RISK

OUTLOOK

2022

RISK OUTLOOK | 2022

ÍNDICE
SÍNTESE

3

PRINCIPAIS RISCOS PARA 2022

5

1.
2.
3.

Riscos de Mercado
Riscos Associados à Digitalização
Riscos ESG

RISK OUTLOOK 2022
Enquadramento Macroeconómico
Riscos para o Setor Bancário e Estabilidade Financeira
Risco de Crédito
Riscos de Mercado
Risco de Liquidez
Investidores
Fintech e Ciber-riscos
Riscos ESG

Relatório concluído em dezembro 2021
2

cmvm.pt

6
8
11

14
15
25
30
43
53
57
67
74

RISK OUTLOOK | 2022

SÍNTESE
RISK OUTLOOK

2022

3

cmvm.pt

RISK OUTLOOK | 2022

SÍNTESE

TIPO DE RISCO

2020->2021
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INVESTIDORES

DIGITALIZAÇÃO

Legenda: cores indicam os níveis de risco em 2021 para cada tipo de risco em Portugal:

= risco baixo;

= risco médio;

= risco elevado. As alterações

aos níveis de risco face ao ano anterior são medidas pelas setas da coluna 2020->2021. A coluna “Outlook 2022” indica a previsão da alteração dos níveis de risco
dos vários tipos de risco para o próximo ano. A seta vertical para cima indica um aumento do nível de risco, a seta horizontal indica que o nível de risco se mantém
e a seta vertical para baixo indica uma diminuição do nível de risco.
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2022
Neste relatório, os três principais riscos identificados
para 2022 são o risco de mercado, os riscos
associados à digitalização e os riscos ESG.
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RISCOS DE MERCADO

O

7

ciclo de valorizações nos mercados
acionistas persistiu ao longo do último ano, sustentado por expetativas de
manutenção das taxas de juro historicamente baixas e de forte recuperação
dos resultados económicos das empresas. Em geral, os preços relativos
das ações encontram-se em níveis historicamente elevados, havendo segmentos deste mercado com indícios de
alguma exuberância, sintoma do desalinhamento do preço destes ativos face
aos fundamentais. Não obstante, esse
desalinhamento tem vindo a diminuir,
em consequência da recuperação dos
resultados económicos dos emitentes
e da correção de preços em alguns setores durante o terceiro trimestre de
2021.
As cotações beneficiaram da política monetária adotada e das intervenções dos governos, mas são cada vez
mais fortes os sinais de inversão da política monetária. Se as taxas de juro diretoras aumentarem mais cedo e mais
do que o previsto, os mercados obrigacionistas tenderão a reagir, com o consequente aumento das yields.
A preocupação com o risco de inflação tem crescido nos mercados fi-
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nanceiros. Com a taxa de inflação a superar as metas dos bancos centrais,
tem-se assistido a um aumento, ainda que moderado, das expetativas inflacionistas e ao progressivo afastamento dos investidores dos mercados
obrigacionistas para segmentos do
mercado acionista menos sensíveis ao
risco de inflação. O aumento das expetativas inflacionistas poderá conduzir a
uma atuação antecipada das autoridades monetárias, com as taxas de juro a
subirem mais depressa do que o previsto e a consequente deterioração das
condições financeiras, aliadas a maior
divergência das yields, nomeadamente
das dívidas públicas.
O eventual aumento da inflação e
das taxas de juro poderá desacelerar
o ritmo de ganhos no mercado acionista, e a excessiva alavancagem de
alguns investidores poderá exacerbar possíveis correções dos preços
das ações. Um aumento abrupto e rápido nas taxas de juros de longo prazo,
ou o surgimento de novas variantes do
SARS-CoV-2 que sejam resistentes às
vacinas existentes, poderão igualmente originar correções nos mercados
financeiros.
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RISCOS ASSOCIADOS À DIGITALIZAÇÃO

O
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s novos comportamentos e preferências dos consumidores (efeito estrutural), e os episódios de confinamento
provocados pela COVID-19 (efeito conjuntural), contribuíram para o crescimento da atividade financeira online.
O uso crescente de plataformas online para a distribuição de produtos
e serviços financeiros está associado, entre outros, à maior conveniência que estas plataformas possibilitam
para os consumidores, mas pode colocar em causa o atual modelo de negócio da maioria dos intermediários
financeiros.
Apesar dos inúmeros benefícios
associados à digitalização para a eficiência do setor financeiro, o processo
de transição envolve riscos. As novas
tecnologias têm um enorme potencial na limitação de alguns riscos, mas
existe o risco de os operadores não
adaptarem os seus modelos de negócio à digitalização, o que pode colocar
em causa a sua própria sobrevivência.
Outros riscos, como o branqueamento
de capitais e o financiamento de atividades ilegais através de tecnologia,
têm sido alvo de vigilância apertada
pelos supervisores financeiros. O período pandémico intensificou a perceção coletiva de outros riscos que poderão afetar a solidez do setor financeiro
no futuro, designadamente os riscos
de intermediação financeira não autorizada, da oferta de instrumentos para
investidores menos sofisticados e
com poucos conhecimentos financeiros e de disseminação de informação
Voltar ao índice
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inexata, pouco clara, incompleta ou
mesmo enganosa (nomeadamente no
caso da distribuição transfronteiriça).
Os riscos associados à digitalização nos mercados financeiros incluem
ainda os relativos a fraude, a cibersegurança e a cibercrime. O incremento da incidência e da escala de ataques de ransomware amplifica o risco
de roubo de identidade e de controle
indevido das contas dos investidores.
Os riscos contínuos de fraude e de crimes cibernéticos associados ao acesso remoto e à variedade de canais digitais disponíveis impõem desafios
importantes em matéria de conhecimento dos clientes e de adequação do
produto.
Não obstante operarem maioritariamente fora do quadro regulamentar,
ativos alternativos como os criptoativos têm vindo a aumentar a sua relevância, o que poderá originar novas
fontes de risco para o sistema financeiro. Entre as identificadas constam, por
exemplo, “corridas” a resgates de stable coins, dolarização por via de criptoativos, instabilidade dos fluxos de investimento associados a criptoativos
e riscos de fraude, de branqueamento
de capitais e de financiamento de atividades ilícitas. Os investidores institucionais ainda têm uma exposição relativamente limitada a estes ativos, mas
existem alguns sinais do seu crescente interesse em criptoativos e serviços
relacionados, o que pode aumentar as
interligações com outros mercados e
instituições financeiras sistémicas.
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As novas realidades de investimento estão sob escrutínio das autoridades
de supervisão pois acarretam riscos (e
potenciais perdas) para o investidor,
risco de abuso de mercado e, sobretudo, o risco de o investimento financeiro
ser considerado como um jogo. A gamificação está frequentemente associa-
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da a distrações (também associadas a
fatores comportamentais e limitações
cognitivas) na tomada de decisões, pois
os investidores descuram aspetos relevantes dos investimentos, como sejam
a estrutura (muitas vezes opaca e de difícil compreensão) das comissões praticadas pelas plataformas eletrónicas.
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RISCOS ESG

O

s riscos ESG incluem os associados às
externalidades negativas que a atividade humana tem no ambiente (E), na
sociedade (S) e na governação das empresas (G), e que não estão devidamente refletidas nos mercados financeiros.
Apesar de ter existido uma diminuição
das externalidades provocadas no ambiente em 2020, os dados de 2021 sugerem a existência de um aumento
dessas externalidades. Esta alteração
contribui para uma situação potencialmente irreversível no que respeita aos
impactos negativos nos sistemas naturais, que, por sua vez, resultarão em
efeitos negativos nos mercados financeiros, na economia real e na sociedade. Com efeito, existem níveis de materialização destes riscos após os quais a
sua mitigação é irreversível - uma vez
atingido um tipping point, não será possível reverter os efeitos negativos dos
riscos ESG (que o causaram) na economia e na sociedade.
É certo que a necessária transformação da economia será acompanhada de alterações na afetação de
capital, nos modelos de negócio e na
gestão de risco em resultado da recomposição dos cabazes de consumo das famílias para bens e serviços
com menores impactos ambientais e
sociais. É expectável, ainda, que surjam alterações nos padrões de consumo, seja pelos efeitos dos preços dos

1
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bens e serviços, seja pelas limitações
físicas das quantidades disponibilizadas (decorrentes da insustentabilidade
associada aos padrões de consumo excessivo de recursos). Por outras palavras, os impactos da inação humana na
transição para uma economia sustentável serão sentidos no preço da energia, mas também nos preços e na disponibilidade de matérias-primas e de
bens de produção, limitando o crescimento económico e contribuindo para
taxas de inflação superiores às registadas nas últimas duas décadas, o que
terá impacto não despiciente no desempenho dos mercados financeiros e
na economia real.
O cenário não é menos preocupante no caso dos riscos sociais, estando
os impactos negativos na sociedade
muitas vezes relacionados com os riscos ambientais.
A existência de instituições robustas e com boa governance contribui
para a atenuação dos riscos ESG, mas
a evidência sugere o cenário oposto:
parecem existir, por exemplo, elevados conflitos de interesses na gestão
dos principais bancos mundiais, onde
uma percentagem relevante dos respetivos gestores tinha recentemente fortes ligações aos setores mais
poluentes da economia.1 Os riscos ‘G’
também se manifestam nos mercados
financeiros através da existência de

Cf. https://www.desmog.com/2021/04/06/revealed-climate-conflicted-directors-leading-the-worlds-top-banks/
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diferentes requisitos regulatórios, relativos à internalização das externalidades. A existência de arbitragem regulatória na mitigação dos riscos ESG
potencia os riscos para os agentes dos
mercados financeiros.
Um dos principais riscos ESG nos
mercados financeiros é o risco de
um produto reportar que tem determinadas características ESG, quando na realidade tal não se verifica
(greenwashing). Não é fácil eliminar
completamente este risco. Apesar de
entidades de grande dimensão com
valores mobiliários admitidos à negociação, bem como bancos e seguradoras de grande dimensão, já estarem
obrigadas a divulgar informação não financeira, o modo de divulgação dessa
informação não está ainda padronizado, o que poderá causar dificuldades
na respetiva perceção e compreensão
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pelos investidores. Neste contexto, o
adiamento, pela Comissão Europeia
(CE), para 1 de janeiro de 2023, da aplicação das normas técnicas de regulamentação ao abrigo do Regulamento
relativo ao reporte de informação sobre
sustentabilidade no setor dos serviços
financeiros (SFDR) e do Regulamento
da Taxonomia, não permite uma mitigação dos riscos de greenwashing tão
célere quanto o desejável.
Um entrave à correta mitigação
dos riscos ESG é a ausência de conhecimento sobre finanças sustentáveis.
Quer sejam os consumidores de produtos e serviços financeiros, quer sejam
as entidades financeiras que disponibilizam produtos e serviços financeiros sustentáveis, existe evidência de
lacunas no conhecimento e na operacionalização dos elementos ESG nas
decisões financeiras.

RISK OUTLOOK | 2022

RISK
OUTLOOK

2022

14

cmvm.pt

RISK OUTLOOK | 2022

ENQUADRAMENTO
MACROECONÓMICO

15

cmvm.pt

RISK OUTLOOK | 2022

P

ENQUADRAMENTO
MACROECONÓMICO
ortugal e a generalidade dos países da zona Euro foram afetados por
novas vagas de infeções COVID-19
no final de 2020 e no início de 2021.
Regras de confinamento e medidas
de distanciamento social mais direcionadas do que as adotadas na primeira vaga da pandemia aumentaram
a resiliência da atividade económica.
Os setores industriais, da construção
e alguns serviços foram menos afetados pelas medidas de contenção
impostas, o que se manifestou numa
queda menos pronunciada da produção industrial em comparação com a
primeira vaga pandémica. Também

as empresas e os consumidores mostraram maior capacidade de adaptação ao novo ambiente, o que, contudo, não impediu uma nova contração
da atividade económica (o PIB do
primeiro semestre de 2021 - 2021S1
- foi inferior em -5,4% e -3,3% em
Portugal e na zona Euro, respetivamente, por comparação com 2019S1)
e a deterioração das perspetivas de
curto-prazo quanto ao ritmo da recuperação para níveis pré-pandemia.
Em particular, o número de empregados e o de horas trabalhadas manteve-se aquém dos níveis pré-pandemia durante 2021S1.

GRÁFICO 1 – PIB e respetivos componentes:
variação face a 2019S1
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Fonte: Refinitiv; INE; Eurostat. Cálculos: CMVM.
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A análise das componentes do PIB
português mostra os gastos públicos e
o investimento (formação bruta de capital fixo - FBCF) em níveis superiores
ao período pré-pandemia. Já no agregado da zona Euro, a recuperação do
PIB tem sido essencialmente impulsionada pelo aumento dos gastos públicos. O consumo privado em Portugal
(zona Euro) apresenta uma queda menos (mais) pronunciada do que a do
PIB, o que poderá justificar a deterioração (melhoria) da respetiva balança comercial entre os dois períodos.
A evolução das várias componentes
do PIB ilustra, assim, a dependência
da atividade económica de apoios públicos, tanto na zona Euro, como em
Portugal.
O setor dos serviços foi o mais afe-

tado, particularmente em áreas atingidas pelas restrições à mobilidade e à
interação social. Na zona Euro, o valor
acrescentado de setores como o comércio, os transportes, o alojamento
e as artes e entretenimento registou
uma queda duas a quatro vezes superior à do agregado da economia. Esta
concentração ao nível setorial poderá produzir desequilíbrios macroeconómicos em alguns países e efeitos de cascata para outros setores
de atividade. Poderá também induzir
concentração setorial de risco de insolvência de empresas não financeiras, mais acentuado para segmentos
com vulnerabilidades pré-existentes
(excessivo endividamento, incerteza
quanto à procura e futuro modelo de
negócio ou baixa rentabilidade).

