
Contratos de Liquidez como Prática de Mercado Aceite (PMA) 

 

Descrição da PMA nacional: 

 

Finalidade, instrumentos financeiros e plataformas de negociação em que 

a PMA poderá ser utilizada. 

Os contratos de liquidez visam aumentar a liquidez de ações admitidas à 

negociação em mercado regulamentado (MR) ou negociadas em sistema de 

negociação multilateral (SNM) autorizados ou registados em Portugal, desde que 

o emitente tenha solicitado a admissão à negociação das suas ações em MR ou 

SNM ou aprovado a sua negociação em SNM. As transações em execução do 

contrato de liquidez apenas poderão ser executadas em plataformas de 

negociação autorizadas ou registadas em Portugal (mercado regulamentado ou 

SNM).  

O contrato de liquidez tem como objetivo aumentar a regularidade da negociação 

das ações, seja através do aumento das quantidades transacionadas e do 

número de negócios executados, seja através de uma redução nos spreads 

observados entre as ofertas de compra e de venda, ou de uma redução da 

volatilidade diária dos preços. 

 

Entidades que podem executar um contrato de liquidez e entidades que 

podem beneficiar da sua execução. 

O contrato de liquidez deve ser celebrado por um intermediário financeiro 

(empresa de investimento ou instituição de crédito), que seja membro da 

plataforma de negociação em que o contrato será executado.  

 

Qualquer emitente (sociedade aberta) no mercado português, cujas ações 

estejam admitidas à negociação em mercado regulamentado (MR) ou 

negociadas em sistema de negociação multilateral (SNM), autorizados ou 



registados em Portugal, desde que o emitente tenha solicitado a admissão à 

negociação das suas ações em MR ou SNM ou aprovada a sua negociação em 

SNM, pode celebrar um contrato de liquidez com um intermediário financeiro e 

beneficiar da execução da PMA. 

 

O intermediário financeiro deve ter um registo das transações realizadas em 

execução do contrato – por conta da entidade emitente – em duas contas 

separadas abertas em nome do emitente e utilizadas apenas para efeitos do 

contrato de liquidez: uma conta de valores mobiliários e a correspondente conta 

de valores monetários.    

 

O princípio da exclusividade tem que ser respeitado, só podendo haver um 

contrato de liquidez ativo para cada categoria de ações e por cada intermediário 

financeiro. Acresce que, não pode ser celebrado novo contrato com o mesmo ou 

outro intermediário financeiro enquanto o contrato anterior ainda estiver em 

vigor. 

O emitente não pode transmitir ao intermediário financeiro instruções relativas à 

execução do contrato. Cabe ao intermediário financeiro assegurar uma estrutura 

organizativa interna que garanta a independência dos seus colaboradores 

adstritos à execução do contrato de liquidez face a outras áreas, 

designadamente da área de negociação para carteira própria, de gestão de 

carteiras de clientes e de negociação por conta de outrem. 

Além disso, o intermediário financeiro que executa o contrato de liquidez deve 

ser independente relativamente ao emitente, o que significa que não podem 

pertencer ao mesmo grupo.  

O emitente não pode transmitir ao intermediário financeiro, direta ou 

indiretamente, qualquer decisão sobre transações de ações próprias, exceto nas 

situações identificadas como causas de suspensão do contrato. 

Os intermediários financeiros que executam os contratos de liquidez devem 

manter um registo individualizado, por um período de pelo menos cinco anos, 

das ofertas inseridas ao abrigo do contrato e das transações realizadas. O IF 



informa diariamente o emitente sobre os movimentos e saldos das contas de 

valores mobiliários e de valores monetários.  

 

 

Contrato sujeito a forma escrita. 

O contrato de liquidez celebrado entre o emitente e o intermediário financeiro 

está sujeito a forma escrita.  

O emitente deve enviar, à CMVM, uma cópia do contrato de liquidez, para 

avaliação das respetivas condições, três dias úteis antes da data prevista para o 

início da execução do mesmo. Acresce que, a CMVM pode solicitar ao emitente 

e ao intermediário financeiro toda a informação que necessitar para acompanhar 

a execução do contrato de liquidez.  

