reforço da 
proteção do investidor na gestão e na comercialização transfronteiriça de organismos de 
investi¬mento coletivo, o acompanhamento das negociações e impactos do Brexit e ainda 
o aprofundamento da con¬vergência regulatória ao nível das diretivas UCITS e AIFMD e do 
regulamento (UE) relativo aos fundos do mercado monetário. Na prossecução destes ob-
jetivos, o Comité Permanente sobre Gestão de Ativos da ESMA (Investment Management 
Standing Committee - IMSC), presidido pela CMVM desde fevereiro de 2019, publicou orien-
tações finais sobre testes de esforço para os fundos do mercado monetário e relativos à 
liquidez em fundos de investimen¬to e fundos de investimento alternativos, e deveres de 
reporte de fundos do mercado monetário, entre outros.

Ao nível global, o valor sob gestão de exchange-traded funds (ETFs) cresceu 34% em 2019, 
com os EUA a representar aproximadamente 70% deste segmento e a Europa (nomeada-
mente a Irlanda e o Luxemburgo) 16%. As subscrições destes fundos de investimento nego-
ciados em bolsa de valores foram superiores aos resgates, o que contribuiu para o aumento 
do valor sob gestão. Os ETFs de ações são cerca de sete em cada dez euros sob adminis-
tração na Europa.

GRÁFICO 52 – PESO DOS OICVM E FIA E DOS DEPÓSITOS NO PIB E VALOR DOS ATIVOS 
SOB GESTÃO (OICVM+FIA) PER CAPITA EM 2011, 2015 E 2019 (ESQ) E INDICADOR 
DE PROCURA GENERALISTA E DE FLIGHT TO SAFETY EM PORTUGAL (DIR)

Fonte: EFAMA, Eurostat, BCE e APFIIP; cálculos CMVM. Os círculos representam o valor sob gestão dos OICVM+FIA per capita (Portugal (19) = 2,3 

mil Euros) (esq.). Foi usada a análise em componentes principais na identificação do indicador de procura genérica e de flight to safety. As duas 

componentes principais selecionadas explicam 49% da variância total (35%+14%). Na análise foram consideradas as subscrições líquidas men-

sais de fundos para as categorias de obrigações (fundos de obrigações, fundos de fundos e fundos híbridos), ações (fundos de ações, fundos de 

fundos e fundos híbridos), mercado monetário e de tesouraria.
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A melhoria no sentimento dos investidores a partir do terceiro trimestre de 2019 em 
Portugal pode ser observada através do desenvolvimento do indicador de procura gené-
rica, que descreve, em termos gerais, as alterações nas subscrições (líquidas de resgates) 
em todas as categorias de fundos. No primeiro semestre os resgates superaram as subs-
crições em três meses, sinalizando uma maior incerteza. No segundo semestre as subscri-
ções líquidas foram positivas em todos os meses, tendo aumentado de forma expressiva no 
mês de dezembro (particularmente nos FPR), refletindo um maior otimismo dos investido-
res face ao contexto macroeconómico e geopolítico.

ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO
EM VALORES MOBILIÁRIOS E ORGANISMOS
DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO MOBILIÁRIO

Após a contração observada no ano transato, o valor sob gestão de OICVM em Portugal au-
mentou 20,8%, situando-se em 12,6 mil milhões de euros no final de 2019. Esta evolução 
resultou de um expressivo efeito preço, mas também do aumento da preferência dos inves-
tidores por OICVM, refletida em subscrições superiores aos resgates. No final do ano exis-
tiam 145 fundos em atividade, mais 10 do que no final do ano transato. 

O valor das carteiras geridas por organismos de investimento alternativo mobiliário (FIAM) 
prolongou a sua tendência de queda, e atingiu 354,2 milhões de euros no final de 2019. Esta 
contração ocorreu em resultado da diminuição do número destes fundos (menos 8, meta-
de dos quais foram liquidados) e de resgates superiores às subscrições (o que ocorre pelo 
sétimo ano consecutivo).

 GRÁFICO 53 – VALOR SOB GESTÃO DOS OICVM (ESQ) E SALDO LÍQUIDO DE INVESTIMENTO (DIR)
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Um conjunto de 15 entidades efetuavam a gestão coletiva de valores mobiliários no final do 
ano. O índice de concentração permanece elevado, com as cinco maiores entidades a re-
presentarem 94,4% do valor administrado e o índice HHI a atingir 2 221.