GRÁFICO 2 – Evolução setorial: variação face a 2019S1
ZONA EURO

PORTUGAL
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Fonte: Refinitiv; INE; Eurostat. Cálculos: CMVM.
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Entre as rubricas macroeconómicas mais afetadas pela pandemia está o
investimento. O ambiente de incerteza
e o desconhecimento de como poderão
evoluir os modelos de negócio no pós-pandemia deverão continuar a afetar
esta componente do PIB no curto prazo.
Numa perspetiva de médio/longo prazo,
alterações estruturais que contribuam
para reduzir a importância relativa dos
setores mais afetados pela pandemia
podem induzir custos adicionais de realocação de recursos. No caso de desempregados provenientes de setores
económicos deprimidos, a reintegração
no mercado de trabalho poderá ser mais
demorada e onerosa (no caso em que a
transferência para setores mais rentáveis venha a ser necessária), dificultando a retoma da economia.
As projeções do Fundo Monetário
Internacional (FMI) de junho de 2021
(World Economic Outlook - WEO) apontam para um crescimento económico
global de 5,9% em 2021 e de 4,9% em
2022, com uma revisão em alta (bai-
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xa) para as economias avançadas ocidentais (emergentes asiáticas) face
às previsões de Primavera. Apesar das
disrupções da oferta, o comércio mundial deverá crescer 9,7% em 2021 e
7,0% em 2022, embora ainda concentrado em bens e serviços relacionados
com a pandemia, como equipamentos
e dispositivos médicos.
O desenvolvimento de vacinas e o
subsequente sucesso dos programas
de vacinação, os pacotes financeiros
de apoio governamental e a expetativa de manutenção de políticas monetárias acomodatícias durante um
horizonte temporal mais prolongado
contribuíram para uma melhoria das
perspetivas económicas nas economias avançadas no último trimestre. A
evolução do consumo interno poderá
beneficiar também da melhoria do sentimento dos consumidores, em particular na zona Euro e em Portugal, do
excesso de poupança das famílias durante os últimos trimestres e do maior
ímpeto do setor terciário.
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GRÁFICO 3 – Indicadores PMI e comércio global (Esq.) e confiança dos consumidores (Dir.)
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Fonte: Refinitiv; INE; Eurostat. Cálculos: CMVM.

As projeções do FMI para o crescimento da economia norte-americana são igualmente mais favoráveis
para 2021 do que para 2022. Aquela
economia deverá beneficiar do efeito
da aprovação dos pacotes orçamentais American Jobs Plan e American
Families Plan, que se deverão traduzir
numa aceleração do investimento público em infraestruturas e equipamentos públicos e no aumento de apoios
sociais. As projeções para a zona Euro
indicam taxas de crescimento inferiores às da economia norte-americana,
suportadas pela continuidade da política monetária acomodatícia e pelo
pacote orçamental Next Generation
EU, o qual tem por objetivo promover
a digitalização e o combate às alterações climáticas (descarbonização da
economia).
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No caso de Portugal, as projeções
económicas do Banco de Portugal
são mais otimistas do que as do FMI e
apontam para um crescimento do PIB
de 4,8% em 2021 e de 5,6% em 2022
(Boletim Económico, junho de 2021). No
primeiro trimestre de 2022 (2022T1), o
PIB deverá regressar aos níveis do final de 2019, o que corresponderá a
uma recuperação mais rápida do que a
verificada em crises anteriores. A resposta tempestiva das políticas orçamental e monetária permitiu mitigar o
impacto do choque pandémico sobre a
economia. Em acréscimo, a transmissão dos efeitos da crise económica sobre o sistema financeiro tem sido, para
já, limitada. Sem prejuízo disso, o choque deverá ter efeitos duradouros em
alguns segmentos da economia mais
afetados pela pandemia.
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Estas projeções assentam, no entanto, num conjunto de pressupostos
que podem não se verificar. Em primeiro lugar, o aparecimento de variantes resistentes à vacina pode forçar
novas restrições de mobilidade, adiando a reabertura total da economia,
bem como a reintrodução de apoios
governamentais. Em segundo lugar,
existem fatores conjunturais e estruturais que podem atrasar a recuperação: escassez e tempos de entrega
mais longos para alguns bens intermédios e inputs; desencontro entre
procura e oferta devido a alterações
de padrões de consumo; ondas de
falências em setores deprimidos; e
retirada demasiado cedo de estímulos monetários e orçamentais (com
o subsequente aperto das condições
financeiras), em virtude de pressões
inflacionistas. Por fim, o agravamento
das divergências no desempenho económico setorial e entre países poderá
diminuir o ímpeto da recuperação económica global, com efeitos de contágio sobre a zona Euro e sobre Portugal.
Países com reduzidas taxas de vaci-
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nação, entre os quais se encontram a
maioria das economias emergentes e
a generalidade dos países em desenvolvimento, debatem-se ainda com
elevado número de infeções e de mortalidade por COVID-19. Nestes últimos
países é esperada maior morosidade
na reabertura total de alguns setores
económicos, reduzindo o ritmo de recuperação da economia global.
As projeções de crescimento para
2021 para a economia global realizadas em outubro mantiveram-se quase inalteradas face às do mês de abril,
ao passo que as projeções para 2022
foram revistas em alta. Já as previsões para Portugal para 2021 e para
2022 foram revistas em alta no último Outlook do FMI. Apesar da melhoria
das perspetivas económicas para as
economias desenvolvidas, os sucessivos aumentos dos preços da energia, a disrupção de cadeias de abastecimento, o aumento dos custos de
transporte de mercadorias e a escassez de matérias-primas e de mão-de-obra podem contribuir para uma
redução do ímpeto da recuperação.
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GRÁFICO 4 – Projeções do FMI de crescimento do PIB real (Esq.)
e evolução dos custos de transporte (Dir.)
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Fonte: Bloomberg. Cálculos: CMVM.

RISCOS INFLACIONISTAS
Na atual fase da crise pandémica, a
evolução das taxas de inflação das
economias avançadas tem captado a
atenção de investidores e de bancos
centrais. A inflação global encontrava-se acima dos níveis pré-pandémicos
no final de 2021S1, tendo aumentado a
um ritmo superior ao que havia sucedido em recessões anteriores.
O aumento dos preços foi desencadeado por efeitos de base (induzidos mecanicamente por quedas
abruptas de preços de alguns bens e
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materiais no início da pandemia, seguidas de fortes recuperações) e por
disrupções na oferta causadas pelos confinamentos e outras medidas
de contenção adotadas em alguns
países. A escassez de algumas matérias-primas e de bens intermédios
repercutiu-se nas cadeias de produção globais, originando uma escalada de preços e prejudicando a recuperação de alguns setores industriais.
Um exemplo ilustrativo é a escassez
de chips que originou interrupções de
produção em várias indústrias, entre
as quais a automóvel.
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GRÁFICO 5 - Taxa de inflação
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Fonte: Refinitiv. Cálculos: CMVM. Taxa de inflação homóloga reportada mensalmente.

Mais recentemente, a melhoria das
perspetivas económicas originou um ciclo de valorizações dos preços de commodities. O preço da energia, em particular, é bastante sensível ao ciclo
económico.2 Entre janeiro e agosto de
2021, o preço médio do petróleo situou-se 61,1% acima do verificado no período
homólogo. Esta evolução é essencialmente justificada pelo efeito de base,
porquanto se a comparação for realizada com o final de 2019, o diferencial é de
apenas 8,7%. Já o gás natural e o car-

2

vão apresentam variações de +134,0%
e +81,4%, respetivamente, face a 2019,
pressionando o preço formado nos
mercados grossistas de eletricidade
na Europa e nos EUA. Matérias-primas
com aplicações industriais, como o alumínio, o aço e o cobre, apresentam subidas superiores a 50% face ao período
pré-pandemia. Os bens agrícolas também foram afetados por este ciclo, embora numa menor extensão. No entanto,
têm pressionado a inflação nos países
menos desenvolvidos.

O preço da energia é ainda influenciado pelas condições climáticas. Na península ibérica, por exemplo, o aumento do preço da energia não pode
ser dissociado da diminuição de pluviosidade. Com efeito, havendo um forte recurso à energia hídrica nesta zona geográfica, a diminuição de
água nas barragens em resultado da fraca pluviosidade tem associada uma menor produção energética com origem em fontes renováveis.
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Os aumentos dos preços da energia, das matérias-primas e dos bens
alimentares têm pressionado a inflação nos países desenvolvidos (no
caso dos EUA, a taxa de inflação homóloga superou os 6% nos últimos
meses). A evolução do nível geral de
preços nestas economias é explicada essencialmente por fatores transitórios. Nalguns produtos, essa
evolução decorre de disrupções causadas pela pandemia, e não pela rápi-

da exaustão da capacidade produtiva.
O crescimento dos salários permanece estável e, não obstante a taxa de
participação no mercado de trabalho
continuar abaixo dos níveis pré-pandemia, não existe escassez de mão de
obra. A digitalização e a robotização
deverão continuar a pressionar negativamente os salários no médio prazo,
mas as expetativas do mercado para a
inflação no mesmo horizonte temporal permanecem ancoradas.

GRÁFICO 6 – Expetativas de inflação: survey a especialistas (Esq.)
e taxa de inflação implícita em inflation swaps (Dir.)
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Fonte: Refinitiv. Cálculos: CMVM.

Existem diversos fatores que poderão aumentar as expetativas de inflação dos agentes económicos nos
EUA e na zona Euro, criando persistência naquele indicador. No curto prazo, com a reabertura das economias,
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o excesso de poupança das famílias
pode traduzir-se em maior procura e
a incapacidade de resposta da oferta
poderá induzir maior inflação. Embora
haja atualmente significativa capacidade de produção não utilizada, esta
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pode não ser implementada de modo a
evitar a escassez de materiais e de mão
de obra. Adicionalmente, a diminuição
do output gap e a diminuição da capacidade de a oferta satisfazer a crescente procura poderão também contribuir
para o aumento da inflação. Alterações
de padrões de consumo podem igualmente causar desencontro entre a procura e a oferta, e, consequentemente,
resultar em preços mais elevados em
alguns segmentos.
No entanto, é o ritmo do phasing out
da resposta das políticas monetária e
orçamental à pandemia que mais pressionará as expetativas inflacionistas
formadas pelos investidores. Nos EUA,
as expetativas de inflação têm sido alimentadas pelos pacotes de apoio à economia aprovados pela Administração
Biden e pela continuidade de uma política monetária acomodatícia assente
em taxas de juro próximas de zero. Os
EUA deverão incorrer num défice fiscal
de 13,3% do PIB em 2021, um valor de
sobremaneira elevado tendo em conta
que a economia norte-americana já retomou o nível de produto pré-pandemia
e apresenta reduzida taxa de desemprego (5,2%) face ao seu padrão histórico.
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A retirada de estímulos monetários poderá prejudicar a recuperação
económica, designadamente se for
realizada demasiado cedo e de forma abrupta. Por outro lado, o sobreaquecimento da economia e o crescimento excessivo dos salários (isto é,
desalinhado do crescimento da produtividade) poderão gerar expetativas
de inflação acima da meta dos bancos
centrais, resultando em perdas reputacionais. A morosidade dos efeitos
da política monetária para controlar
a taxa de inflação também condicionará o comportamento dos agentes
económicos.
Uma eventual alteração do regime
de política monetária nas economias
avançadas terá certamente um forte
impacto, não só em variáveis macroeconómicas, mas também nos mercados financeiros e na sustentabilidade
das dívidas pública e privada. Decorre
daqui a necessidade de acompanhar a
evolução da inflação nos próximos meses, bem como de iniciar a preparação
do phasing out da política monetária
e de algumas das principais medidas
económicas de mitigação da crise
pandémica.
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RISCOS PARA O SETOR BANCÁRIO
E ESTABILIDADE FINANCEIRA
anúncio do sucesso do desenvolvimento de vacinas contra a COVID-19
traduziu-se numa valorização das
ações do setor bancário das principais economias avançadas. Com
efeito, este setor regista um desempenho superior ao do mercado, refletindo a melhoria das pers-

petivas económicas e o aumento de
inclinação da curva de rendimentos.
Concomitantemente, os spreads de
obrigações de bancos continuaram a
comprimir ao longo de 2021S1, refletindo menor risco de incumprimento e melhor capacidade de resiliência
face a choques adversos.

GRÁFICO 7: Cotações (Esq.) e yield-to-maturity das obrigações (Dir.) - setor bancário
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Fonte: Refinitiv. Cálculos: CMVM.

Do ponto de vista prudencial, os bancos da zona Euro aumentaram o rácio de
capital (CET1) para 15,6% no primeiro trimestre de 2021 (+0,6 p.p. face a dezembro de 2019), o que resulta da diminuição
do valor dos ativos ponderados pelo risco (efeito sobre o divisor) e da retenção
de resultados (que contribuiu para o aumento do numerador). O setor bancário
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europeu continua a debater-se com baixa rentabilidade dos capitais próprios
(redução de 5,3% em 2019 para 1,3% em
2020), situação mais evidente quando
comparada com a dos bancos norte-americanos: na zona Euro (EUA) apenas
7% (49%) dos bancos cotados reportaram resultados em percentagem dos capitais próprios (ROE) superiores a 10%.
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GRÁFICO 8 - Probabilidade de falência de dois (ou mais) grandes bancos da zona Euro
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Fonte: BCE. Cálculos: CMVM.