O contrato de liquidez deve conter a seguinte informação: 

a) identificação do valor mobiliário objeto do contrato, designadamente quanto à 

sua natureza, espécie, categoria, valor nominal unitário, quantidade emitida e 

quantidade admitida à negociação;  

b) identificação das partes contratantes;  

c) indicação das obrigações assumidas pelas partes contratantes, 

nomeadamente, a informação que o intermediário financeiro deverá transmitir 

periodicamente ao emitente para efeitos de acompanhamento da execução do 

contrato e permitir ao emitente cumprir as suas obrigações legais e 

consentâneas com a prática de mercado e a proibição de transmissão de 

informação privilegiada pelo emitente ao intermediário financeiro; 

d) data prevista para o início da realização das operações e o prazo durante o 

qual se devam executar; 

e) indicação da quantidade de valores mobiliários e de valores monetários afetos 

à execução do contrato, bem como os limites máximos e mínimos (se aplicável) 

de intervenção no mercado, tanto diariamente como acumulado até ao termo do 

contrato; 



f) indicação das contas de valores mobiliários e de valores monetários tituladas 

pelo emitente e destinadas à execução do contrato; 

g) termo de responsabilidade do intermediário financeiro em como possui uma 

organização interna suscetível de garantir a execução do contrato de liquidez de 

forma independente de qualquer outra área de atividade adstrita a negociação 

para carteira própria, a negociação por conta de outrem e à gestão de carteiras 

de clientes; 

h) o nível da remuneração do intermediário financeiro (fixa, variável ou mista), a 

qual não pode diminuir a sua independência face ao emitente e deve ser 

determinada de forma a não colocar em causa a integridade do mercado. 

A definição desta prática de mercado aceite é feita ao abrigo do regime da 

manipulação de mercado e do dever de defesa de mercado (artigos 311.º e 379.º 

do Código dos Valores Mobiliários e  Regulamento do Abuso de Mercado) e sem 

prejuízo da aplicação das regras de abuso de informação e da imposição das 

respetivas consequências legais.  

 

Limites aos recursos alocados à execução do contrato de liquidez. 

A quantidade máxima de valores monetários e o número máximo de ações 

alocados à execução do contrato de liquidez não pode exceder: 

- para ações mais líquidas (ações líquidas nos termos do artigo 22.º do 

Regulamento (CE) n.º 1287/2006 da Comissão, que aplica a Diretiva 2004/39/CE 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de abril de 2004 (DMIF) e o artigo 

2.º, n.º 1, ponto 17, do Regulamento (UE) n.º 600/2014 do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 15 de maio de 2014 (RMIF): 75% do volume médio diário 

negociado, com o máximo de € 50 milhões. 

- para ações líquidas (incluídas no índice PSI20, mas não consideradas líquidas 

nos termos da Diretiva 2004/39/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

21 de abril de 2004 (DMIF) e do Regulamento (UE) n.º 600/2014 do Parlamento 



Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014 (RMIF): 200% do volume médio 

diário negociado, com o máximo de € 20 milhões; 

- para outras ações: 500% do volume médio diário negociado ou 1% da 

quantidade de ações emitida em circulação, com o máximo de € 1 milhão. 

Os volumes médios diários negociados devem ser calculados tendo em 

consideração, para a plataforma em que o contrato é para ser executado, as 20 

sessões de negociação imediatamente anteriores à celebração do contrato. Nas 

situações em que o contrato de liquidez seja para ser executado em mais do que 

uma plataforma de negociação deve ser considerado o maior volume médio 

diário negociado. Estes limites aplicam-se a todas as transações (compra e 

venda) realizadas no âmbito do contrato de liquidez, e não devem ser 

considerados em relação a cada uma das plataformas de negociação quando o 

contrato de liquidez seja executado em mais do que uma delas.  

 

Condições de negociação. 