O dinamismo nos OICVM foi transversal a todas as categorias de fundos. Os aumentos mais 
expressivos do valor sob gestão ocorreram nos fundos de ações (+40,3%), nos do mercado 
monetário (+35,7%) e nos de obrigações (+25,3%). A acrescentar ao efeito preço resultante 
da valorização de alguns ativos que integram as carteiras dos OICVM, o aumento do valor 
gerido resultou ainda de subscrições superiores aos resgates nos fundos de ações, nos fle-
xíveis, nos de poupança reforma e nos ‘outros fundos’. Nos fundos de obrigações e nos do 
mercado monetário, os resgates foram superiores às subscrições no conjunto do ano, mas 
ocorreu um aumento das subscrições e uma diminuição dos resgates face ao período ho-
mólogo. Esta evolução revela o aumento quer da procura geral dos investidores por fundos 
de investimento, quer da procura de fundos de menor risco (obrigações, tesouraria e mer-
cado monetário). Tal deixa antever estar ainda em curso o ajustamento das carteiras dos 
investidores.

O número de participantes em OICVM (953 968 participantes) atingiu o valor mais elevado 
da última década. Com exceção dos fundos flexíveis, aquele aumento ocorreu nas demais 
tipologias de fundos, tendo a estrutura de participantes continuado a ser heterogénea nos 
diversos tipos de fundos. Nos FIAM, a expressiva diminuição do número de participantes 
(-92,3%) ocorreu em resultado dos desinvestimentos verificados e, essencialmente, da di-
minuição do número de fundos em atividade. 

GRÁFICO 54 – NÚMERO DE PARTICIPANTES (ESQ)
E VALOR MÉDIO POR TIPO DE FUNDO (DIR)
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O valor médio investido por participante em OICVM e FIAM aumentou para 13,6 mil euros no 
final de 2019. As pessoas singulares, que detinham 87,7% do valor total sob gestão, viram 
o respetivo valor médio investido aumentar para 12,1 mil euros. Além do efeito preço resul-
tante dos aumentos de cotações de muitos ativos das carteiras dos fundos, o expressivo 
crescimento do valor médio investido por participante nos fundos flexíveis e nos outros 
fundos está essencialmente ligado a resgates de participantes com menores montantes 
investidos, enquanto nos fundos de ações tal resulta de novas subscrições de pessoas sin-
gulares com maiores valores investidos por participante.

Em geral, cada participante detém uma percentagem reduzida do valor sob gestão do(s) 
fundo(s) em que investe, uma vez que 99,6% dos participantes possuem UP que corres-
pondem a valores não superiores a 0,5% das carteiras de fundos de investimento mobiliá-
rio abertos (OICVM+FIAM). Não obstante, um conjunto de 45 participantes (13 dos quais são 
pessoas singulares) detém uma participação em 30 fundos que representa mais de 25% da 
respetiva carteira. Nestes casos, o eventual resgate das UP por estes participantes pode 
colocar desafios acrescidos à gestão da liquidez do fundo respetivo.

A duração modificada da dívida da carteira de obrigações dos OIC aumentou para 3,04 anos. 
A sensibilidade do preço das obrigações a alterações das taxas de juro era superior na dí-
vida pública estrangeira e na dívida privada estrangeira face à nacional, e também na de 
emitentes com notação de risco mais baixa. Aproximadamente metade das obrigações que 
integram as carteiras possuem duração modificada inferior a 3,1 anos e 25% superior a 4,6 
anos. Os fundos poupança reforma apresentam a maior duração modificada, seguidos dos 
fundos de obrigações. Três em cada quatro fundos possuem uma duração inferior a cinco 
anos, existindo alguns fundos com duração superior a 10 anos e que, por conseguinte, apre-
sentam elevada sensibilidade a alterações das taxas de juro. 

7. GESTÃO DE ATIVOS
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GRÁFICO 55 – DURAÇÃO MODIFICADA, POR CLASSE DE RISCO DO EMITENTE (ESQ)
E POR TIPO DE FUNDO (DIR) – FINAL DE 2019

Apesar do redireccionamento de algum investimento para dívida soberana, a sua importân-
cia na carteira dos fundos continua a ser menor que a da dívida privada. Aproximadamente 
dois em cada três euros de dívida soberana na carteira dos OIC estão concentrados em 
Itália, Portugal e Espanha, possivelmente tendo em vista a procura de retorno dadas as 
yields tendencialmente superiores existentes para a dívida destes países. 

O investimento foi igualmente redirecionado para ações e UP estrangeiras, em conexão 
com os aumentos relevantes das cotações acionistas (superiores aos verificados em 
Portugal). Não obstante as entradas de liquidez resultantes de subscrições líquidas positi-
vas em 2019, os novos investimentos também ocorreram por utilização da liquidez disponí-
vel nas carteiras dos fundos (que correspondia a 21,5% do VLGF no final de 2018). Assim, a 
liquidez diminuiu para 13,7% do VLGF no final de 2019.