A queda da rentabilidade bancária
em 2020 é parcialmente explicada pela
pandemia, que obrigou à constituição
de provisões para crédito vencido e reduziu a atividade de alguns segmentos
do negócio (com a consequente diminuição das comissões associadas a esses serviços). Todavia, também é de
assinalar o papel da compressão das
margens de intermediação resultante do ambiente de taxas de juro muito
baixas (em particular, da incapacidade de ‘repassar’ taxas de juro negativas
para os (pequenos) depositantes) para
a deterioração da rentabilidade do
setor, situação que se poderá inverter com o aumento das taxas de juro
de curto prazo num futuro não muito
distante.
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As baixas taxas de juro contribuíram para um aumento do crédito hipotecário na zona Euro, não obstante
os critérios de concessão mais apertados adotados após o pico da pandemia. No segmento empresarial assistiu-se à redução da procura de crédito
pelas empresas não financeiras e a
critérios de concessão de crédito mais
apertados na segunda metade de
2020, particularmente nos empréstimos a pequenas e médias empresas
(PME) e nos empréstimos com maturidades mais longas. Ainda assim, alguns bancos beneficiaram de receitas
adicionais de atividades não principais
(como a negociação de instrumentos
financeiros, que atingiu valores máximos em 2020).
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As projeções dos analistas financeiros para o ROE do setor bancário
da zona Euro (bancos cotados) são de
3% e de 5,1% em 2021 e 2022, respetivamente. No agregado, a robustez e
a rapidez da retoma económica vão
determinar a recuperação da performance do setor financeiro nos próximos anos. Contudo, ao nível micro, a
rentabilidade de cada banco estará dependente da qualidade dos ativos detidos (e do grau de exposição aos setores mais afetados pela pandemia e aos
que se encontravam já em situação de
maior vulnerabilidade antes da pandemia). Os non-performing-loans (NPL)
representavam 2,5% do total dos empréstimos no final de 2021T1 (4,7% para
empresas não financeiras e 6,1% para
PME). Muito embora traduza uma evolução positiva face a anos anteriores,
aquele indicador pode refletir o atraso no reconhecimento de perdas e
os efeitos de moratórias e garantias
públicas. De facto, nos últimos trimestres verificou-se um aumento do rácio
de empréstimos renegociados devido a
razões económicas e legais associadas
à situação económica dos devedores.
As moratórias representam um
risco relevante para a qualidade dos
ativos bancários. Os empréstimos
com moratória em Portugal totalizavam 36,8 mil milhões de Euro em julho
de 2021 (dos quais 59% (51%) respeitavam a crédito a empresas não financeiras (PME)). Os montantes abrangidos por moratórias têm vindo a decair,
em particular nos empréstimos às famílias (-31% em julho de 2021, por comparação com o período homólogo). No
caso das empresas não financeiras e
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em particular das PME, o ritmo da queda tem sido mais lento (-11% e -8%,
respetivamente, em julho de 2021 por
comparação com o período homólogo).
Quer em Portugal, quer na zona Euro, a
diferença de performance de empréstimos abrangidos por moratórias e de
outros empréstimos tem sido diminuta, devido aos apertados critérios adotados na concessão de moratórias.
INTERMEDIAÇÃO
FINANCEIRA
NÃO BANCÁRIA
O financiamento externo via mercados
de capitais tem vindo a recuperar desde 2020S2. Segundo o BCE, no final de
2020 representava cerca de 20% do financiamento externo total. Todavia,
é de assinalar a concentração destas
emissões em grandes empresas, designadamente de setores tecnológicos e utilities/energia. A atividade de
underwritting e a negociação de títulos
contribuíram para um forte incremento
das receitas de intermediários financeiros não bancários (bancos de investimento e corretoras).
As atividades de intermediação
financeira não bancária foram recentemente alvo de maior escrutínio de
reguladores, supervisores e investidores na sequência do colapso da
Greensill Capital e da Archegos Capital
Management em março de 2021, e das
repercussões destes eventos na turbulência sentida pelos mercados financeiros no início da crise sanitária. A previsível alteração das práticas
de trabalho (i.e., a intensificação do
teletrabalho) e das preferências dos
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consumidores pode ter consequências profundas sobre a procura de
produtos e serviços financeiros, com
o consequente maior escrutínio regulatório e de supervisão (e risco de
reputação), associado à proteção do
consumidor em matérias relacionadas
com a comercialização e marketing de
produtos e serviços financeiros, bem
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como com a tomada de decisão e os
preços praticados. Na UE, por exemplo, a ESMA iniciou uma common supervisory action em 2021T1 sobre
custos e comissões nos fundos de investimento, tendo em vista o aumento da confiança, a redução de custos e
o aumento da criação de valor para os
investidores.
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ano de 2020 foi marcado pela forte
deterioração dos saldos orçamentais, e consequente crescimento da
dívida pública, das principais economias avançadas. Esse aumento resultou da adoção de medidas governamentais destinadas a conter a crise
sanitária e os seus efeitos sobre a
atividade económica. Em Portugal, o
saldo orçamental foi de -5,7%, e contribuiu para o agravamento do rácio
da dívida pública (em % do PIB) para
135,2% (+18,6 p.p.).
No início da pandemia, uma das
principais preocupações estava associada à possibilidade de os paí-

ses com finanças públicas desequilibradas poderem ser rapidamente
empurrados para uma dívida pública
em forte crescimento e insustentável. Sendo ainda um risco, os piores
receios parecem ter diminuído, em
parte porque o crescimento económico foi retomado, as expectativas
de inflação ainda estão relativamente contidas e as taxas de juro
permanecem historicamente muito
baixas. Por outro lado, tem havido
maior tolerância a dívidas mais elevadas no contexto pandémico e o reconhecimento de que os rácios da dívida
e do défice devam ser enquadrados
num contexto mais amplo do que a
mera comparação com o PIB anual.

GRÁFICO 9 - Rácio da dívida pública (Esq.) e saldo orçamental (Dir.)
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Fonte: Refinitiv. Cálculos: CMVM.
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Os défices orçamentais conduziram a um aumento do volume de emissões de dívida pelas administrações
públicas. A contração da atividade
económica influenciou diretamente
o produto interno: aproximadamente 35% (40%) da subida do rácio da dívida pública na zona Euro (Portugal) é
justificada pela queda do divisor (PIB).
Assim, uma recuperação robusta da
atividade económica para níveis pré-pandemia permitirá aliviar aquele
indicador de sustentabilidade das finanças públicas, tanto em Portugal,
como no agregado da zona Euro.
O cumprimento das metas orçamentais para 2021 ficou comprometido com a reintrodução de medidas
de contenção da pandemia no início
do ano (e a subsequente extensão dos
apoios públicos a empresas não financeiras e famílias) e com o funcionamento de estabilizadores automáticos desencadeados pela contração
económica no primeiro trimestre.
No próximo biénio é esperada
uma estabilização ou mesmo um ligeiro decréscimo do rácio da dívida
pública das economias da zona Euro.
A recuperação da atividade económica para níveis pré-pandemia durante 2022 traduzir-se-á num efeito imediato e direto sobre o divisor
daquele rácio e afetará indiretamen-
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te as necessidades de financiamento dos Estados, via maior (menores)
receita fiscal (déficits orçamentais).
As projeções macroeconómicas da
CE assumem a manutenção de elevados défices (acima de 3%) até 2022
na zona Euro, no pressuposto de que
a pandemia poderá continuar a exigir um esforço orçamental considerável dos Estados-membros nos próximos trimestres. Em Portugal, o
Conselho das Finanças Públicas, no
Relatório de Perspetivas Económicas
e Orçamentais 2021-2025 publicado
em setembro de 2021, prevê saldos orçamentais de -4,2% e -2,4%, em 2021
e 2022, respetivamente, com a dívida
pública a recuar para 122,5% do PIB no
final de 2022.
Um segundo fator que afeta a capacidade creditícia dos Estados está
relacionado com os juros exigidos pelos investidores. Quer Portugal, quer
as demais economias da zona Euro,
deverão continuar a beneficiar de
condições de financiamento favoráveis nos mercados. Apesar do aumento do endividamento ocorrido durante
a pandemia, as taxas de juro exigidas
diminuíram, o que permitiu abrandar
o ritmo do crescimento do serviço da
dívida. No caso de Portugal, verificou-se um decréscimo de 8,6% do serviço
da dívida face ao período homólogo.
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GRÁFICO 10 - Curva de rendimentos na zona Euro (Esq.) e em Portugal (Dir.)
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Fonte: Refinitiv. Cálculos: CMVM.

A queda das taxas de juro estendeu-se às maturidades mais longas,
permitindo aumentar o volume de
emissões de dívida de longo prazo a taxas de juro muito reduzidas nos últimos
trimestres. O aumento da maturidade
média residual da dívida (no caso de
Portugal, a maturidade média situava-se em 7,1 anos em abril de 2021) reduz
o risco de refinanciamento (e, como
tal, de incumprimento), designadamente em contextos associados a al-

33

Voltar ao índice

cmvm.pt

terações abruptas das condições de
financiamento. Num outro plano, a implementação do pacote europeu Next
Generation EU poderá reduzir a contribuição nacional para o investimento público, diminuindo a pressão orçamental associada aos apoios à retoma
da economia. Todos estes fatores conduziram a uma descida do risco de crédito percecionado pelos investidores e do stress financeiro soberano de
Portugal nos últimos trimestres.
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GRÁFICO 11 - Spreads de CDSs (Esq.)
e indicador de stress soberano para Portugal (Dir.)
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Fonte: Refinitiv/Datastream. Cálculos: CMVM.

GRÁFICO 12 - Despesa pública efetuada para conter a crise económica (Esq.)
e expetativa dos mercados para a evolução da taxa diretora do BCE (Dir.)
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Fonte: Fiscal Monitor (FMI); Bloomberg. Cálculos: CMVM.
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Apesar do cenário benigno acima
descrito, um conjunto de riscos poderá emergir nos próximos anos com
impacto direto na sustentabilidade
da dívida pública portuguesa. Entre
os principais desafios orçamentais
de Portugal e de outros países da
zona Euro encontram-se as responsabilidades contingentes assumidas
durante a pandemia, porquanto estas
se encontram concentradas nos setores mais afetados por aquele evento e
em PME. É de assinalar que existem diferenças intracomunitárias relevantes
na resposta à crise pandémica, sendo
que os países com menor margem orçamental - como é o caso de Portugal
- foram os que dirigiram mais apoios
ao setor privado assentes em garantias públicas a empréstimos bancários (e linhas de crédito) e moratórias.
Em acréscimo, poderá assistir-se a uma reconfiguração dos apoios
desta natureza. Se no início da pandemia os apoios tinham por objetivo atenuar problemas de liquidez e de financiamento das empresas, atualmente
também se focam na redução de riscos de solvência. No caso de uma retoma menos forte e mais prolongada,
as responsabilidades contingentes
poderão materializar-se em fortes perdas para o setor público e/ou
obrigar à conversão de parte desses apoios e garantias públicas em
injeções de capital a fundo perdido.
Em Portugal, o total de garantias emitidas em 2020 para linhas de crédito
atingiu 6,4 mil milhões de Euro (relativamente a uma dotação global de crédito de 8,1 mil milhões de Euro).
As economias avançadas têm be35
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neficiado de condições financeiras
ultra acomodatícias, que se deverão
manter durante o processo de reabertura dos setores mais afetados pela
pandemia. Porém, as pressões inflacionistas sentidas, em particular nos
EUA, podem desencadear alterações
relevantes na condução da política monetária no curto prazo, com a
antecipação da “normalização” monetária e o consequente aumento
das taxas de juro. Alguns indícios de
“sobreaquecimento” da economia dos
EUA conduziram a um movimento ascendente das taxas de juro nominais
de longo prazo em 2021T1, com efeitos de segunda ordem nas taxas de
juro exigidas noutras economias, em
particular nas mais dependentes de
financiamento externo. As taxas de
juro na zona Euro foram apenas marginalmente afetadas devido à intervenção do BCE. Uma subida abruta
das taxas de juro tenderia a agravar
as condições de financiamento e os
encargos com novas emissões de
dívida pública, deteriorando a situação orçamental e a sustentabilidade
a médio prazo da dívida portuguesa.
Neste quadro, poderá assistir-se ainda à divergência das yields da dívida
pública dos países da zona Euro e a um
maior alinhamento com os fundamentais das economias, com prejuízo para
as mais frágeis.
Existem ainda riscos ao nível da
execução de fundos comunitários
(Next Generation EU), que poderão ser
cruciais para debelar divergências intracomunitárias no crescimento económico. Uma vez que os rácios de absorção de fundos comunitários pelos
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Estados-membros foram modestos
no passado, o seu não aproveitamento pelos países mais atingidos pela
pandemia poderá acentuar divergências intracomunitárias. Por seu turno,
a necessidade de absorção desses
fundos poderá comprometer o seu
uso eficiente e produtivo.
B. FAMÍLIAS
A quebra abrupta da atividade económica sentida a partir de março de
2020 refletiu-se moderadamente nas
taxas de desemprego e no rendimento
disponível das famílias. Para tal, contribuíram as medidas governamentais
de apoio às famílias, como moratórias

e outros apoios diretos ao rendimento
(v.g., layoff simplificado), e os apoios
concedidos às empresas tendo em
vista a preservação do emprego. Os
apoios estatais ao rendimento disponível das famílias, em conjunto com a
existência de restrições ao consumo
causadas pela resposta à crise pandémica, elevaram a taxa de poupança
para máximos históricos das últimas
duas décadas (12,8% e 14,2% do rendimento disponível dos particulares
em 2020 e em 2021T1, respetivamente). Paralelamente, a riqueza líquida
das famílias beneficiou nos últimos
trimestres da valorização de imóveis
e de instrumentos financeiros como
as ações.

GRÁFICO 13 - Taxa de desemprego (Esq.)
e sentimento do consumidor (Dir.)
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GRÁFICO 14 - Empréstimos a particulares (Esq.) e crédito vencido (Dir.)
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Fonte: Banco de Portugal. Cálculos: CMVM.