O incremento na liquidez potenciado pela execução de contratos de liquidez é 

suscetível de gerar indicações enganosas na negociação de instrumentos 

financeiros que, em alguns casos, pode constituir manipulação de mercado. A 

fim de assegurar que a execução dos contratos de liquidez, enquanto conduta 

legítima, não é suscetível de gerar responsabilidade por manipulação de 

mercado ou violação do dever de defesa do mercado, devem os intermediários 

financeiros cumprir determinados requisitos de transparência e condições de 

negociação relativas a preços, quantidades e inserção de ofertas. 

O intermediário financeiro só pode transacionar em execução do contrato de 

liquidez durante o período normal de negociação estabelecido pela entidade 

gestora do mercado regulamentado ou da entidade gestora/ intermediário 

financeiro que gere o SNM. Ao abrigo do contrato de liquidez não é permitido ao 

intermediário financeiro transacionar após o fecho do mercado ou sistema e a 

sua atuação em leilões realizados na sessão, nomeadamente de abertura e de 

fecho do mercado, é permitida desde que tomadas as medidas necessárias para 



não serem introduzidas alterações artificiais no regular funcionamento do 

mercado. A atuação do intermediário financeiro não deve representar uma 

posição dominante na negociação das ações objeto do contrato. 

 

Inserção simultânea de ofertas de compra e de venda. 

Em condições normais de mercado, o intermediário financeiro deve inserir em 

simultâneo, ofertas de compra e venda. Cabe ao intermediário financeiro 

estabelecer sua estratégia de atuação, devendo o emitente suportar os riscos 

inerentes a essa atuação. No entanto, o intermediário financeiro deve aferir 

permanentemente os níveis dos preços de mercado e ajustar a sua atuação 

tendo em consideração a tendência do mercado. Uma perceção incorreta quanto 

ao valor que o mercado atribui às ações, pode originar uma discrepância  entre 

os montantes monetários disponíveis para a compra e o número de ações 

disponíveis para a venda. 

 

Restrições de preço. 

A fim de limitar o impacto no preço das ofertas inseridas ao abrigo do contrato 

de liquidez, devem ser respeitadas as seguintes condições: 

i) Os limites de preço das ofertas de compra não podem exceder o mais 

elevado dos dois preços seguintes: preço do último negócio 

independente anterior e preço da melhor oferta de compra 

independente existente (i.e. de preço limite mais elevado);  

ii) Os limites de preço das ofertas de venda não podem ser inferiores ao 

mais baixo dos dois preços seguintes: preço do último negócio 

independente anterior e preço da melhor oferta de venda (i.e. com 

limite de preço mais baixo) independente existente. 

Consideram-se negócios independentes todos aqueles que são celebrados entre 

duas partes não relacionadas com o intermediário financeiro.  



Consideram-se ofertas independentes todas aquelas que não são executadas 

em cumprimento do contrato de liquidez, nem resultem de decisões de negociar 

para carteira própria do intermediário financeiro, nem sejam por este inseridas 

no âmbito de gestão de carteiras de terceiros ou por conta de terceiros.  

 

Restrições de quantidade. 

Em cada sessão de negociação, o intermediário financeiro deve respeitar as 

seguintes restrições relativas às quantidades: 

i) para ações mais líquidas (classificadas como ações líquidas  nos 

termos do artigo 22.º do Regulamento (CE) n.º 1287/2006 da 

Comissão, que aplica a Diretiva 2004/39/CE do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 21 de abril de 2004 (DMIF)  e o artigo 2.º, n.º 1, 

ponto 17, do Regulamento (UE) n.º 600/2014 do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 15 de maio de 2014 (RMIF), as transações em 

execução do contrato não podem exceder 5% do volume médio diário 

nas 20 sessões de negociação anteriores; 

ii) para ações líquidas (incluídas no índice PSI20, mas não consideradas 

líquidas nos termos da Diretiva 2004/39/CE do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 21 de abril de 2004 (DMIF) e do Regulamento (UE) 

n.º 600/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio 

de 2014 (RMIF), as transações em execução do contrato não podem 

exceder 15% do volume médio diário nas 20 sessões de negociação 

anteriores; 

iii) para outras ações, as transações em execução do contrato não podem 

exceder o mínimo entre 25% do volume diário negociado nas 20 

sessões de negociação ou € 20.000. 