Em termos geográficos, a Alemanha foi o país mais procurado para os investimentos. A dí-
vida pública foi a principal fonte de captação do investimento em Portugal. Os investimen-
tos nos EUA privilegiaram o segmento acionista, o que não pode ser dissociado do desem-
penho dos índices de ações naquele país. 
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GRÁFICO 56 – INVESTIMENTO, POR MERCADO (ESQ) E VALOR SOB GESTÃO,
POR TIPO DE ATIVO E INVESTIDOR (DIR) - OICVM E FIAM, FINAL DE 2019

As finanças comportamentais questionam a visão tradicional segundo a qual os preços dos ativos financei-

ros refletem todas as informações disponíveis e são determinados pelo comportamento racional dos agentes 

económicos. De acordo com esta abordagem, algumas anomalias de mercado podem ser explicadas pela exis-

tência de enviesamentos comportamentais. 

Um dos enviesamentos identificados nos mercados financeiros é o efeito disposição, que é caracterizado por 

uma maior propensão dos investidores a vender ativos em que obtiveram ganhos e a manter em carteira ati-

vos que apresentam perdas (não realizadas). 

A presença do efeito disposição nos investidores é suscetível de gerar efeitos negativos nos mercados finan-

ceiros. No caso específico do setor da gestão coletiva de investimento, reduz a reação dos investidores pe-

rante um fraco desempenho dos fundos e distorce os mecanismos de disciplina do mercado: na presença de 

efeito disposição, com maior probabilidade os participantes não reagem ao fraco desempenho dos fundos em 

que investem, pelo que os gestores terão menos incentivos para procurar satisfazer os interesses dos seus 

clientes. Por outro lado, a existência de efeito disposição tem implicações na gestão do risco de liquidez. Com 

efeito, perante o fraco desempenho dos fundos, é menos provável que os participantes com efeito disposição 

exerçam fortes pressões de resgate das suas unidades de participação, o que diminui as necessidades de li-

quidez e de realização de vendas de ativos das carteiras dos fundos para satisfazer tais resgates.

CAIXA 4 - O EFEITO DISPOSIÇÃO NOS PARTICIPANTES
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PORTUGAL
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A propensão para manter em carteira fundos perdedores é, no entanto, parcialmente compensada pela lite-

racia; indivíduos com um diploma universitário, com maior conhecimento de matérias de natureza financeira 

e com capacidades matemáticas mais fortes têm menor propensão a manter em carteira fundos perdedores 

ou a resgatar fundos com retornos positivos. Assim, a presença de efeito disposição nos participantes de 

fundos de investimento em Portugal pode estar associada a mercados financeiros menos eficientes, dada a 

relevância dos ativos sob gestão de fundos de investimento. Por outro lado, dado que o efeito disposição im-

põe custos aos investidores, a aquisição de níveis mais altos de literacia traduzir-se-á em benefícios para os 

participantes em fundos de investimento. 

CAIXA 4 - O EFEITO DISPOSIÇÃO NOS PARTICIPANTES

DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PORTUGAL

Quadro 4 – Resultados econométricos

 2018 2019

Amostra completa 1,72*** (29,43) 

Sem literacia financeira 1,88*** (25,29) 

Com literacia financeira 1,45*** (3,34) -1,79*

Sem cap. matemáticas 1,88*** (25,06) 

Com cap. matemáticas 1,44*** (4,25)      -2,40***

Sem diploma univ. 1,91*** (25,04) 

Com diploma univ. 1,47*** (9,45)      -5,40***

Esta tabela apresenta os hazard ratio associados à decisão de deter / resgatar unidades de participação (UP) do fundo de investimento. A va-

riável dependente assume o valor de um em cada semana em que o participante resgata UP do fundo (e zero quando detém as UP do fundo). O 

modelo é estimado usando o Cox proportion hazard model para a amostra completa e para diferentes subamostras: (i1) investidores com lite-

racia financeira; (i2) investidores sem literacia financeira; (ii1) investidores com capacidades matemáticas; (ii2) investidores sem capacidades 

matemáticas; (iii1) investidores com diploma universitário; e (iii2) investidores sem diploma universitário. As estatísticas t estão agrupadas ao 

nível do fundo/investidor. ***, **, * denotam significância estatística em testes bilaterais a 1%, 5% e 10%, respetivamente. 

Um estudo recente53 analisa o efeito disposição nos participantes dos fundos de investimento em Portugal e 

testa se este enviesamento comportamental é atenuado pela literacia financeira. Os resultados apresentados 

revelam a existência de efeito disposição entre os participantes em fundos de investimento pois a probabilidade 

de um investidor resgatar as unidades de participação que detém num fundo aumenta mais de 70 pontos per-

centuais quando o valor da unidade de participação é igual ou superior ao valor pago no momento da subscrição.