Os indicadores de confiança das
famílias registaram uma melhoria significativa nos últimos meses, beneficiando do desenvolvimento das vacinas e da diminuição da incerteza
associada à pandemia. Apesar da crise sanitária, as famílias portuguesas
aumentaram o stock de crédito à habitação em 2,6% entre fevereiro de 2020
e agosto de 2021, enquanto o crédito
ao consumo diminuiu (-1%) no mesmo
período. Além das medidas governamentais, as reduzidas taxas de juro dos
mercados interbancários (ainda em mínimos históricos) também têm contribuído para a sustentabilidade da dívida
das famílias, cujo serviço da dívida se
manteve quase inalterado desde o início da crise pandémica (6,3% do rendimento disponível).
A percentagem de crédito venci37
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do ascende a 0,6% e 5,4%, respetivamente, nos segmentos de crédito habitação e ao consumo (agosto de 2021).
Ao contrário de recessões anteriores,
o crédito vencido diminuiu ao longo da
crise pandémica, para o que também
contribuíram as moratórias e a não
obrigatoriedade de reconhecimento de
perdas pelo setor bancário aquando do
acionamento das mesmas. As moratórias aos empréstimos de particulares
ascendiam a 14,2 mil milhões de Euro
em julho de 2021, mas têm vindo a decair significativamente nos últimos trimestres (variação homóloga de -31%).
Em suma, a queda abrupta da atividade económica afetou moderadamente a situação creditícia das famílias portuguesas. Sem prejuízo disso,
existem riscos que podem emergir
no futuro próximo. Em primeiro lugar,
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o phasing out de apoios públicos a
famílias e empresas e o fim de moratórias pode deteriorar a situação
financeira das famílias. Setores de atividade afetados pela pandemia podem
enfrentar risco de insolvência quando
os apoios forem retirados, com consequências sobre o nível de desemprego de algumas camadas da população
ligadas a esses setores. Esta heterogeneidade setorial pode justificar a
evolução de medidas forward-looking
baseadas em inquéritos que sinalizam
aumento das perspetivas de desemprego a doze meses. Por fim, a concretizar-se o início da normalização da
política monetária no próximo biénio,
tal irá traduzir-se num aumento dos
indexantes de taxa de juro. Em virtude
da forte preferência das famílias portuguesas por empréstimos a taxa de
juro variável (ao contrário dos demais
países da zona Euro), poderá assistir-se a um aumento do esforço para
servir a dívida e do risco de crédito.
C. EMPRESAS
NÃO FINANCEIRAS
À semelhança do ocorrido com o se-
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tor público, o setor empresarial privado português também conheceu um
aumento significativo do stock de dívida. A variação percentual anual homóloga do stock de dívida bancária
ascendeu a 6,1% em julho de 2021,
tendo atingido 10,8% no mês de fevereiro (o valor mais elevado dos últimos dez anos). Já as taxas de juro
exigidas pelas instituições de crédito
têm-se mantido próximas dos 2%, ligeiramente abaixo dos valores observados antes do início da pandemia.
O último trimestre de 2020 foi
marcado pelo apertar das condições
de concessão de crédito pelas instituições financeiras da zona Euro, que
perdurou até ao final de 2021S1. No
último trimestre, as exigências das
instituições financeiras para a concessão de crédito diminuíram para
valores próximos da média histórica.
Uma análise pela dimensão da empresa mostra que as grandes empresas
diminuíram a sua exposição ao crédito bancário mesmo durante a crise
pandémica, contrariamente às PME
que assistiram a um aumento significativo do crédito bancário a partir de
2020T2.
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GRÁFICO 15 - Crédito bancário a empresas não financeiras (Esq.)
e padrões de exigência na concessão de crédito (Dir.)

Fonte: BCE – Risk Dashboard. Cálculos: CMVM.

GRÁFICO 16 - Taxa de variação homóloga do crédito bancário
a empresas não financeiras (Esq.) e rácio de crédito vencido (Dir.)
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Fonte: Banco de Portugal. Cálculos: CMVM.
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O risco de incumprimento e de refinanciamento das PME tem sido mitigado por apoios públicos e linhas
de crédito garantidas pelo Estado.
Estas empresas também têm beneficiado de moratórias bancárias, o
que lhes permitiu adiar o pagamento
dos seus compromissos. Em consequência, observa-se uma diminuição
transversal do rácio de crédito vencido nas várias tipologias de empresas por dimensão. No entanto, essa
queda tem sido mais saliente entre as
microempresas.
O risco de insolvência das
empresas não financeiras poderá agravar-se com o phasing out de
medidas de apoio governamentais.
Esse risco é mais pertinente para as

empresas do setor dos serviços e as
PME, que podem enfrentar um aperto
das condições de refinanciamento
da dívida ou uma retoma mais lenta
da atividade. À medida que a economia recupera e que os apoios vão sendo retirados, o número de insolvências poderá aumentar. A percentagem
de dívida abrangida por moratórias situava-se em 28,5% do total no final de
agosto de 2021, mas no setor do alojamento e restauração aproximava-se dos 55%. Sem prejuízo disso, é de
assinalar o aumento da maturidade
do crédito bancário a empresas não
financeiras durante o período pandémico, o que poderá diminuir o
risco de refinanciamento no curto-prazo para o segmento empresarial.

GRÁFICO 17 - Empréstimos bancários a empresas não financeiras
por maturidade original (Esq.) e rácio de crédito em moratória (Dir.)
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Fonte: Banco de Portugal. Cálculos: CMVM.
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Em termos internacionais, o número de falências nos EUA diminuiu
durante o ano de 2021 para valores próximos dos evidenciados no período
pré-pandemia. Essa queda foi mais notória nos setores da energia e do imobiliário, fruto da valorização das matérias-primas energéticas e da subida
do preço dos imóveis. As falências de
pequenas empresas decaíram para níveis inferiores aos registados no período 2018-2019 nos EUA, UE e Japão. Em
termos agregados, verifica-se uma di-

minuição do risco de crédito nas economias mais avançadas. No entanto,
aquela evolução tem sido heterogénea
em termos setoriais e por dimensão
da empresa. Os riscos de insolvência
e de liquidez continuam particularmente elevados nos setores mais
atingidos pela pandemia, como transportes e serviços. Apesar da queda do
risco de incumprimento evidenciado
pelas PME, a melhoria daquele indicador é, ainda assim, mais pronunciada
entre as grandes empresas.

GRÁFICO 18 - Falências empresariais nos EUA (dívida acima de 50 milhões de USD) (Esq.)
e índice de falências de pequenas empresas (média de 2018-2019 = 100) (Dir.)
Graf Esq.
Consumo
Energia
Finanças
Saúde
Imobiliário
Outros

250

180
160

200

140
120

150

100

Graf Dir.
EUA (Liquidação)
EUA
(Restruturação)
UE
Japão

80

100

60
40

50

20
0

0

Fonte: FMI.
Cálculos: CMVM.

2019

2020

2021

Nos mercados obrigacionistas internacionais, as taxas de juro têm-se
mantido estáveis para as várias categorias de risco de crédito desde o
início de 2021. Já os spreads de crédito de obrigações high yield decresceram no último trimestre, permanecendo comprimidos face aos padrões
históricos. Esta evolução está alinhada com as últimas projeções das
41
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agências de notação de crédito que
apontam para uma descida das taxas
de incumprimento em 2021-22 para
valores próximos da média histórica.
É de recordar que no início de 2021 as
projeções indiciavam um crescimento das taxas de incumprimento, o qual
acabou por não se materializar, pelo
menos durante os três primeiros trimestres do ano.
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GRÁFICO 19 – Evolução da par-yield de obrigações com notação AA e B
com maturidade residual de 5 anos (Esq.) e spreads de crédito (Dir.)

Fonte: Refinitiv. Cálculos: CMVM.

Sem prejuízo da melhoria das perspetivas para o mercado de crédito, persistem algumas vulnerabilidades que podem ameaçar a estabilidade financeira
global. Desde logo, o aumento substancial da dívida de emitentes high
yield e de empresas com fraca rentabilidade ao longo dos últimos trimestres
pode representar um risco relevante.
Em segundo lugar, a redução dos estímulos orçamentais e monetários pode
exacerbar o risco de insolvência em alguns setores de atividade, com efeitos de cascata sobre outras indústrias
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relacionadas. Por fim, um movimento ascendente das taxas de juro pode
comprometer a capacidade de as empresas cumprirem o serviço da dívida
e refinanciarem em condições favoráveis a dívida que, entretanto, matura.
Este risco é mais severo para empresas
não domiciliadas nos EUA que têm parte da sua dívida expressa em dólares, e
que podem conhecer um agravamento
da sua situação financeira em virtude
da previsível apreciação daquela moeda após uma subida das taxas de juro
norte-americanas.
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O

RISCOS DE MERCADO
s três primeiros trimestres de 2021 continuaram a ser marcados por valorizações dos mercados acionistas, com o
apetite pelo risco a manter-se tanto nos
EUA, como na zona Euro. O índice MSCI
World valorizou 11,5% naquele período,
ao passo que o S&P 500 (Stoxx 600) subiu 15,9% (16,9%).
O otimismo quanto à eficácia das
vacinas materializou-se em expetativas
de recuperação económica mais rápida

desde o final de 2020. Nos EUA pesou
também o forte estímulo orçamental
aliado a indícios de recuperação dos resultados das empresas ao longo do ano.
No entanto, o índice de surpresas económicas tornou-se negativo durante
2021T3, denotando as preocupações
crescentes dos agentes económicos
com o aumento da taxa de inflação
e com os problemas nas cadeias de
abastecimento e distribuição globais.

GRÁFICO 20 - Índices acionistas (Esq.) e de surpresas económicas (Dir.)
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Fonte: Bloomberg; Citigroup. Cálculos: CMVM.

Ao nível setorial, é de assinalar a
forte valorização do setor energético
(+50%) e do setor bancário (+38%) nos
EUA desde o início do ano, setores que
apresentaram desempenhos bastante inferiores aos do mercado no início
da crise pandémica. Para além de ter
beneficiado de perspetivas macroeco44
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nómicas mais favoráveis como as demais indústrias no último ano, o setor
da energia tem sido impulsionado pelo
aumento dos preços de algumas mercadorias (petróleo e derivados, e gás
natural) nos mercados internacionais e
do preço da eletricidade. Já para o setor da banca antevê-se a melhoria da

RISCOS DE MERCADO

RISK OUTLOOK | 2022

respetiva margem de intermediação
com a possível antecipação da subida
das taxas de juro nos mercados interbancários para o próximo ano e com o
aumento do declive da curva de rendimentos. Ademais, a deterioração da
qualidade de crédito dos ativos da banca
tem-se manifestado menos pronunciada do que o projetado no início da crise
sanitária. Os setores do retalho, utilities,
telecomunicações e transportes exibem desempenhos bastante aquém da
média do mercado norte-americano. A
disseminação da variante Delta do vírus no final do segundo trimestre impediu uma abertura mais rápida de alguns
desses setores, diminuindo as expetativas de recuperação de resultados nos
períodos subsequentes.
Na zona Euro, os setores do retalho,
de bens e serviços industriais e de cons-

trução e materiais foram os que mais valorizaram desde o início do ano, ao passo
que o de produtos e serviços de consumo registou uma desvalorização. O pacote comunitário Next Generation EU
poderá ter alavancado as perspetivas
de crescimento de setores ligados à
construção e materiais, assim como de
bens e serviços industriais necessários à transição energética exigida pelas metas de descarbonização da economia. Uma diferença relevante face
aos EUA respeita à dispersão dos retornos setoriais; a recuperação bolsista na
zona Euro foi mais homogénea do que
nos EUA, conquanto no agregado tenha
sido apenas marginalmente superior. Ao
nível da dimensão das empresas, a apreciação foi ligeiramente superior entre as
maiores empresas do que nas de pequena e média dimensão da zona Euro.

GRÁFICO 21 - Desempenho setorial nos três primeiros trimestres de 2021:
zona Euro (Esq.) e EUA (Dir.)
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45

Voltar ao índice

cmvm.pt

-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

RISCOS DE MERCADO

RISK OUTLOOK | 2022

GRÁFICO 22 - Riscos de mercado, volatilidade implícita (Esq.) e incerteza (Dir.) - zona Euro

350

9

120
100
80
60
40

5

150

4
3

100

2

0

t.2

Ja

Ou

l.2

Ju

r.2

n.
21
Ab
r.2
1
Ju
l.2
1

0

0

0

0

1

0

50

n.
21
Ab
r.2
1
Ju
l.2
1

0
t.2

200

20

Ja

0

Ou

0

l.2
Ju

r.2

0

Ab

Ja

n.
2

9

0

6

0

10

7

250

Ab

20

8

300

n.
2

30

t.1

160

9

40

Ou

10

140

Graf Dir.
Incerteza Política
(Esq.)
Incerteza Económica
(Dir.)

400

t.1

50

180

Ja

VIX (Esq.)
VSTOXX (Esq.)
SKEW (Dir.)
MOVE (Dir.)

Ou

60

Graf Esq.

Fonte: Bloomberg. Cálculos: CMVM.

Após o choque adverso inicial da
crise COVID-19 em 2020T1, o risco
percecionado pelos investidores
tem vindo gradualmente a diminuir,
situando-se próximo (mas acima) do
registado antes daquele evento. A intervenção da política monetária e orçamental, numa primeira fase, e o sucesso no desenvolvimento de vacinas
para prevenir a COVID-19, numa segunda fase, foram fundamentais para estabilizar a volatilidade dos mercados.
Não obstante, um aumento abrupto
e rápido nas taxas de juro de longo
prazo, ou o surgimento de novas variantes do SARS-CoV-2 que sejam resistentes às vacinas existentes, poderá originar correções nos mercados
financeiros. Este risco de uma correção está refletido nos elevados valores do índice Skew, que mede o preço
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que os investidores estão dispostos a
pagar para se protegerem contra uma
queda das cotações das ações.
A aceleração da atividade económica e do consumo privado traduziram-se num incremento das receitas
e dos lucros das empresas cotadas.
As que integram o Stoxx 600 (S&P
500) observaram um crescimento de
1,9% (7,5%) das receitas em 2021T2
face ao período homólogo. Apesar
da trajetória ascendente, as receitas
das empresas da zona Euro permanecem abaixo dos níveis pré-pandemia, contrariamente ao que sucede
com as das empresas norte-americanas. Já as margens de lucro apresentam uma melhoria significativa em
ambas as regiões, sendo o aumento particularmente notório na zona
Euro (+ 2 p.p. por comparação com o
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período pré-pandemia). A combinação dos efeitos volume (receitas) e
margem de lucro traduziu-se em aumentos dos resultados por ação de

112,1% e 26,9% face ao período homólogo na zona Euro e nos EUA, respetivamente, em ambos os casos superando níveis pré-pandemia.

GRÁFICO 23 - Receitas das empresas cotadas (Esq.) e ROE (Dir.)
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Fonte: Bloomberg. Cálculos: CMVM.