Cada um dos limites deve ser calculado tendo em conta todas as transações 

realizadas em execução do contrato de liquidez, acumulando compras e vendas.  

 



Leilões. 

O intermediário financeiro pode atuar durante os leilões realizados na sessão, 

designadamente nos leilões de abertura e de fecho. 

No entanto, durante esses períodos, o intermediário financeiro deve atuar com 

excecional precaução para não originar alterações artificiais nos preços e deve 

permitir aos outros participantes no mercado ou sistema o tempo de reação, ou 

seja, os limites de preço das ofertas não devem ter impacto no preço resultante 

do leilão. 

 

Operações de grandes lotes. 

Não são permitidas operações de grandes lotes na execução do contrato de 

liquidez. 

 

Situações ou condições que conduzem à interrupção temporária, à 

suspensão ou à cessação do contrato de liquidez. 

A execução do contrato de liquidez deve ser suspensa nos seguintes casos: 

i. durante a execução de um programa de recompra de ações; 

II. como resultado de um regime de compensação aos funcionários ou 

administradores,  na data de maturidade de um instrumento financeiro derivado 

ou de um evento societário; 

III. durante uma oferta pública de ações, nomeadamente quando ocorram 

operações de estabilização ou tiver sido anunciada uma oferta pública de 

aquisição sobre as acções do emitente. 

Os contratos de liquidez não se destinam a aumentar o número de ações 

próprias do emitente e a CMVM pode suspender a execução do contrato, sempre 



que detete alguma irregularidade relativa ao cumprimento das condições 

impostas ou nos casos de suspeitas de abuso de mercado.  

 

Transparência e divulgação ao público. 

Antes do início da vigência do contrato de liquidez e antes de iniciar as 

transações em execução da PMA, a entidade emitente deve divulgar ao mercado 

os detalhes do contrato celebrado com o intermediário financeiro, no que 

respeita: 

i. À identidade do emitente e do intermediário financeiro através do qual 

o contrato de liquidez será executado; 

ii. Plataformas de negociação e instrumentos financeiros; 

iii. ao montante monetário e à quantidade de valores mobiliários 

colocados à disposição do intermediário financeiro; 

iv. À quantidade máxima de ações que pode ser acumulada  em 

execução desse contrato; 

v. O período durante o qual a PMA será executada e as situações que 

conduzem à sua interrupção temporária, suspensão ou cessação; e 

vi. A duração do contrato. 

Durante a execução da PMA, a entidade emitente deve divulgar: 

i. Mensalmente, informações diárias agregadas, dos detalhes das 

transações realizadas no âmbito do contrato de liquidez, a saber a data 

das transações, o número de operações realizadas, o número de 

ações adquiridas e alienadas, os montantes monetários pagos ou 

recebidos, os preços das operações executadas, a dimensão média 

das operações, os spreads médios cotados  e a quantidade de ações 

detida ao abrigo do contrato de liquidez no final de cada dia; 

ii. Logo que possível, quaisquer alterações às informações divulgadas 

anteriormente sobre a PMA, incluindo as alterações relacionadas com 

os recursos disponíveis em termos de valores monetários e 

instrumentos financeiros, alterações das entidades que executam a 



PMA, alterações na alocação de valores monetários ou instrumentos 

financeiros nas contas da entidade emitente e qualquer interrupção, 

suspensão ou cessação do contrato.  

Aquando da cessação de vigência do contrato de liquidez, a entidade emitente 

deve divulgar publicamente, logo que possível: 

i. A cessação da PMA e as razões ou causas subjacentes; e 

ii. As transações realizadas ao abrigo do contrato, detalhando o número 

de ações adquiridas e alienadas, os valores monetários pagos e 

recebidos e o saldo da conta de títulos e de valores monetários na data 

de término do contrato.  

Todas as divulgações relativas ao contrato de liquidez são efetuadas pelo 

emitente (beneficiário do contrato) através do Sistema de Difusão de Informação 

disponível no sítio da internet da CMVM sob a seção «Transações de acções 

próprias» e no sítio da internet do emitente. 