53
 Ver Silva, P., Mendes, V. e Abreu, M. (2019). O Efeito Disposição nos Participantes de Fundos de Investimento. Cadernos do Mercado de Valores 

Mobiliários n.º 63.
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FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

O valor sob gestão de fundos de investimento imobiliário caiu 1,2%, para 10,5 mil milhões 
de Euros.54 No final do ano existiam 210 fundos e 33 entidades gestoras em atividade. Os 15 
fundos abertos eram responsáveis pela gestão de um pouco mais de um em cada três eu-
ros administrados por este tipo de fundos. 

Contrariamente à situação existente no segmento de fundos de investimento mobiliário, 
nos fundos imobiliários o nível de concentração é reduzido: as cinco maiores sociedades 
gestoras possuíam uma quota de mercado de 45,7% e o HHI era de 634. Quanto aos partici-
pantes, o segmento de particulares tem um menor peso nos fundos imobiliários do que nos 
mobiliários: mais de metade do valor sob gestão era detido por pessoas coletivas e insti-
tuições de crédito. 

GRÁFICO 57 – VALOR SOB GESTÃO, POR TIPOLOGIA DE FUNDO (ESQ) 
DE CLIENTE EM 2019 (DIR)

54
 Aqui se incluem os fundos de investimento imobiliário, os fundos especiais de investimento imobiliário e os FUNGEPI.
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GRÁFICO 58 – ESTRUTURA DA CARTEIRA DOS FII (ESQ)
E UTILIZAÇÃO DOS IMÓVEIS (DIR)

A maioria dos fundos imobiliários continuou a registar rentabilidades positivas em 2019, o 
que não pode ser dissociado dos desenvolvimentos recentes no setor imobiliário residen-
cial e comercial em Portugal uma vez que os fundos imobiliários não investem diretamente 
em imóveis localizados no estrangeiro. O aumento da procura por residentes e não residen-
tes resultou numa subida dos preços de aquisição dos imóveis novos e usados, bem como 
das rendas nos segmentos residencial e comercial.

As construções acabadas destinadas ao arrendamento continuam a ter o maior peso na 
carteira dos fundos imobiliários, o que decorre do ciclo favorável do mercado, refletido 
numa elevada taxa de ocupação dos imóveis. Os imóveis destinados aos serviços e ao co-
mércio representam 67% do total da carteira. O grau de alavancagem destes fundos, afe-
rido pelo peso dos empréstimos no ativo total, diminuiu para o valor mais reduzido desde a 
crise financeira de 2008.

O número de participantes nos fundos de investimento imobiliário aumentou face ao ano 
anterior (+5778), o que, conjugado com a queda do valor sob gestão, originou a diminuição 
do valor médio por participante para 111 mil euros. A grande maioria (99,1%) dos participan-
tes detinham uma participação não superior a 0,5% da carteira do fundo em que investem. 
Não obstante, 269 participantes detinham participações superiores a 25% do valor dessa 
carteira, situação que ocorria em 11 fundos abertos e 185 fundos fechados. Nestes fundos 
abertos, a concentração do valor das carteiras em alguns participantes poderá colocar de-
safios acrescidos à gestão.
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FUNDOS E SOCIEDADES DE CAPITAL DE RISCO

Os ativos geridos pelos operadores de capital de risco em Portugal ascendiam a 5,1 mil mi-
lhões de euros no final do ano55 (um acréscimo de 6,5% face a 2018), crescimento que foi 
menos intenso nos FCR do que nas SCR. No final do ano existiam 136 fundos de capital de 
risco em atividade, mais 20 do que no ano anterior. Na Europa existiam mais de nove mil 
fundos em atividade, correspondendo a um valor sob gestão de 782 mil milhões de euros. 
O investimento em capital de risco em Portugal representava 0,06% do PIB, o que compa-
ra com o valor médio de 0,54% na Europa. Os países europeus em que o investimento em 
capital de risco regista o maior peso em percentagem do PIB são o Luxemburgo (3,36%), o 
Reino Unido (1,49%) e a França (0,78%), sugerindo em termos relativos a existência de es-
paço para o crescimento deste setor em Portugal.56

No que diz respeito ao valor investido por fases de entrada no capital das empresas, conti-
nua a existir uma preponderância do private equity (apesar da diminuição anual dos investi-
mentos de 1,3%) relativamente ao venture capital (aumento de 10,8%). Esta situação difere 
bastante da existente na Europa, onde o investimento no capital de pequenas empresas em 
processo final de instalação tem absorvido grande parte da atividade do capital de risco. As 
operações de refinanciamento de dívida bancária continuam a ter pouca expressão, possi-
velmente em virtude do elevado risco associado a estes investimentos.