GRÁFICO 24 - Resultados por ação das empresas cotadas (Esq.) e margem de lucro (Dir.)
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As projeções dos analistas financeiros sugerem o aumento do ritmo
de crescimento das receitas para o
próximo triénio, com o consenso a
apontar para variações de 28% (20%)
nas empresas do S&P 500 (Stoxx
600). Para os resultados por ação
são projetadas taxas de crescimento de 95% (266%) face ao exercício
de 2020, o que pressupõe também
um alargamento substancial da margem de lucro das empresas face ao
período pré-pandémico. No entanto,

embora a recuperação económica
possa impulsionar o forte crescimento das receitas, a inflação representa um risco para as margens de
lucro na medida em que as empresas podem ter que suportar salários
mais elevados se o mercado de trabalho ficar mais apertado à medida
que as economias reabrem. Escassez
de oferta, preços mais altos de commodities e maiores encargos com empréstimos também podem diminuir os
lucros das empresas.

GRÁFICO 25 - Desalinhamento entre preços das ações e valor intrínseco
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Fonte: FMI. Global Financial Stability Report 10/2021. Cálculos: CMVM.

48

Voltar ao índice

cmvm.pt

3

4

5

6

RISCOS DE MERCADO

RISK OUTLOOK | 2022

GRÁFICO 26 - CAPE (Esq.)
e desvio do P/E face à média móvel dos últimos 10 anos (Dir.)
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Fonte: Bloomberg. Cálculos: CMVM.

A recuperação do mercado acionista no período pandémico foi impulsionada pelas condições financeiras
favoráveis, por políticas monetárias
acomodatícias e por expetativas de recuperação rápida da economia e dos
resultados das empresas. Inflação que
seja provocada pela procura favorece
as cotações das ações quando as empresas conseguem (mais do que) repercutir nos preços o aumento dos
respetivos custos. Neste contexto, o
price-earnings (P/E) e o cyclically adjusted P/E (CAPE) assumiram valores substancialmente elevados ao longo dos últimos trimestres. Os preços
relativos das ações encontram-se, no
agregado, historicamente elevados,
sintoma do desalinhamento do preço
destes ativos face aos fundamentais.
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Nos últimos trimestres o diferencial
entre os preços das ações e o valor
fundamental reduziu-se, mas mantém-se acima do registado no período pré-pandemia. O crescimento sustentado
dos resultados nos próximos trimestres poderá aliviar receios quanto a
esse desalinhamento.
Existem alguns segmentos do
mercado acionista para os quais há
indícios de alguma exuberância. Os índices sobre ações de novas entidades
cotadas (IPO) e de SPAC tiveram valorizações significativas, beneficiando
das taxas de juro muito baixas e do forte apetite pelo risco. As emissões acionistas e obrigacionistas registaram
máximos históricos ao longo do último ano, não obstante a sua concentração em empresas de maior dimensão
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e no setor tecnológico (que tem sido
beneficiado pela pandemia). No entanto, os receios relacionados com
a inflação e os riscos associados ao
setor imobiliário (designadamente da
China) parecem estar a condicionar o
surgimento de novos IPO, tendo-se assistido recentemente à anulação de algumas operações e a outras operações
com valores inferiores ao antecipado.
Tal poderá significar que os investidores estejam mais expectantes em relação aos aumentos da inflação e das
taxas de juro, bem como às incertezas
relacionadas com a China.
Em paralelo, ações coordenadas
através das redes sociais por pequenos investidores contribuíram para
valorizações expressivas e excesso
de volatilidade de ações de empresas
em stress financeiro. Algumas dessas
ações concertadas ditaram fortes per-

das para hedge funds que detinham posições curtas sobre o capital dessas
empresas, sem, contudo, representarem um risco para a estabilidade financeira global.
A evolução positiva das taxas de
juro nominais de longo prazo no último
semestre e o aumento das expetativas
de inflação alteraram o paradigma em
termos de alocação de ativos dos fundos de investimento, com a perda de
atratividade do mercado obrigacionista. Em sentido contrário, verificou-se
um aumento do apetite por ações, com
a preferência dos investidores a incidir
nos fundos acionistas em detrimento
de fundos obrigacionistas. Em consequência dessas alterações de preferências, 2021T1 foi marcado por fenómenos de sell-off de obrigações, em
paralelo com valorizações no mercado
acionista.

GRÁFICO 27 - Diferencial Earnings Yield e taxa de juro das obrigações
do Tesouro a 10 anos (Esq.) e índice Sentix (Dir.)
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Em suma, o ciclo de valorizações
nos mercados acionistas persistiu ao
longo do último ano, sustentado por
expetativas de manutenção das taxas
de juro historicamente reduzidas e de
forte recuperação dos resultados económicos das empresas. As cotações
beneficiaram ainda da política monetária adotada e das intervenções dos
governos. A remoção ou diminuição
desses apoios condicionará a evolução
dos preços destes ativos.
Os investidores e os analistas financeiros permanecem otimistas
quanto à evolução da conjuntura económica, mas são cada vez mais fortes os sinais de que a inversão da po-

lítica monetária poderá ocorrer mais
cedo do que o esperado. Se as taxas
de juro diretoras aumentarem mais
cedo e mais do que o previsto, os mercados obrigacionistas tenderão a reagir, com o consequente aumento
das yields. Com a taxa de inflação a
superar as metas dos bancos centrais, tem-se assistido a um aumento,
ainda que moderado, das expetativas
inflacionistas e o progressivo afastamento dos investidores dos mercados
obrigacionistas (que oferecem atualmente pouca proteção contra o aumento da inflação) para segmentos do
mercado acionista menos sensíveis
ao risco de inflação.

GRÁFICO 28 - Balanço das autoridades monetárias, condições financeiras (Esq.),
volatilidade das taxas de juro de longo prazo face às de curto prazo
e sentimento do mercado acionista (Dir.)
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Fonte: Bloomberg. Cálculos: CMVM.
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O eventual aumento da inflação e das
taxas de juro poderá desacelerar o
ritmo de ganhos no mercado acionista, e a excessiva alavancagem de alguns investidores poderá exacerbar
possíveis correções dos preços das
ações. Em março de 2021, a Archegos
Capital Management entrou em incumprimento em chamadas de margem adicionais, obrigando as entidades financiadoras a liquidar colaterais
e impondo perdas a alguns grandes
bancos. Esta empresa detinha posições relevantes em várias sociedades
norte-americanas e chinesas através
de derivados e alavancagem. Mais recentemente, a Evergrande – empresa chinesa com posições relevantes
no mercado imobiliário - também se
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depara com um elevado risco de insolvência. Um cenário de aumento
das taxas de juro norte-americanas
e o phasing out de medidas de apoio
governamentais poderá fazer emergir a insolvência de mais empresas,
algumas com efeitos potencialmente sistémicos sobre os sistemas financeiros e a economia global. Esse
risco é superior para empresas
domiciliadas fora dos EUA e significativamente expostas a dívida denominada em dólares e, como tal, sensíveis
à saída abrupta de capitais estrangeiros. Uma inversão do apetite de risco
global poderá aumentar riscos de refinanciamento da dívida e, em última
análise, colocar em causa a sobrevivência dessas empresas.
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RISCO DE LIQUIDEZ
pós a diminuição abrupta no final de
2020T1, os mercados acionistas viram
a liquidez estabilizar nos meses seguintes, fruto da intervenção dos bancos centrais e das condições financeiras favoráveis. No que respeita aos
custos de transação implícitos (bid-ask spread), verifica-se uma reversão
para a média pré-pandemia nos mercados norte-americano e europeu durante o último ano. Ainda assim, é de
assinalar a ligeira deterioração dos

custos de transação no final de 2021T3,
face ao trimestre anterior. O indicador de Amihud para o mercado norte-americano encontrava-se no final de
2021T3 abaixo do registado antes da
pandemia. Já nos mercados Europeu
e Português, este indicador evidencia
maior variabilidade, a qual poderá
estar relacionada com a forte sensibilidade dos preços a notícias e a alterações de expetativas sobre a evolução
de taxas de juro de referência.

GRÁFICO 29 - Spread bid-ask (Esq.) e indicador de Amihud (Dir.)
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Fonte: Bloomberg. Cálculos: CMVM. Bid-ask spread calculado usando a metodologia de Corwin, S. e P. Schultz. A simple way to estimate bid-ask
spreads from daily high and low prices. The Journal of Finance 67(2), 719-760.
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A atividade de negociação assumiu valores elevados em 2020, mesmo durante o período de maior stress
dos mercados financeiros, mas decaiu nos últimos meses. Essa queda
foi mais evidente ao longo de 2021T3,
pese embora parte da evolução seja
justificada por efeitos sazonais dos
meses de verão. Paralelamente, continua a assistir-se ao aumento do fracionamento da negociação, com uma
percentagem cada vez maior dos negócios a ser efetuada em outras plataformas e mercados não nacionais,3

o que coloca dificuldades acrescidas à supervisão. Por outro lado, em
agosto de 2021 foi anunciada uma revisão das regras do principal índice
acionista da Euronext Lisbon, que entrarão em vigor em março de 2022. As
novas regras são mais apertadas em
alguns aspetos, nomeadamente no
que respeita ao aumento (para 100
milhões de euros) do free-float mínimo necessário para integrar o índice, o que pode condicionar o número
de ações integrantes do índice bem
como a liquidez desses títulos.

GRÁFICO 30 - Atividade de negociação (Esq.)
e indicador de iliquidez dos mercados de dívida pública (Dir.)
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Fonte: Bloomberg. Cálculos: CMVM.
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Nos principais mercados obrigacionistas de dívida pública parecem
existir comportamentos divergentes
quanto à evolução da liquidez no último trimestre. Nos EUA, a liquidez tem-se mantido estável ao longo dos últimos meses, com valores similares aos
existentes antes da pandemia. As dí-
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vidas de França, Alemanha e, em certa medida, Espanha têm evidenciado
uma diminuição da liquidez. Já a dívida
soberana italiana manifestou um forte
aumento da liquidez após a intervenção do BCE no segundo trimestre de
2020, mas que se deteriorou nos últimos meses.
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crise sanitária teve um forte impacto
no comportamento dos agentes económicos. Com efeito, não só o consumo de bens de consumo duradouro e
não duradouro diminuiu de forma acentuada (o que contribuiu para o choque
da procura), como também a poupança
aumentou de forma expressiva. A taxa
de poupança das famílias (em percentagem do rendimento disponível), que
tinha caído de modo relevante particularmente no período que coincide com
as crises do Euro e da dívida soberana
portuguesa, e que se manteve nos 6,7%
no período 2017-2019, atingiu o máximo
de 14,2% no primeiro trimestre de 2021
na sequência das restrições adotadas

para a contenção da pandemia.4 O início
do levantamento dessas restrições no
segundo trimestre de 2021, com a progressiva retoma da atividade económica e do consumo privado, levou à queda
daquela taxa para os 11,5% em 2021T2.
Num e noutro casos, aquelas taxas são
bastante inferiores à média da UE.
A pandemia teve impacto no comportamento de poupança (e investimento) das pessoas, e também nas
suas atitudes e expectativas. Além disso, os impactos poderão ser de longa
duração, com muitos investidores a
procurar economizar mais para a
reforma em vez de privilegiarem o
consumo presente.

TABELA 1 - Saldo líquido de investimento – por tipo de produto financeiro
Unidade: € Milhões

2019

2020

-309

1 335

1 684

3 323

-57

1 453

1 603

3 133

-425

1 121

1 588

3 173

-307

1 169

1 546

2 912

116

214

96

150

251

284

56

222

B. PRODUTOS DE SEGUROS

43

449
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961
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TABELA 1 - Saldo líquido de investimento – por tipo de produto financeiro
Unidade: € Milhões

C. CERTIFICADOS DE AFORRO E DO TESOURO
Certificados de Aforro
Certificados do Tesouro
D. DEPOSITOS de Particulares e SNF (residentes)
dos quais Particulares
TOTAL (A+B+C+D)		
dos quais Particulares *

Jan 2021 a
Set 2021

2018

2019

2020

1 315

780

712

444

-69

149

199

161

1 384

631

513

283

8 404

9 654

19 756

13 219

5 433

5 368

11 808

7 434

9 453

12 218

22 584

18 164

6 735

8 049

14 555

12 189

OIAVM: Fundos de Investimento Alternativo Mobiliário					
OIIA: Fundos de Investimento Imobiliário Abertos					
SNF: Sociedades Não Financeiras					
*: Assume-se que os produtos de seguros e os certificados de aforro e tesouro apenas são subscritos por particulares		
Assume-se ainda correspondência perfeita entre particulares e pessoas singulares.