 

Razões pelas Quais a Prática em Questão poderia Constituir Manipulação 

de Mercado. 

A realização de operações ou a inserção de ofertas com o objetivo de aumentar 

a liquidez de ações no mercado pode ser considerada uma prática de 

manipulação de mercado, na medida em que poderá dar indicações enganosas 

sobre a oferta, a procura e o preço de ações e falsear a negociação.  

A fim de assegurar que as transações realizadas no âmbito do contrato de 

liquidez e as ofertas inseridas ou qualquer outro comportamento tenham sido 

realizados por razões legítimas, são estabelecidos as condições e os requisitos 

que regem a celebração e execução de todo e qualquer contrato de liquidez.   

O incumprimento destas condições e restrições conduziria à prática de 

comportamentos suscetíveis de dar indicações enganosas sobre a oferta e a 

procura de acções, os quais poderão ser qualificados como manipulação de 



mercado (artigo 379.º do Código dos Valores Mobiliários e  Regulamento do 

Abuso de Mercado) e, se for o caso, violação do dever de defesa do mercado 

(artigo 311.º do Código dos Valores Mobiliários). 

 

 

 

 

Avaliação 

Lista dos critérios tidos em conta  Conclusão da autoridade competente e 
justificação  

a) Nível de transparência 
proporcionada ao mercado 

 

Para além do cumprimento das normas de Direito 
comercial sobre transações de ações próprias e 
sociedades abertas, e das obrigações de 
comunicação e divulgação de operações de  
ações próprias, o emitente que celebra um 
contrato de liquidez deve divulgar, através do 
Sistema de Difusão de Informação disponível no 
sítio da internet da CMVM – sob a seção 
"Transações de acções próprias" – e no sítio da 
internet do emitente, a seguinte informação: 

1) Antes do início da vigência do contrato de 
liquidez e antes de iniciar as transações em 
execução da PMA, a entidade emitente deve 
divulgar os detalhes do contrato celebrado com o 
intermediário financeiro, no que respeita: 

i. À identidade do emitente e do intermediário 
financeiro através do qual o contrato de 
liquidez será executado; 

ii. Plataformas de negociação e ações ao 
abrigo do contrato; 

iii. Ao montante monetário e à 
quantidade de valores mobiliários 
colocados à disposição do 
intermediário financeiro; 

iv. À quantidade máxima de ações que 
pode ser acumulada em carteira em 
execução do contrato; 

v. O período durante o qual a PMA será 
utilizada e as situações que conduzem 
à sua interrupção temporária, 
suspensão ou cessação; e 

vi. O prazo de vigência do contrato. 

2) Durante a execução da PMA, a entidade 
emitente deve divulgar: 

i. Mensalmente, informação agregada 
diária, com detalhe das transações 
realizadas no âmbito do contrato de 
liquidez, a saber a data das 



transações, o número de operações 
realizadas, o número de ações 
adquiridas e alienadas, os montantes 
monetários pagos ou recebidos, o 
preço das operações executadas, a 
quantidade média negociada por 
operação, os spreads médios cotados 
e a quantidade de ações detida ao 
abrigo do contrato de liquidez no final 
de cada dia; 

ii. O mais rapidamente possível, 
quaisquer alteações às informações 
divulgadas anteriormente sobre a 
PMA, incluindo as alterações 
relacionadas com os recursos 
disponíveis em termos de valores 
monetários e instrumentos 
financeiros, alterações da identidade 
das entidades que executam a PMA, 
alterações na alocação dos valores 
monetários ou instrumentos 
financeiros nas contas da entidade 
emitente e qualquer interrupção, 
suspensão ou cessação do contrato.  

3) Aquando da cessação do contrato, a entidade 
emitente deve divulgar publicamente, o mais 
rapidamente possível: 

i. A cessação do contrato e as razões ou 
causas da sua cessação; 

ii. As transações realizadas ao abrigo do 
contrato, detalhando o número de 
ações adquiridas e alienadas, os 
montantes monetários pagos e 
recebidos e o saldo da conta de 
instrumentos financeiros e de valores 
monetários na data de término do 
contrato.  