GRÁFICO 59 – ATIVOS GERIDOS (ESQ) E NÚMERO DE SOCIEDADES
E FUNDOS DE CAPITAL DE RISCO (DIR)

55
 Os ativos sob ges-
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56

 Fonte: Invest 

Europe.
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GRÁFICO 60 – CARTEIRA DO CAPITAL DE RISCO POR FASES DE INVESTIMENTO (ESQ)
E SETOR DE ATIVIDADE (DIR)

Os projetos de investimento de empresas com atividade económica já estabelecida envol-
vem normalmente uma necessidade de financiamento superior aos propostos por empre-
sas de pequena dimensão, mas com potencial de crescimento, numa fase inicial. Não obs-
tante as diferenças dos valores investidos, o número de participações do capital de risco é 
semelhante no private equity (899) e no venture capital (853).

As sociedades gestoras de participações sociais em empresas não financeiras, as ativida-
des de informação e de comunicação e as atividades imobiliárias representavam mais de 
metade do investimento em capital de risco. As SCR direcionaram o valor investido maiori-
tariamente para as atividades financeiras e de seguros (84,6%), enquanto os investimentos 
efetuados pelos FCR se concentraram (não considerando as sociedades gestoras de parti-
cipações sociais) em empresas ligadas a atividades de informação e de comunicação, imo-
biliárias e de alojamento, restauração e similares (35,6%).

FUNDOS E SOCIEDADES DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS

Existiam 9 fundos de titularização de créditos (FTC) ativos no final do ano. O montante total 
titularizado sob gestão continuou em queda (-24%), ascendendo a 4 017,2 milhões de euros. 
No que concerne à titularização realizada via sociedades de titularização de créditos (STC), 
realizaram-se menos duas emissões do que no ano transato e o valor global associado às 
seis emissões colocadas foi de 931,1 milhões de euros (-71% face ao ano transato). A maior 
emissão (51% do valor emitido) visou os créditos relacionados com a implementação da po-
lítica energética. Quatro das seis emissões (41% do valor emitido) tiveram como subjacen-
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GRÁFICO 61 – VALOR SOB GESTÃO, NÚMERO DE FUNDOS E EMISSÕES DA TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS 
(ESQ) E INVESTIMENTO POR TIPO DE ATIVO, NOS FUNDOS DE TITULARIZAÇÃO (DIR)

tes créditos não produtivos (non-performing loans). 

Os créditos hipotecários continuaram a ser o elemento dominante da carteira dos FTC. A 
maior parcela do ativo do balanço das sociedades e dos fundos de titularização de crédito 
corresponde a ativos titularizados (92%, que compara com 67% na zona euro), constituídos 
maioritariamente por créditos concedidos. 

GRÁFICO 62 – ATIVOS TITULARIZADOS POR SETOR INSTITUCIONAL DO CEDENTE (ESQ) E PESO DO SETOR 
DO DEVEDOR ORIGINAL DOS ATIVOS TITULARIZADOS POR IFM (DIR)
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PARTICIPAÇÕES EM OICVM ESTRANGEIROS COMERCIALIZADOS EM PORTUGAL

Os organismos de investimento coletivo em valores mobiliários estrangeiros autorizados a 
ser comercializados em Portugal têm registado uma procura crescente no mercado nacional. 
No final do ano, o valor sob gestão de OICVM estrangeiros aumentou 15%, ascendendo a 4,6 
mil milhões de euros, em resultado do aumento dos preços dos ativos e de subscrições su-
periores aos resgates (+152 milhões de euros). O número de participantes aumentou e o valor 
médio investido por participante registou uma ligeira redução, sendo de 17 mil euros no final 
do ano. Este valor continua a ser superior ao valor médio investido por participante nos OICVM 
nacionais, sugerindo a existência de uma procura diferenciada dirigida aos dois segmentos. 

GRÁFICO 63 – VALOR COLOCADO, NÚMERO DE PARTICIPANTES (ESQ)
E SUBSCRIÇÕES LÍQUIDAS DE OICVM ESTRANGEIROS (DIR)

Os fundos de investimento mobiliário sustentáveis proporcionam o acesso a uma carteira com características 

específicas mais direcionadas para investimentos sustentáveis. No processo de construção da respetiva car-

teira, estes fundos atendem, além dos critérios financeiros tradicionais (e.g. risco e retorno), a critérios não 

financeiros (ambientais, sociais e de melhores práticas de governo societário – do inglês ESG), procurando o 

retorno financeiro a par do bem social.

CAIXA 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS SUSTENTÁVEIS
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CAIXA 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS SUSTENTÁVEIS

Em termos de estratégia de investimento sustentável57, a exclusão de indústrias ou setores específicos das 

carteiras (i.e., negative/exclusionary screening) continua a ser a estratégia mais frequente58, seguida da inclu-

são sistemática e explícita de fatores ESG na análise financeira do projeto (i.e., ESG integration) e da estra-

tégia em que os acionistas influenciam as decisões estratégicas (i.e., corporate engagement and shareholder 

action) com objetivos ESG.