O aumento da taxa de poupança contribuiu para o crescimento das
subscrições líquidas, efetuadas pelos particulares, da generalidade dos
vários tipos de produtos financeiros.
Com exceção das operações de capitalização do ramo segurador, os demais produtos financeiros viram as
subscrições/aplicações de particulares exceder os resgates/levantamentos entre janeiro de 2020 e setembro de 2021, situação que ocorreu de
modo mais intenso nos últimos 9 meses. Esta evidência poderá espelhar
um aumento da confiança, a procura
de retorno (search for yield) e objetivos
de diversificação ou de cobertura de
risco pelos investidores.
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Por outro lado, assistiu-se ao
acréscimo da importância relativa das
novas aplicações de particulares em
valores mobiliários (com exceção dos
OIIA) nos três primeiros trimestres de
2021, e ao decréscimo da importância
relativa das novas aplicações em certificados de aforro e do Tesouro e, principalmente, em depósitos. Contactos
mantidos com operadores do mercado
sugerem que este aumento da importância relativa dos valores mobiliários
nas novas aplicações dos particulares
em Portugal possa estar relacionado
com o já referido aumento recente da
taxa de poupança, mas também com
alterações da procura provocadas pelo
muito baixo nível das taxas de juro de

INVESTIDORES

RISK OUTLOOK | 2022

aplicações mais tradicionais e de menor risco (depósitos bancários e dívida
pública) e ainda com o redireccionamento da oferta pelos distribuidores5
(que potencia a rentabilidade bancária
por via do comissionamento mais elevado deste tipo de produtos).
Além do referido efeito-quantidade, a evolução dos preços contribuiu
igualmente para explicar o recente
crescimento do valor total dos produtos de investimento e instrumentos financeiros em Portugal. Em setembro
de 2021 este montante cresceu 2,1%
face ao final de 2020, totalizando 371,9
mil milhões de euros, com os maiores crescimentos a ocorrer nos montantes aplicados em depósitos bancários de sociedades não financeiras
residentes (+11%) e OICVM nacionais
(+25,7%). Não obstante, os montantes sob gestão individual de carteiras (GIC) e fundos de titularização de
créditos (FTC) apresentam as maiores

5
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descidas (-24,7% e -7,7%, respetivamente), no primeiro caso essencialmente relacionada com a saída de dois
operadores que geriam carteiras institucionais. Estas saídas correspondem à materialização dos riscos de
deslocalização dos operadores para
outras jurisdições, que os desenvolvimentos tecnológicos e a globalização potenciam.
A duração modificada da dívida
nas carteiras dos fundos de investimento mobiliário situava-se em 3,5
anos no final de 2021T3, uma ligeira
descida face a maio. Significa isto que
um aumento de um ponto percentual
nas taxas de juro conduzirá aproximadamente à desvalorização de 3,5%
do valor agregado das obrigações detidas por aqueles fundos de investimento nacionais. Já a yield-to-maturity média das obrigações detidas pelos
fundos (ajustada ao valor da posição)
situava-se em 1% no final de 2021T3.

O rácio de transformação (loan-to-deposit) caiu para 82,5% no final de 2021T2 (Fonte: Banco de Portugal).
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GRÁFICO 31 - Duração modificada da dívida dos fundos de investimento mobiliário nacionais
(Esq.) e yield-to-maturity média (Dir.)
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Fonte e cálculos: CMVM.

Quanto ao risco de crédito, 71,2%
da carteira de obrigações tinha uma
notação de crédito da categoria de investimento, proporção que compara
com 82,1% no final de 2019. Ademais,
50,4% (37,9% no final de 2019) da dívida detida encontra-se no limiar inferior daquela classificação, pelo que
existe risco elevado de transição para
a categoria especulativa. Esse cenário
poderá materializar-se no caso de uma
subida forte das taxas de juro, e conse-
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quente agravamento da capacidade de
servir a dívida, ou de uma recuperação
menos robusta da atividade económica, com as receitas a evoluírem aquém
do necessário para garantir a solvabilidade dos respetivos emitentes. A evolução da qualidade creditícia dos fundos nacionais indicia um reforço do
search-for-yield e estará associada às
reduzidas remunerações (muitas vezes
negativas) oferecidas pelos produtos
de poupança de baixo risco.
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TABELA 2 - Classificação da dívida detida
pelos fundos de investimento mobiliário nacionais
		 Prime

5,4%

		

Qualidade Elevada

5,2%

		

Acima da média

10,2%

Limiar inf. da categoria

50,4%

CATEGORIA DE INVESTIMENTO
		

Abaixo da categoria de Inv.

4,9%

		

Especulativa

8,4%

Muito especulativa

2,4%

Riscos substanciais

0,1%

		
ESPECULATIVAS

12,9%

SEM NOTAÇÃO DE CRÉDITO		
Fonte e cálculos: CMVM.

GRÁFICO 32 - Valores sob gestão de vários produtos de investimento (milhões de euros)
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Fonte: ASF, Banco de Portugal, CMVM e IGCP. Cálculos: CMVM.
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No final de setembro de 2021, a
grande maioria (mais de 93%) das unidades de participação em fundos
de investimento mobiliário (OICVM e
OIAVM) era detida por investidores não
profissionais. O aumento dos montantes geridos por estes fundos está associado a subscrições superiores a
resgates, ao crescimento dos preços
dos instrumentos com maior risco (nomeadamente ações e unidades de participação), mas também dos de instrumentos com menor risco (como a
dívida pública). No caso dos fundos de
investimento imobiliário, e face ao final
de 2020, verificou-se uma diminuição
de quase 0,5% do montante sob gestão. A maioria dos investidores neste
segmento continua a ser composta por
investidores não profissionais (quase
41,6% do total), seguidos dos investidores profissionais (31,2%) e contrapartes (27,2%).
O impacto das moratórias nos fundos de investimento imobiliário (OII) foi
modesto. Com efeito, a vacancy rate
dos OII permanece em torno dos 16%
(apenas 1,0 p.p. acima da verificada no
final de 2020), enquanto a liquidez dos
fundos abertos apresenta sinais recentes de ligeira deterioração, em resultado do reembolso de resgates anteriormente agendados. Por outro lado, no
final de maio de 2021, 24,3% do valor líquido global dos OII encontrava-se exposto a moratórias e a dívida acumulada referente a moratórias ascendia a
78 milhões de euros, ou seja, 1,9% do
valor líquido global dos OII. Em acréscimo, 23% (72%) das rendas em atraso
encontravam-se parcialmente (totalmente) provisionadas. Em termos geo63
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gráficos e setoriais, os atrasos de pagamento concentravam-se em Lisboa
e no setor dos serviços, onde também
se encontram as rendas mais elevadas.
Apesar da pandemia, os preços
dos imóveis residenciais continuaram a subir. A variação homóloga foi de
+6,8% em 2021S1 (+3,1% face ao trimestre anterior), mas a dispersão foi elevada a nível geográfico, com crescimentos percentuais superiores a 10% na
Região Autónoma da Madeira, na Área
Metropolitana do Porto e no Alentejo
Litoral, e desvalorizações superiores a
10% na Beira Baixa, no Alto Alentejo e
no Alentejo Central.
À luz de indicadores como os rácios preço-rendas e preço-rendimentos, parece existir algum sobreaquecimento dos preços do imobiliário em
Portugal. Ambos os indicadores se situam próximo do percentil 80% numa
janela temporal de 26 anos e registam
valores substancialmente superiores
aos verificados para a zona Euro e para
a OCDE. Estas valorizações têm impulsionado as avaliações dos imóveis dos
fundos de investimento efetuadas pelos peritos avaliadores.
Ao nível da receção de ordens, continuou a assistir-se ao crescimento da
negociação de instrumentos financeiros. Nos primeiros 5 meses de 2021,
o valor das ordens sobre instrumentos financeiros negociados no mercado a contado recebidas pelos intermediários financeiros registados na CMVM
cresceu 2,1% face a igual período do ano
transato, aumento que foi mais intenso na negociação de ações (tendo havido decréscimo na negociação de dívida). O valor das ordens rececionadas
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sobre instrumentos financeiros derivados também aumentou.
O valor das ordens recebidas online (isto é, através do sítio da internet
dos intermediários financeiros ou através de outros meios eletrónicos de comunicação à distância — WAP, SMS, 3G,
“plataformas de negociação online”,
entre outros meios de comunicação
«online» a que se refere o Decreto-Lei
n.º 7/2004, de 7 de janeiro) cresceu de
modo relevante em termos homólogos
nos primeiros 5 meses de 2021 (+47,6%
no mercado a contado). Este aumento
acompanha a tendência de crescimento na Europa6 na utilização de plataformas e outras ferramentas digitais por
investidores não profissionais, igualmente associada ao maior tempo passado em casa na sequência das medidas de contenção da pandemia, ao
aumento da poupança e à atração pela
‘gamificação’ na decisão de investir.
O aumento do tempo passado em
casa, em frente de “écrans”, e a instabilidade dos mercados (particularmente sentida em 2020S1) estiveram
associados ao surgimento e/ou à intensificação de enviesamentos comportamentais (excesso de confiança,
aversão à perda, pessimismo injustificado e comportamento de ‘manada’ – fear of missing out, entre outros),
tendo ocorrido posições concertadas
entre investidores (como foi o caso do

6
7
8

GameStop7 em janeiro de 2021). Apesar
de a troca de opiniões sobre a compra
e a venda de instrumentos financeiros
não constituir abuso de mercado, a organização ou execução de estratégias
coordenadas de negociação tendo em
vista condicionar o preço de um título
pode constituir manipulação de mercado. Estes eventos levaram à emissão de orientações pela ESMA8 sobre
recomendações de investimento nas
redes sociais.
A utilização de plataformas e
outras ferramentas digitais não é
isenta de riscos. Os riscos de fraude,
de intermediação financeira não autorizada (e não identificada por investidores), da oferta de instrumentos
para investidores menos sofisticados
e com poucos conhecimentos financeiros, da disseminação de informação inexata, pouco clara, incompleta
ou mesmo enganosa podem ser mais
intensos, nomeadamente no caso da
distribuição transfronteiriça. Em matéria de colocação ou distribuição dos
instrumentos financeiros à distância,
a adequação dos instrumentos comercializados ao perfil e características dos investidores poderá ser menos
verificável. Todos estes riscos potenciais podem ter impactos relevantes no
bem-estar dos investidores, e deverão
ser objeto da atenção dos investidores
e dos supervisores.

Ver https://www.esma.europa.eu/document/esma-report-trends-risks-and-vulnerabilities-no1-2021
Ver https://www.cnbc.com/2021/01/30/psychology-of-gamestop-stock-phenomenon.html
Ver https://www.cmvm.pt/pt/Cooperacao/esma/DocumentosESMACESR/Documents/Comunicado%20da%20ESMA%20sobre%20
recomenda%C3%A7%C3%B5es%20de%20investimento%20nas%20redes%20sociais.pdf
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As novas realidades de investimento estão sob escrutínio das autoridades de supervisão pois acarretam
riscos (e potenciais perdas) para o investidor, risco de abuso de mercado
e, sobretudo, o risco de o investimento financeiro ser considerado como
um jogo. Relativamente a este último
aspeto, deve notar-se que a gamificação está frequentemente associada a distrações (também associadas
a fatores comportamentais e limitações cognitivas) na tomada de decisões, pois os investidores descuram
aspetos relevantes dos investimentos, como sejam a estrutura (muitas
vezes opaca e de difícil compreensão) das comissões praticadas pelas
plataformas eletrónicas. Este tipo de
comportamento contribui para um
aumento do risco na proteção dos
investidores, algo para o qual a CMVM
continua atenta.
Existem, contudo, alguns sinais

9

65

positivos. Nos primeiros 8 meses de
2021, aumentou de modo expressivo o
número de pedidos de informação dirigidos à CMVM relacionados com intermediação financeira não autorizada e
sobre criptoativos. No mesmo período, mais do que duplicou o número de
denúncias relativas a criptoativos e
intermediação financeira não autorizada, o que constitui indicação de que
os investidores estão cada vez mais
atentos a estes riscos.
Também o capital de risco tem
tido um aumento de relevância no
mercado Português.9 O montante sob
gestão em fundos de capital de risco
cresceu 8,4% em junho de 2021 face a
dezembro de 2020 e 25% face ao período homólogo, o que contrasta com
o crescimento de 15,3% verificado em
dezembro de 2020 face a junho desse
ano. Estas variações estarão relacionadas com o crescimento de entidades da área da FinTech.

Ver Relatório sobre a atividade de capital de risco 2020, disponível em www.cmvm.pt
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TABELA 3 - Capital de risco
30.jun.16

31.dez.20

115

496

6

478

Residentes

97 733 008

342 103 509

Não residentes

47 237 281

303 548 512

PARTICIPANTES PESSOAS SINGULARES (número)
Residentes
Não residentes
VALOR DETIDO POR PESSOAS SINGULARES (euro)

VALOR DETIDO (euro) POR PARTICIPANTE
Residentes
Não residentes

849 852

689 725

7 872 880

635 039

Fonte e cálculos: CMVM.

Em 2020 surgiram 7 novas sociedades a operar no capital de risco e
29 novos fundos, e o número de participantes também aumentou (mais
1549, dos quais 230 são pessoas singulares não residentes). Numa análise mais alargada, constata-se igualmente o aumento quer do número de
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participantes pessoas singulares (nomeadamente não residentes), quer
dos montantes aplicados em capital
de risco. Não obstante, o valor médio aplicado por participante singular não residente caiu de modo muito
expressivo entre junho de 2016 e dezembro de 2020.
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O

FINTECH E CIBER-RISCOS
s riscos associados ao setor das
FinTech englobam os referentes ao
branqueamento de capitais e ao financiamento de atividades ilegais através
de tecnologia (software) para eliminação da ‘pegada’ das respetivas transações financeiras, à arquitetura dos sistemas e à tecnologia associadas aos
ataques que visam afetar as respetivas operações e ao conjunto de técnicas orientadas para obter informação
privada dos investidores que utilizam a
tecnologia nos seus processos de decisão financeira.
Em 2020, os vários participantes
nos mercados financeiros aumentaram a utilização de novas tecnologias,
motivados quer por novos comportamentos e preferências dos consumidores, quer pelo confinamento provocado pela COVID-19. Em termos mundiais,
no primeiro trimestre de 2021, e face
ao período homólogo, as transações financeiras online aumentaram nos segmentos de consumo (48%) e de B2B
(26%), com o valor associado a tentativas de fraude online em ambos os segmentos a aumentar 23%.10
O uso crescente de plataformas
online para a distribuição de produtos
e serviços financeiros resultou, entre
outros, da maior conveniência que estas plataformas possibilitam para os
consumidores, mas pode colocar em
causa o atual modelo de negócio da
maioria dos intermediários financeiros.