O emitente deve enviar à CMVM uma cópia do 
contrato de liquidez, para avaliação das respetivas 
condições, três dias úteis antes do início da 
execução do mesmo, para efeitos de avaliação 
das suas condições. Além disso, a CMVM poderá 
solicitar ao emitente e ao intermediário financeiro 
toda a informação que necessitar para 
acompanhar a execução do contrato de liquidez. 

b) Nível de salvaguardas para o jogo 
das forças do mercado e a interação 
adequada entre a oferta e a procura 

De forma a salvaguardar o regular funcionamento 
do mercado, o contrato de liquidez deve ser 
celebrado por um intermediário financeiro 
(empresa de investimento ou instituição de 
crédito), que seja membro do mercado 
regulamentado ou sistema de negociação 
multilateral e atue de forma independente. Tais 
requisitos reforçam o dever de defesa de 
mercado, na medida em que tais entidades estão 
sujeitas a determinadas obrigações que 
possibilitam a supervisão das atividades 
desenvolvidas. O intermediário financeiro e a 
entidade emitente não podem pertencer ao 
mesmo grupo. 
 



Tem de ser respeitado o princípio da 
exclusividade, só podendo haver um contrato de 
liquidez ativo para cada categoria de ações e por 
cada intermediário financeiro. Além disso, não se 
pode celebrar novo contrato com o mesmo ou 
outro intermediário financeiro enquanto o contrato 
anterior ainda estiver em vigor. 
 
As transações executadas ao abrigo do contrato 
de liquidez são registadas nas contas de 
instrumentos financeiros e de valores monetários, 
abertas em nome do emitente, e utilizadas apenas 
para esse fim.  
 
O intermediário financeiro deve manter um registo, 
pelo menos por um período de cinco anos, das 
ofertas transmitidas e das transações realizadas 
ao abrigo do contrato.  
 
Os contratos de liquidez estão sujeitos a 
determinadas condições de negociação, 
designadamente limites em termos de preços e de 
quantidades e limites relativos aos recursos 
alocados à execução do contrato (vide supra). 
 
Os contratos de liquidez podem ter um impacto 
legítimo na interação entre a oferta e a procura, 
incrementando a liquidez e a regularidade de 
funcionamento do mercado de das ações que, de 
outra forma, seriam consideradas ações de 
reduzida liquidez. 

c) Impacto na liquidez e eficiência do 
mercado 

O objetivo da prática é o incremento da liquidez e 
da eficiência do mercado. Esse objetivo pode ser 
conseguido através do aumento das quantidades 
transacionadas e do número de negócios 
realizados, de uma redução nos spreads 
observados entre as ofertas de compra e de venda 
ou de uma redução da volatilidade diária dos 
preços. 

d) O mecanismo de negociação do 
mercado em causa e a possibilidade 
de os participantes no mercado 
reagirem de modo adequado e 
oportuno face à nova situação de 
mercado criada por essa prática 

As transações realizadas ao abrigo do contrato de 
liquidez têm de ser executadas numa plataforma 
de negociação através do livro de ofertas e de um 
intermediário financeiro membro dessa 
plataforma. 
 
A execução do contrato deve ainda respeitar os 
seguintes limites:  

 para ações mais líquidas (classificadas 
como ações líquidas nos termos do artigo 
22.º do Regulamento (CE) n.º 1287/2006 
da Comissão que aplica a Diretiva 
2004/39/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 21 de abril de 2004 (DMIF), 
e do artigo 2.º, n.º 1, ponto 17, do 
Regulamento (UE) n.º 600/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
15 de maio de 2014 (RMIF), as transações 
em execução do contrato não podem 
exceder 5% da quantidade média diária 



negociada nas anteriores 20 sessões de 
negociação; 

 para ações líquidas (incluídas no índice 
PSI20, mas não consideradas líquidas de 
acordo com a Diretiva 2004/39/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
21 de abril de 2004 (DMIF) e o 
Regulamento (UE) n.º 600/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
15 de maio de 2014 (RMIF), as transações 
em execução do contrato não podem 
exceder 15% da quantidade média diária 
negociada nas anteriores 20 sessões de 
negociação; 

 para outras ações, as transações em 
execução do contrato não podem exceder 
o mínimo entre 25% da quantidade diária 
negociada nas anteriores 20 sessões de 
negociação ou € 20.000. 