GRÁFICO 64 - VALOR DOS INVESTIMENTOS ESG - REGIÃO (ESQ) E ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO (DIR)

57
 Os estilos de investimento sustentável podem ser agrupados em dois grandes grupos: “avoid” ou “advance”. Na categoria de “avoid” preten-

de-se eliminar a exposição a empresas ou setores que colocam riscos em termos de sustentabilidade ou violam os valores dos investidores; 

trata-se de eliminar da carteira setores como tabaco, armamento e combustíveis fosseis. Na classe de “advance” pretende-se investir o capital 

de forma a conjugar o retorno financeiro com a obtenção de resultados sustentáveis. Tal pode ser efetuado através de investimentos em em-

presas escolhidas com base num sistema de ratings ESG, investimentos temáticos com enfase numa das áreas E, S ou G, investimentos de im-

pacto que ofereçam resultados não financeiros tangíveis, e ainda a influência acionista (shareholder activism/engagement), onde os acionistas 

propõem e votam favoravelmente estratégias ESG nas empresas onde detém capital.

58
  A génese da opção de investimento através da exclusão de indústrias/sectores pouco éticas remonta ao século XVIII (i.e., o grupo religioso 

Quakers). Apesar disto, só mais tarde, no início do século XX, é que esta opção começou a ganhar notoriedade, por via das ações de boicote ao in-

vestimento nos sectores do armamento, jogo e álcool, e à defesa dos investimentos que incluíssem os direitos humanos e a proteção ambiental.
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CAIXA 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS SUSTENTÁVEIS

Os investimentos classificados como negative/exclusionary screening constituíam a estratégia de investimen-

to ESG inicialmente usada. Todavia, nos últimos anos tem-se assistido ao desenvolvimento de estratégias de 

maior ativismo59, como a seleção de empresas com melhores desempenhos ESG (best-in-class, improvement) 

ou que preenchem determinadas normas ou standards (norm-based screening) (GSI, 2019).

Em dezembro de 2019 estavam registados em Portugal cinco fundos ESG60 que, em conjunto, administra-

vam 272 milhões de Euros subscritos por 18 309 participantes, maioritariamente pessoas singulares (99,2%).  

GRÁFICO 65 – SUBSCRIÇÕES, RESGATES E VALOR SOB GESTÃO DOS FUNDOS ESG (ESQ)
E RENTABILIDADE (1 ANO) E RISCO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (DIR)

59 
São também consideradas as estratégias norms-based-screening (escolha dos investimentos com base em normas internacionais da OCDE, 

UNICEF, UN, ILO), positive/best-in class screening (investimento em setores, empresas ou projetos que apresentam um desempenho ESG supe-

rior), sustainability themed investing (investimento em ativos diretamente relacionados com a sustentabilidade como energias limpas, tecnolo-

gias verdes, agricultura sustentável) e impact/community investing (investimentos com o propósito de resolver problemas sociais ou ambientais 

de públicos alvo específicos).
60 

IMGA Iberia Fixed Income ESG - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto, IMGA Iberia Equities ESG, Caixa Ações Europa Socialmente 

Responsável, Caixa Investimento Socialmente Responsável, Santander Sustentável.
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CAIXA 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS SUSTENTÁVEIS

As subscrições líquidas destes fundos foram positivas nos três últimos anos. Em 2019, estes fundos ESG re-

gistaram, para o mesmo grau de risco, rentabilidades comparáveis às de fundos que não possuíam estraté-

gia de investimento sustentável. De acordo com as respetivas políticas de investimento, estes fundos ESG 

excluem da carteira as entidades envolvidas direta ou indiretamente em setores considerados controversos 

(estratégia de negative/exclusionary screening), como o tabaco, o jogo, o armamento ou a energia nuclear. 

De modo a garantir que o investimento é efetuado em ações de empresas que se distinguem pelas melhores 

práticas em termos de sustentabilidade, dois desses fundos recorrem expressamente às empresas listadas 

no STOXX ® Sustainability Index. Um dos fundos seleciona os investimentos em obrigações que respeitam os 

constituintes do Barclays MSCI Euro Corporate SRI + ESG Index.

7. GESTÃO DE ATIVOS
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O 
primeiro trimestre de 2020 foi marcado pelo choque gerado pela pande-
mia do novo coronavírus, o Sars-Cov-2, que inverteu o ciclo económico. A 
doença provocada pelo vírus, a Covid-19, caracteriza-se por um crescimen-
to exponencial do contágio, mais acentuada e rápida do que a observada 
em outras doenças (SARS, H1N1flu, MERS, Zika, Ebola). Por outro lado, as 

pandemias anteriores (e.g., gripe espanhola) ocorreram em contextos social, económico e 
político diferentes, o que dificulta a compreensão do fenómeno atual e incute nos agentes 
económicos uma forte incerteza.