10
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Ver https://feedzai.com/resource/financial-crime-report-q3-2021/
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Essas plataformas permitem o acesso
a uma maior e mais diversificada gama
de produtos e serviços financeiros,
bem como a mais fácil e rápida comparação das características desses
produtos e serviços, mas muitas vezes a opacidade dos preços praticados
e a existência de conflitos de interesses não identificados pelos investidores são fortes. Por outro lado, através
dessas plataformas, os produtos e serviços ficam acessíveis a um maior número de consumidores, muitos deles
menos sofisticados e com menor literacia financeira. A maior possibilidade
de interação dessas plataformas com
os media e as redes sociais, onde circula muita informação de pouca qualidade ou mesmo enganosa, contribuirá também para aumentar o risco para
os consumidores de produtos e serviços financeiros. Os desafios regulatórios e de supervisão são igualmente
relevantes, particularmente no caso da
atividade transfronteiriça das plataformas digitais.
Os riscos associados à digitalização nos mercados financeiros incluem ainda riscos de fraude, riscos
de cibersegurança e de cibercrime.
Tem-se assistido a um grande crescimento de ameaças cibernéticas e incidentes de ransomware na sequência do
aumento da digitalização e do trabalho
remoto. O aumento da incidência e da
escala de ataques de ransomware au-
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menta o risco de roubo de identidade
e de controle indevido das contas dos
investidores. Os riscos contínuos de
fraude e de crimes cibernéticos associados ao acesso remoto e à variedade
de canais digitais disponíveis impõem
desafios importantes em matéria de
conhecimento dos clientes (know your
customer) e de adequação do produto.
O risco de uso indevido de plataformas
digitais e ativos virtuais para pagamentos é, também, relevante.
Para fazer face a esses riscos é
expectável um crescimento dos investimentos nas áreas da segurança informática e da digitalização.11
Iniciativas relacionadas com a adoção
em larga escala de novas tecnologias
(que permitam gestão de volumes massivos de informação, ativos digitais,
migração para a nuvem e modernização de plataformas) exigirão mecanismos de governo e controles significativos e demonstráveis. A ESMA refere,
por exemplo, um crescimento homólogo de 35% em 2021T1 nos gastos das
entidades com serviços cloud.12
No contexto da cibersegurança, a CE divulgou recentemente uma
proposta de regulamento sobre resiliência operacional digital no setor de
serviços financeiros da UE (o Digital
Operational Resilience Act - DORA). O
DORA tem em vista garantir que todos
os participantes do sistema financeiro, incluindo os supervisores, tenham

11
12
13
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os meios necessários para mitigar ataques cibernéticos e outros riscos. De
acordo com esta proposta, as empresas devem garantir que podem resistir a todos os tipos de interrupções e
ameaças relacionadas com tecnologias de informação e comunicação.
Apesar de ainda não estar aprovado, a
adoção deste regulamento num futuro próximo trará dificuldades de adaptação e implementação para os participantes nos mercados financeiros
e também para os supervisores, em
particular para os de mais pequena
dimensão.
A digitalização está também, e
cada vez mais, presente nos produtos
e serviços financeiros. Os montantes
de novos inflows para fundos FinTech
e de inteligência artificial na zona Euro
totalizaram 1,5 mil milhões de euros em
2021S1, representando cerca de 10%
dos ativos sob gestão13, estimando-se um contínuo crescimento da procura destes fundos por investidores.
Por exemplo, estima-se que as vendas de ETFs ligados a serviços cloud
e a FinTech cresçam, respetivamente,
cerca de 26% e 24%, nos próximos 12
meses, o que poderá implicar aumentos na volatilidade e, por consequência,
maior risco para os investidores, além
dos riscos operacionais presentes neste tipo de tecnologia. Os riscos associados à digitalização estão no centro
do pacote legislativo Digital Finance

Cf. https://www.cbinsights.com/research-digital-investment-index-2020
Os serviços cloud permitem uma melhor e maior utilização de outras ferramentas tecnológicas, nomeadamente a inteligência artificial.
Ver https://www.esma.europa.eu/document/esma-report-trends-risks-and-vulnerabilities-no1-2021
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e Digital Services Act14 da CE, que inclui ainda aspetos sobre responsabilização, transparência e ética nos produtos e serviços financeiros digitais.
Apesar dos inúmeros benefícios associados à digitalização para a eficiência do setor financeiro, o processo de
transição envolve riscos. As novas tecnologias têm um enorme potencial na
limitação de alguns riscos, mas existe
o risco de os operadores não adaptarem os seus modelos de negócio à digitalização, o que pode colocar em causa
a sua própria sobrevivência.
Relativamente às finanças descentralizadas (decentralized finance – DeFi),
que englobam os produtos financeiros
criados em redes blockchain e que se
têm desenvolvido para áreas mais complexas do que a simples transferência
de valores (e.g. contratos, gestão de
ativos e concessão de empréstimos em
criptoativos), o respetivo montante totalizou 47 mil milhões de euros no final
dos primeiros 6 meses de 2021, representando um crescimento de 1200%
relativamente ao período homólogo.15 O
conjunto de serviços financeiros existente neste segmento traz benefícios,
como os decorrentes da desintermediação (e.g. custos menores), e riscos,
entre os quais riscos operacionais e de

14

governance, para o consumidor financeiro final.
A pandemia COVID-19 também potenciou a procura por CBDCs
(central bank digital currencies), as
moedas digitais emitidas por bancos centrais. Segundo o Bank for
International Settlements16, 86% dos
65 bancos centrais inquiridos estão a
analisar os potenciais benefícios e riscos do seu uso. Contudo, esta discussão encontra-se ainda numa fase preliminar, persistindo muitas incertezas,
nomeadamente quanto a lacunas e limitações regulatórias, conforme evidenciado pelo FMI.17
O mercado dos criptoativos continuou a apresentar uma elevada volatilidade em 2021. O montante diário negociado em criptoativos, que atingiu 360
mil milhões de euros em maio de 2021
(cerca de 60% mais do que o valor registado em janeiro de 2021), sofreu uma
quebra superior a 50% em junho de
2021.18 Na UE, o valor dos investimentos com exposição a criptoativos totalizou 15 mil milhões de euros em abril
de 2021.19 Os criptoativos são em grande parte detidos por investidores não
profissionais. Apesar de os investidores institucionais terem uma exposição
relativamente limitada a estes ativos,

Ver https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/
digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_en#documents

15
16
17
18
19
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Ver https://www.esma.europa.eu/document/esma-report-trends-risks-and-vulnerabilities-no1-2021
Ver https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap114.htm
Ver https://blogs.imf.org/2021/01/14/legally-speaking-is-digital-money-really-money/
Ver https://www.esma.europa.eu/document/esma-report-trends-risks-and-vulnerabilities-no1-2021
Ver https://www.esma.europa.eu/document/esma-report-trends-risks-and-vulnerabilities-no1-2021
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existem alguns sinais do seu crescente interesse em criptoativos e serviços
relacionados, o que pode aumentar as
interligações com outros mercados e
instituições financeiras sistémicas.
Os riscos para a estabilidade financeira ainda são relativamente limitados,
mas podem crescer muito rapidamente se continuar o desenvolvimento
desta atividade.
A crescente relevância dos criptoativos, associada ao facto de operarem maioritariamente fora do quadro
regulamentar, coloca desafios para
além dos associados à estabilidade financeira. A elevada volatilidade, a informação pouco clara prestada aos
investidores, o risco de fraude e o risco de branqueamento de capitais (que
resulta do anonimato associado aos
criptoativos e do facto de a maioria dos
agentes que os comercializam se en-

contrarem sediados em jurisdições de
risco e não cooperantes) destacam-se
no que respeita à proteção do investidor. Neste âmbito, a CE apresentou
recentemente uma proposta de regulamento europeu sobre o mercado de
criptoativos (o Market in Crypto-assets
Act - MiCA), que visa mitigar os riscos
deste mercado para o investidor e para
a estabilidade financeira. A regulação
terá de responder aos desafios trazidos pela inovação. Do mesmo modo
que a digitalização permite transacionar produtos financeiros 24 horas por
dia, 7 dias por semana, deverá ser continuamente dada informação aos supervisores, que a terão de analisar com
recurso a ferramentas SupTech. A tempestividade e a natureza da resposta
das autoridades reguladoras e supervisoras permitirão condicionar esses
riscos.

Investidores
No inquérito ao investidor ocorrido no final de 2020,20 entre os 2774 investidores em instrumentos financeiros foram identificados 190 que detinham aplicações em criptoativos e/ou
em financiamento colaborativo (crowdfunding). Além da detenção destes ativos associados
a maior inovação financeira, as carteiras destes investidores tinham marcadas diferenças
em relação às dos demais indivíduos com aplicações financeiras. Assim, comparando os indivíduos que detinham criptoativos e/ou crowdfunding (primeiro grupo) com os investidores
que não detinham este tipo de aplicações (segundo grupo), os do primeiro grupo detinham
em maior percentagem produtos estruturados (incluindo depósitos estruturados), derivados e obrigações de dívida privada, enquanto uma maior percentagem dos do segundo grupo detinham dívida pública e ações. Além disso, em média, as carteiras dos indivíduos do
primeiro grupo detinham 5 tipos de ativos diferentes, enquanto as do segundo detinham 4.

20
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Informação mais detalhada pode ser obtida em Financial literacy for investors in the securities market in Portugal.pdf (cmvm.pt)
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TABELA 4 - Características sociodemográficas dos investidores

ICO /
/ Crowdfunding

Número				 190

Outros
investidores

2584

Idade (anos)				

49

54

<= 25 anos 				

7,4%

5,8%

26 a 40 anos				

36,8%

21,1%

41 a 55 anos				

20,5%

25,3%

Casado				65,3%

70,8%

Mulher				33,7%

43,6%

Rendimento mensal bruto			
> 2500 €				

25,8%

23,8%

< 500 €				

1,1%

2,9%

Localidade com mais de 100 000 habitantes			

14,7%

18,5%

Escolaridade - Politécnico/Universitário concluído			

30,0%

22,5%

Certificados aforro e/ou de poupança			

23,2%

25,4%

Obrigações do Tesouro			

13,2%

15,8%

Depósitos à ordem e/ou a prazo			

95,8%

93,1%

Depósitos estruturados			

5,8%

4,2%

Fundos e/ou planos de pensões			

25,8%

25,5%

Ações				

30,0%

32,8%

Fundos de investimento (inclui poupança reforma)			

46,8%

66,3%

Obrigações (dívida privada)			

5,8%

4,2%

Derivados (futuros, opções)			

4,2%

2,4%

Produtos estruturados			

5,3%

2,9%

Número				 48

658

Ativos financeiros detidos

Literacia financeira

72

Número respostas certas (máximo=10)			

6,0

6,1

Respostas certas >=8			

14,6%

13,2%

Respostas certas <=3			

6,3%

4,3%
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TABELA 4 - Características sociodemográficas dos investidores

ICO /
/ Crowdfunding

Outros
investidores

Fontes de informação
Amigos				

31,3%

28,9%

Empresas				

33,3%

13,1%

Gestor conta				

31,3%

41,3%

Internet				

70,8%

59,7%

Jornais				

47,9%

33,3%

TV				

56,3%

49,2%

Não procura				

0,0%

2,7%

Fonte e cálculos: CMVM.

Em termos de caracterização sociodemográfica, o primeiro grupo de indivíduos é relativamente mais jovem (49 anos, em média, versus 54 no segundo grupo), inclui uma maior
proporção de indivíduos com menos de 40 anos do que o segundo grupo, são casados e
mulheres em menor proporção, têm maior rendimento bruto mensal e concluíram o ensino
universitário ou o politécnico em maior proporção.
Os investidores com aplicações em criptoativos e/ou em financiamento colaborativo
recorrem a mais fontes de informação. Com efeito, entre estes indivíduos há uma proporção
maior que obtém informação sobre mercados e produtos financeiros junto de amigos e familiares, nos media, na informação divulgada pelas próprias entidades emitentes e através
da internet, embora uma menor proporção se informe junto do respetivo gestor de conta.21
No entanto, apesar do recurso a mais fontes de informação e da maior escolaridade,
em termos de conhecimento financeiro efetivo, o número médio de respostas certas às
perguntas sobre literacia financeira é semelhante nos dois grupos de investidores, o que
resulta de haver no primeiro grupo uma maior percentagem de indivíduos que respondem
acertadamente a oito ou mais perguntas, mas também dos que respondem acertadamente a três ou menos. Tal significa que o risco de decisões financeiras mal fundamentadas
parece ser semelhante nos dois grupos de investidores, o que pode ser cada vez mais
problemático num contexto de forte desenvolvimento digital, em que as decisões de investimento são tomadas diretamente pelos investidores em plataformas digitais e sem
recurso a aconselhamento financeiro especializado. l

21
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Numa subamostra de respondentes (ver nota anterior).
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E

RISCOS ESG
m 2021, a sociedade e os mercados
financeiros continuaram a sentir os
efeitos negativos provocados pela atividade humana no ambiente (E), na sociedade (S) e na governação (G), e que
não foram devidamente considerados
nos mercados financeiros. Associados
a estas externalidades estão os riscos
de transição para uma economia mais
sustentável (i.e., uma que internalize
estas externalidades22), os riscos associados às assimetrias de informação,
fatores comportamentais e desvios
cognitivos.23 É expectável que a maioria dos custos de tais efeitos negativos
sejam passados para os investidores
e outros consumidores de produtos e
serviços financeiros.
Apesar dos desenvolvimentos positivos ocorridos em 2021 para fazer
face a estes riscos, não se anteveem
melhorias relevantes no nível dos
riscos ESG para 2022. De facto, subsiste uma forte evidência de aumento dos riscos ESG, causados quer pela
inação humana na transição para um

22

modelo económico-financeiro que
incorpore as externalidades negativas, quer pelas ações de apoio e de
financiamento aos modelos de negócio e atividades que causam essas
externalidades, com efeitos preocupantes nos mercados financeiros e na
economia real.
É de realçar uma característica
que distingue os riscos ESG dos demais riscos económico financeiros:
existem níveis de materialização dos
riscos ESG após os quais a sua mitigação é irreversível - uma vez atingido um
tipping point24, não será possível reverter os efeitos negativos dos riscos ESG
(que o causaram) na economia e na
sociedade.25
No caso das externalidades negativas no ambiente26, e apesar de em
2020 as emissões de carbono dos países do G20 terem descido 6%, nos primeiros 9 meses de 2021 essas emissões cresceram 4%, o que implica
uma necessidade de diminuição mais
forte das emissões previstas para os

Neste relatório, consideram-se riscos de transição os associados aos ‘ativos encalhados’ (stranded assets), incerteza regulatória (risco
reputacional), riscos operacionais e físicos, entre outros.