 
Cada um dos limites deve ser calculado tendo em 
conta todas as transações realizadas em 
execução do contrato de liquidez, acumulando 
compras e vendas, sem compensação.  
 
É permitido atuar durante os leilões, 
designadamente no leilão de abertura e no leilão 
de fecho. No entanto, durante esses períodos, o 
intermediário financeiro deve atuar com especial 
precaução a fim de não criar alterações artificiais 
de preços e deve possibilitar aos outros 
participantes do mercado tempo suficiente de 
reação, i.e. os limites de preço das ofertas não 
devem ter impacto no preço final do leilão. 
 
O intermediário financeiro deve transmitir ofertas 
com impacto limitado no preço. As ofertas devem 
cumprir as seguintes condições: 
 

 Os limites das ofertas de compra não 
podem exceder o mais elevado dos dois 
seguintes preços: preço do último negócio 
independente e o preço da melhor oferta 
de compra independente (i.e. de preço 
mais elevado) existente no livro;  

 Os limites das ofertas de venda não 
podem ser inferiores ao mais baixo dos 
dois seguintes preços: preço do último 
negócio independente e o preço da 
melhor oferta de venda independente 
existente no livro (i.e. de preço mais 
baixo). 

 
Não são permitidas operações de grandes lotes 
na execução do contrato de liquidez. 

e) Riscos para a integridade dos 
mercados relacionados direta ou 
indiretamente, regulamentados ou 
não, dos instrumentos financeiros 
em causa na União 

A CMVM pode solicitar a qualquer emitente ou 
intermediário financeiro, toda a informação que 
necessite para controlar a execução do contrato 
de liquidez. Os contratos de liquidez não se 
destinam a aumentar o número de ações próprias 



do emitente, podendo a CMVM suspender a 
execução do contrato, sempre que detete alguma 
irregularidade relativa ao cumprimento das 
condições impostas ou nos casos de suspeitas de 
abuso de mercado. 
Os intermediários financeiros que executam os 
contratos de liquidez devem manter um registo, 
pelo menos por um período de cinco anos, de 
todas as ofertas transmitidas ao abrigo do contrato 
e das transações realizadas. 
 

Não é permitido ao emitente transmitir ao 
intermediário financeiro instruções relativas à 
execução do contrato. Caberá ao intermediário 
financeiro assegurar uma estrutura organizativa 
interna que garanta a independência dos seus 
colaboradores  responsáveis  pela execução do 
contrato de liquidez face a outras áreas, 
designadamente da área de negociação para 
carteira própria, de gestão de carteiras e de 
negociação por conta de outrem. Além disso, o 
intermediário financeiro que executa o contrato de 
liquidez deve ser independente relativamente ao 
emitente, não podendo pertencer ao mesmo 
grupo, e a remuneração pelos serviços prestados 
não pode colocar em causa a independência do 
intermediário financeiro. A natureza e o nível da 
remuneração – que pode ser fixa, variável ou mista 
– deve ser determinada de forma a não prejudicar 
a integridade e o funcionamento regular do 
mercado nem a desencadear conflitos de 
interesse. Uma remuneração variável ou uma 
componente variável da remuneração baseada em 
indicadores associados à execução do contrato de 
liquidez, com sejam o número de transações 
realizadas, a quantidade transacionado ou a 
evolução das cotações, não deverá ser permitida 
por tal ser suscetível de comprometer a 
integridade do mercado ou originar conflitos de 
interesse, a menos que conclusão diferente resulte 
da avaliação a ser desencadeada pela CMVM. 

 
O emitente não pode transmitir ao intermediário 
financeiro, direta ou indiretamente, qualquer 
decisão relativa a negociação de ações próprias, 
salvo em situações identificadas como causas de 
suspensão do contrato.  