O choque gerado pela Covid-19 apresenta especificidades face a outros períodos de con-
tração do output. Ao contrário da crise financeira de 2008, este choque é exógeno e univer-
sal (todos os países e todos os setores), não obstante alguns países e setores serem afeta-
dos de forma mais acentuada. O impacto na economia real e no setor financeiro foi muito 
rápido, permanecendo uma grande incerteza quanto à duração e à intensidade do choque e 
ainda quanto à recuperação subsequente. 

CHOQUE GERADO PELA COVID-19 INVERTE O CICLO ECONÓMICO.

A INCERTEZA ASSUME VALORES MÁXIMOS E INFLUENCIA DECISÕES DE CONSUMO 
E DE INVESTIMENTO.

IMPACTO DIFERENCIADO ENTRE SETORES.
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GRÁFICO 66 - CRESCIMENTO DO PIB PER CAPITA MUNDIAL (ESQ)
E ÍNDICE DE SURPRESA ECONÓMICA (DIR)

Em segundo lugar, a perda de output resultou de uma emergência de saúde pública, pelo 
que o papel das políticas públicas é diferente. A política de saúde pública caracterizou-se 
pela priorização dos gastos em saúde e por medidas de contenção (distanciamento social, 
quarentena, lockdowns, shutdows). As medidas para limitar a propagação do vírus geraram 
uma quebra da atividade económica (que a OCDE estimou em 2% do PIB por cada mês de 
lockdown). 

A política económica procurou manter a estrutura financeira, económica e social, minimi-
zar a deterioração da confiança e manter as expetativas de recuperação económica. Foram 
implementados um conjunto diversificado de instrumentos de apoio às famílias e empre-
sas, que contribuem para absorver o choque inicial na oferta e na procura, tendo as prin-
cipais economias adotado e uniformizado a política monetária expansionista. No entanto, 
uma resposta robusta, coordenada e integrada à crise económica gerada pela Covid-19 na 
Europa não dispensa um papel central das instituições europeias. Assim, por exemplo, o 
BCE reforçou o programa de compra de ativos (dívida privada e pública).

Em Portugal espera-se uma contração do consumo privado, pois o efeito positivo das me-
didas de apoio às famílias e ao rendimento não permitirá compensar integralmente o au-
mento da taxa de desemprego e da consequente perda de rendimentos e da diminuição da 
confiança. A incerteza e as disrupções nas cadeias de fornecimentos deverão condicio-
nar o investimento privado. O efeito negativo na balança comercial será amplificado pelo 
cenário macroeconómico desfavorável nos principais países de destino das exportações 

8. PERSPECTIVAS
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portuguesas e pela contração da procura externa, bem como pela redução da atividade 
turística.

Os resultados do inquérito rápido e excecional às empresas – Covid-19 (Banco de Portugal 
e INE) revelam uma assimetria de impactos ao nível setorial. O impacto mais forte tem sido 
sentido nas atividades com maior grau de internacionalização e forte componente humana 
na prestação do serviço, como os serviços de turismo e restauração (fortemente influen-
ciados pelas limitações à circulação, encerramento das fronteiras e distanciamento so-
cial), tendo a maior intensidade no recurso ao lay-off ocorrido no setor do alojamento, res-
tauração e similares. Na Europa, o índice setorial Eurostoxx 600 Viagens e Lazer registou 
as maiores quebras no primeiro trimestre de 2020, enquanto a contração no Purchasing 
Managers Index foi superior nos serviços (relativamente à indústria transformadora).

No retalho, os produtos e serviços associados ao modelo de consumo em fase de confina-
mento (bens alimentares, produtos de saúde) registaram quebras menos acentuadas rela-
tivamente ao comércio especializado de moda (têxteis, vestuário e calçado), equipamento 
informático e serviços diversos (beleza, entretenimento), impactados pelo encerramento 
dos espaços comerciais. A quebra de confiança já levou ao adiar de decisões de compra de 
automóveis, enquanto a redução da mobilidade e a contração da atividade económica ge-
raram uma diminuição da procura de combustíveis. As possíveis alterações no padrão de 
consumo e o desenvolvimento da pandemia poderão influenciar as perspetivas de evolução 
dos diferentes setores no segundo semestre de 2020 e mesmo em 2021.

GRÁFICO 67 - PREVISÕES MACROECONÓMICAS (ESQ) E PMI (DIR) - ZONA EURO
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A Covid-19 gerou efeitos nos diferentes segmentos do setor financeiro. No mercado pri-
mário acionista o aumento da incerteza refletiu-se numa quebra acentuada do número de 
IPOs na Europa e nos EUA no primeiro trimestre de 2020, que se deverá manter nos próxi-
mos trimestres.