23
24

O greenwashing é um exemplo de uma ação que visa explorar estas falhas de mercado.
Um tipping point pode ser entendido como uma pequena alteração num sistema que, ao longo do tempo, resultará em alterações irreversíveis
e de grande magnitude nesse sistema.

25

Cf. Dietz, S., Rising, J., Stoerk, T., & Wagner, G. (2021). Economic impacts of tipping points in the climate system. Proceedings of the National
Academy of Sciences, 118(34).

26

Por exemplo, na Europa, os custos financeiros anuais provocados por ondas de calor nos anos mais quentes entre 2003 e 2018 variaram entre
0,3% e 0,5% do PIB Europeu, com os países do sul da Europa a serem os mais impactados. Para Portugal, e sem a devida mitigação deste
risco, estas perdas estimam-se em 2% (média anual) do PIB já a partir de 2040 (García-León, D., Casanueva, A., Standardi, G. 2021. Current and
projected regional economic impacts of heatwaves in Europe. Nature Communications, 12, 5807. https://doi.org/10.1038/s41467-021-26050-z).
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próximos anos.27 No setor financeiro, a
internalização destas externalidades
negativas (ou seja, reduzir emissões)
significa desinvestir em empresas e
setores intensivos em carbono e investir em novas tecnologias mais sustentáveis, com implicações para a alocação de capital, os modelos de negócio
e a gestão de riscos. Contudo, entre
2016 e 2020, o total de financiamento
das atividades não sustentáveis totalizou cerca de 3,5 mil biliões de euros.28
Apesar de em 2020 este montante ter
diminuído 9% face ao período homólogo, o financiamento obtido nos primeiros 6 meses de 2021 foi o mais elevado
de todos os semestres desde 2016.
A mitigação desta externalidade negativa passa também pela incorporação das emissões nos preços dos
produtos e serviços que as causaram,
o que estará longe de acontecer.29 A
implementação do preço do carbono (i.e., carbon tax) tem sido heterogénea a nível mundial30, o que, além de
aumentar o risco de ocorrência de uma
ineficiente mitigação da externalidade
(e.g., a carbon tax não é suficiente para
internalizar a externalidade), potencia
riscos de arbitragem regulatória para

27
28
29
30
31

os causadores das externalidades.
O cenário não é menos preocupante no caso dos riscos sociais. Os
impactos negativos na sociedade estão muitas vezes relacionados com os
riscos ambientais. Segundo dados da
World Inequality Database, em 2019, os
10% mais ricos da população mundial
foram responsáveis por cerca de 48%
das emissões de carbono.31 Já em 2018,
as Nações Unidas alertaram para o aumento de conflitos e de tensões sociais provocadas pelas alterações climáticas.32 É expectável que o aumento
da desflorestação tenha efeitos negativos a nível social, como, por exemplo, contribuindo para a propagação de
doenças infeciosas (dengue, zica, malária e cólera, entre outras).33
É expectável que existam impactos negativos na estabilidade financeira caso não exista a correta mitigação daqueles riscos.34 A existência
de instituições robustas e com boa governance contribui para a atenuação de
tais riscos. No entanto, a evidência sugere o cenário oposto: parecem existir,
por exemplo, elevados conflitos de interesses na gestão dos principais bancos mundiais pois cerca de 65% dos

Cf. https://www.climate-transparency.org/wp-content/uploads/2021/10/CT2021-Highlights-Report.pdf
Cf. https://www.ran.org/wp-content/uploads/2021/03/Banking-on-Climate-Chaos-2021.pdf
Cf. https://www.ft.com/content/cd8cef2a-b862-413f-b95c-c7350bad18e1
Cf. World Bank. 2021. State and Trends of Carbon Pricing 2021. Washington, DC: World Bank.
Cf. https://wid.world/document/climate-change-the-global-inequality-of-carbon-emissions-1990-2020-world-inequality-lab-workingpaper-2021-21/

32
33
34
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Cf. https://en.unesco.org/courier/2018-2/climate-change-raises-conflict-concerns
Cf. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01787-6/fulltext
Cf. https://home.treasury.gov/system/files/261/FSOC-Climate-Report.pdf
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gestores destas instituições tinham,
em abril de 2021, fortes ligações aos
setores mais poluentes da economia.35
Em simultâneo, as primeiras conclusões da cimeira COP-26 apontam para
um falhanço global em termos de governação dos objetivos de mitigação
dos riscos das externalidades ambientais e sociais.
Os riscos ‘G’ também se manifestam nos mercados financeiros através da existência de diferentes requisitos regulatórios a nível global, relativos
à internalização das externalidades.
A existência de arbitragem regulatória na mitigação dos riscos ESG potencia os riscos (e as perdas financei-

35
36
37
38
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ras associadas) para os agentes dos
mercados financeiros.36
Um entrave à correta mitigação
dos riscos ESG é a ausência de conhecimento sobre finanças sustentáveis. Quer sejam os consumidores
de produtos e serviços financeiros (ver
Caixa nesta seção), quer sejam as entidades financeiras que disponibilizam
produtos e serviços financeiros sustentáveis, existe evidência de lacunas
no conhecimento e na operacionalização dos elementos ESG nas decisões
financeiras.37 Estes problemas também
ocorrem no caso dos reguladores financeiros, pese embora os esforços no
sentido de os solucionar.38

Cf. https://www.desmog.com/2021/04/06/revealed-climate-conflicted-directors-leading-the-worlds-top-banks/
Cf. https://www.thomsonreuters.com/en-us/posts/legal/esg-report-2021/
Cf. https://www.ftadviser.com/investments/2021/06/29/lack-of-knowledge-still-biggest-barrier-to-esg-investing/
Cf. https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/11/more-regulators-pick-up-the-esg-baton.html
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Atitudes da população universitária
em relação a investimentos sustentáveis
Em parceria com mais de uma dezena de universidades portuguesas, a CMVM realizou no
final de 2020 um inquérito online à população estudantil e não estudantil dessas universidades. Um dos objetivos desse questionário foi investigar as atitudes dos participantes
quanto à temática das finanças sustentáveis. Dos 1895 respondentes, quase 897 desconheciam ou nunca tinham ouvido falar sobre investimentos sustentáveis, 435 conheciam
este tipo de investimento, mas não sabiam o que fazer para efetuar tal investimento, 448
conheciam, mas afirmaram que os investimentos sustentáveis não eram prioritários e 115
afirmaram conhecer e que tinham (ou tiveram) investimentos sustentáveis.
Os respondentes indicaram ainda quais, na sua opinião, eram as principais barreiras
ao desenvolvimento dos investimentos sustentáveis em Portugal. Os principais entraves
(falta de informação sobre o tema e dificuldades na compreensão da informação sobre
estes investimentos, identificados por, respetivamente, 1201 e 991 respondentes) estão
associados a assimetrias de informação.
Foram também indicadas barreiras relacionadas com a oferta. Assim, a “falta de informação sobre a forma como a indústria financeira disponibiliza estes investimentos”
(N=981), a “falta de aconselhamento profissional sobre estes investimentos” (N=931), as
“dificuldades na identificação destes investimentos” (N=812) e a “falta de oportunidade
para investir nestes investimentos/pouca oferta destes investimentos” (N=584), identificadas como barreiras, podem ser oportunidades para o desenvolvimento destes produtos em Portugal. Todavia, esse desenvolvimento poderá potenciar o surgimento de riscos
para os investidores na medida em que podem ser disponibilizados produtos conotados
como ESG que na realidade não têm tais características, bem como produtos com fraca
relação qualidade-preço e/ou pouco alinhados com as preferências ESG dos investidores.
O “receio de obter um baixo retorno financeiro se investir nestes investimentos”
(N=730) e a “falta de informação sobre o papel do regulador na proteção do investidor
nestes investimentos” (N=618) foram outras barreiras identificadas pelos respondentes.
A primeira sugere a existência de trade-offs entre retorno financeiro e retornos ESG nas
preferências dos investidores, enquanto a segunda sugere a necessidade de proteção
dos investidores, algo a que a CMVM continua atenta.
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GRÁFICO 33 - Influência de vários agentes económicos no desenvolvimento
de investimentos socialmente responsáveis/sustentáveis em Portugal
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Fonte e cálculos: CMVM.

Finalmente, os respondentes identificaram os investidores institucionais, os bancos
e o Governo como os agentes com maior influência no desenvolvimento de investimentos
socialmente responsáveis/sustentáveis em Portugal, seguidos dos reguladores financeiros, seguradoras e grandes empresas não financeiras. Há, pois, um longo caminho a percorrer no desenvolvimento dos investimentos sustentáveis no nosso país.
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O desenvolvimento de produtos
e serviços financeiros que incorporam características de sustentabilidade permanece intenso. Segundos dados da ESMA39, em 2021S1 assistiu-se na
Europa a um crescimento de 40% no valor vivo de instrumentos de dívida com
características ESG, tendo o segmento
da dívida sustentável totalizado 888 mil
milhões de euros, e a um crescimento
de 20% nos ativos com características
ESG sob gestão coletiva. É de realçar,
ainda, o forte crescimento dos ETFs
ESG (+200%) em comparação com o
crescimento de 27% dos ETFs não ESG.
Em Portugal, até à data de elaboração deste relatório, 10 sociedades portuguesas emitiram obrigações e/ou papel comercial com características ESG
em 2021, num montante global de cerca de 3 mil milhões de euros, correspondendo maioritariamente à emissão
de dívida com características E colocada junto de investidores institucionais.
No caso dos PRIIPs, foi comunicada à
CMVM a comercialização de 8 produtos
com características ESG por três distribuidores diferentes. Em geral, a denominação destes PRIIP é “verde” não
porque o valor do financiamento obtido
através de investimento nestes produtos seja aplicado em projetos sustentáveis, mas porque a sua rentabilidade se
encontra associada a um índice “verde”.
Os cinco PRIIPs cuja comercialização já
tinha terminado foram subscritos por

39
40

80

um pouco menos de 600 investidores
não profissionais num montante global
de 22,7 milhões de euros. Em matéria
de gestão coletiva de ativos, no final de
agosto de 2021 existiam seis fundos de
investimento com a sigla “ESG” na respetiva designação e que tinham um valor sob gestão de 481 milhões de euros
e cerca de 28 500 participantes.
A correta identificação de instrumentos financeiros que sejam de
facto ESG é relevante na medida em
que, se não for efetuada, dificulta a
monitorização e a supervisão desses
instrumentos, é suscetível de criar
confusão nos investidores e facilita o
greenwashing. Novos requisitos publicados pela UE relacionados com divulgação de informação ESG trouxeram
alguma clareza. Assim, por exemplo, o
Regulamento (EU) 2019/2088, que entrou em vigor em 10 de março de 2021,40
visa harmonizar a divulgação de informações aos investidores finais sobre
a integração dos riscos em matéria de
sustentabilidade, a consideração dos
impactos negativos para a sustentabilidade, os objetivos de investimento sustentável ou a promoção das características ambientais ou sociais nos
processos de tomada de decisões de
investimento e de aconselhamento.
O artº 2º, nº 17, deste regulamento
define o que são investimentos
sustentáveis, o que permite mitigar o
risco de confusão nos investidores.

Cf. https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-165-1842_trv2-2021.pdf
Conhecido como Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).
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De acordo com as entidades gestoras de organismos de investimento coletivo a operar em Portugal, cerca de
25% dos OICVM e OIAVM que gerem correspondem ao artº 8º do referido regulamento SFRD (que corresponde aos OIC
que promovem características de sustentabilidade através de uma estratégia
de investimento que integra os riscos de
sustentabilidade no seu processo de investimento, acompanhando um conjunto de indicadores de sustentabilidade)
e os remanescentes 75% ao artº 6º (OIC
em que a gestão considera eventuais
impactos negativos em matéria de sustentabilidade na tomada de decisão e no
respetivo acompanhamento dos investimentos). A CMVM acompanha de perto
a adaptação das entidades gestoras (e
dos respetivos OIC geridos) ao SFRD, o
que poderá exigir alterações aos procedimentos de gestão do investimento, de
gestão de riscos e de controlo do cumprimento, incluirá a obrigatoriedade de
existência de elementos de identificação e mitigação de risco (seja na tomada de decisão de investimento, seja no
acompanhamento da carteira pelas funções de controlo), e ainda a definição e
implementação de indicadores de sustentabilidade a serem acompanhados
na gestão e o respetivo controlo, bem
como assegurar uma proporção maioritária desses ativos em carteira e a adoção de abordagens best-in class, entre
outras.

41

A CMVM também monitoriza de
perto as carteiras e a política de investimentos destes fundos ESG de
modo a prevenir eventuais situações
de greenwashing. Estas preocupações têm vindo a crescer em termos
internacionais porquanto têm sido
apontadas falhas a entidades gestoras destes fundos. Por exemplo,
um relatório recente conclui, numa
amostra de fundos verdes, que fundos com valor sob gestão relevante falham os objetivos do Acordo de
Paris, pelo que não deveriam ser considerados green.41
Por outro lado, apesar dos requisitos de que os instrumentos financeiros green contenham condições
específicas relativas à aplicação dos
fundos obtidos, a informação pré-contratual relativa a muitos desses
instrumentos refere que o emitente
pode não ser capaz de usar os fundos
obtidos para os fins pretendidos, o que
permite questionar a validade da designação “verde”. Não obstante o esforço já efetuado pela CE, a mitigação
dos riscos de greenwashing depende criticamente de uma abordagem
harmonizada na implementação das
regras europeias e das práticas de
supervisão, de modo a evitar níveis de
atuação e tratamentos diferenciados
entre os vários Estados-membros e
níveis de proteção distintos para os
investidores. l

Ver influencemap.org Climate Funds: Are They Paris Aligned?. No mesmo sentido, o Carbon Disclosure Project conclui, numa amostra de um
terço do total da indústria de fundos globais, que apenas 158 fundos que gerem 0,5% dos ativos totais estão em linha com o objetivo do Acordo
de Paris para controlar as alterações climáticas.
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