 
O emitente não deve transmitir qualquer instrução 
ao intermediário financeiro relativas a decisões de 
compra e venda. Cabe ao intermediário financeiro 
estabelecer a sua estratégia de execução e o 
emitente deve suportar os riscos de mercado 
inerentes. Sem prejuízo, o intermediário financeiro 
tem a obrigação de aferir permanentemente os 
níveis de preços no mercado e ajustar a sua 
atuação de acordo com a tendência do mercado. 
Uma incorreta perceção quanto ao valor que o 
mercado atribui às ações poderá provocar 
desequilíbrios entre os montantes monetários 



disponíveis para adquirir e o número de ações 
próprias disponíveis para venda. O intermediário 
financeiro informa diariamente o emitente sobre os 
movimentos e saldos das contas. 

 
O intermediário financeiro apenas pode 
transacionar em execução de um contrato de 
liquidez durante o período normal de negociação 
estabelecido pela entidade gestora / intermediário 
financeiro do mercado regulamentado /SNM. Não 
é admitido transacionar após o fecho do mercado 
e a atuação em leilões de abertura e de fecho do 
mercado é permitida desde que o intermediário 
financeiro tome as medidas necessárias para não 
provocar alterações artificiais no regular 
funcionamento do mercado. 

 
O intermediário financeiro não deve deter uma 
posição dominante na negociação das ações. 

 
A execução do contrato de liquidez deve ser 
suspensa nas seguintes situações: durante a 
execução de um programa de recompra de ações; 
como resultado de um regime de compensação 
aos funcionários ou administradores, na data de 
maturidade de um instrumento financeiro derivado 
ou de um evento societário; durante uma oferta 
pública de ações, designadamente quando forem 
realizadas operações de estabilização ou tiver 
sido anunciada uma oferta pública de aquisição 
sobre as ações do emitente. 

 
Os contratos de liquidez não se destinam a 
aumentar o número de ações próprias do 
emitente, podendo a CMVM suspender a 
execução do contrato, sempre que detete alguma 
irregularidade relativa ao cumprimento das 
condições impostas ou nos casos de suspeitas de 
abuso de mercado.  

 
A declaração de prática de mercado aceite é feita 
ao abrigo do regime da manipulação de mercado 
e do dever de defesa de mercado (artigos 311.º e 
379.º do Código dos Valores Mobiliários e 
Regulamento do Abuso de Mercado) e sem 
prejuízo da aplicação das regras de abuso de 
informação e da imposição das respetivas 
consequências legais.  

f) Resultados de qualquer investigação 
sobre a prática de mercado em causa 
por qualquer autoridade competente 
ou outra autoridade, em especial se a 
prática de mercado em questão 
infringiu regras ou disposições 
regulamentares destinadas a evitar o 
abuso de mercado ou códigos de 
conduta, independentemente de 
dizerem respeito, direta ou 
indiretamente, ao mercado em causa 
ou a mercados relacionados na União 

Até à data, no âmbito das funções de supervisão 
da CMVM, não foi proferida qualquer decisão que 
seja contrária à aceitação dos contratos de 
liquidez como prática de mercado aceite. 



g) As características estruturais do 
mercado em causa, nomeadamente 
o seu caráter regulamentado ou não, 
os tipos de instrumentos financeiros 
negociados e o tipo de participantes 
no mercado, incluindo o grau de 
participação dos pequenos 
investidores no mercado em causa 

Os contratos de liquidez podem ser celebrados 
relativamente a ações admitidas à negociação em 
mercado regulamentado ou negociadas em 
sistema de negociação multilateral (SNM), 
autorizados ou registados em Portugal, nos quais 
a participação de investidores não qualificados é 
significativo.  
 
As condições e os limites impostos à execução da 
PMA destinam-se a salvaguardar os interesses 
dos investidores não qualificados. A prática de 
mercado permite aumentar a probabilidade dos 
investidores encontrarem uma contraparte para 
negociar, especialmente em ações de reduzida 
liquidez. 

 

 

 

 

 

 

 