Os preços das commodities reduziram-se. Em abril, pela primeira vez na história, os futuros 
sobre o petróleo foram transacionados a preço negativo, o que foi justificado por inexistên-
cia de acordo na OPEP (fortes divergências entre a Arábia Saudita e a Rússia), pela redução 
da procura que resultou da quebra acentuada na atividade económica e pela acumulação 
de stocks e consequente redução da capacidade de armazenamento. 

Nos mercados de dívida privada não financeira observou-se um aumento acentuado dos 
prémios de risco em março e uma ligeira redução dos custos de financiamento em abril, es-
pecialmente na dívida de maior qualidade creditícia. Nos restantes segmentos, o aumento 
do risco de crédito e dos custos de financiamento da dívida poderão condicionar as emis-
sões futuras de obrigações.

Nos mercados de dívida pública assistiu-se ao aumento dos diferenciais das taxas de 
rentabilidade da dívida de alguns países (e.g., Portugal, Itália, Grécia, Espanha) face à da 
Alemanha. A divulgação dos primeiros dados estatísticos sobre a contração do output, o au-
mento do défice e da dívida pública resultantes dos apoios públicos no combate à Covid-19, 
a redução expectável da receita de impostos em resultado da contração da base de inci-
dência e os receios sobre a sustentabilidade e a descida da notação de risco da dívida sobe-
rana geraram um aumento do custo de financiamento. No entanto, a evolução dos spreads 
foi positivamente influenciada pelas decisões de política monetária do BCE, nomeadamen-
te sobre o quantitative easing e as medidas temporárias em relação ao colateral, para, mais 
tarde, voltar a ser perturbada pela decisão do tribunal constitucional alemão sobre o pro-
grama de ativos do BCE, que aumentou a incerteza sobre o quadro institucional na Europa. 
O desenvolvimento do cenário macroeconómico e os resultados das avaliações das agên-
cias de notação de risco irão influenciar a evolução futura das yields da dívida soberana na 
Europa e em particular as dos países com maiores níveis de endividamento. 

A reavaliação global dos prémios de risco pode ter um impacto negativo na rentabilidade 
das carteiras da gestão de ativos atendendo à sua exposição a dívida soberana. No sector 
bancário, pode condicionar os níveis de capital e o financiamento em mercado, além de 
perturbar a trajetória de redução dos níveis de ativos não produtivos dos bancos.

A diminuição da confiança dos agentes económicos (os índices de confiança e PMI assu-
miram mínimos históricos) e o aumento da aversão ao risco traduziram-se no aumento da 
procura de liquidez e segurança (flight to safety) e na preferência por ativos de refúgio (safe 
heaven assets), que coexistiram com o aumento da volatilidade e do risco de repricing, e 
com a contração dos principais índices acionistas mundiais. No início do segundo trimestre 
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de 2020 as cotações acionistas iniciaram uma recuperação das fortes perdas sofridas no 
trimestre anterior, mas os preços ainda não atingiram nesta data os níveis observados an-
tes da crise. 

GRÁFICO 68 - NÚMERO DE CASOS DE COVID-19 E VOLATILIDADE ACIONISTA

O cenário macroeconómico no curto prazo é negativo, atendendo à inevitável recessão eco-
nómica em Portugal e no Mundo. Apesar do contexto adverso, o sistema financeiro é hoje 
mais resiliente do que na crise financeira e a arquitetura institucional europeia é mais forte. 

Na zona Euro esperam-se alguns sinais de retoma a partir do terceiro trimestre. No entan-
to, será necessário esperar por 2021 para o regresso ao crescimento económico que, to-
davia, poderá não compensar a quebra registada em 2020. Prevalece a incerteza sobre a 
duração e a intensidade do choque. A forma da recuperação (V, U, W, ou outra) vai depender 
de diversos fatores, nomeadamente i) a magnitude e duração do lockdown / shutdown im-
posto na luta contra a pandemia; ii) a magnitude da redução da procura de bens e serviços; 
iii) a eficácia das medidas de política económica adotadas pelos governos para proteger a 
capacidade produtiva; e iv) o próprio desenvolvimento da pandemia. De acordo com as pre-
visões do FMI, no cenário central a contração do PIB em Portugal será de 8% e as estima-
tivas da Comissão Europeia (CE) apontam para uma quebra de 6,8% em 2020. Para a zona 
Euro as previsões de contração variam entre -7,5% (FMI) e -7,7% (CE), e para os EUA entre 
-5,9% (FMI) e -6,5% (CE).

É, pois, neste contexto, que a atividade da CMVM e a evolução dos mercados de valores mo-
biliários decorrerão em 2020. l
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