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SÍNTESE

ano de 2020 foi marcado por uma reces-
são económica global sem precedentes. 
Contrariamente a crises económicas an-
teriores, a pandemia afetou a procura e a 
oferta agregada das economias mais avan-
çadas e das emergentes. A deterioração 
das condições económicas foi assimétrica 
em termos setoriais e geográficos. Setores 
de atividade mais dependentes de conta-
to social foram mais afetados. A quebra 
de rendimentos e da confiança dos consu-
midores, em conjunto com as restrições à  

atividade produtiva resultantes de medidas 
de contenção da pandemia, tiveram um efei-
to bastante negativo nos resultados econó-
micos das empresas. Sem prejuízo, alguns 
dos principais mercados acionistas interna-
cionais apreciaram-se significativamente, 
impulsionados pelo relaxamento da política 
monetária e pelas valorizações expressivas 
dos setores tecnológico e farmacêutico. 
Contudo, o mercado acionista português, à 
semelhança da maioria dos mercados euro-
peus, não acompanhou essa tendência. 

O PSI 20 DESVALORIZOU (-6,1%) EM 2020, UMA QUEDA MAIS PRONUNCIADA 
DO QUE A DO PRINCIPAL ÍNDICE DE REFERÊNCIA DA ZONA EURO (EUROSTOXX 
600), QUE SE DEPRECIOU 4,0%

A FORTE DIMINUIÇÃO DOS LUCROS EM 2020 E O PESSIMISMO QUANTO 
À RECUPERAÇÃO DA ECONOMIA NO PERÍODO PÓS-PANDEMIA COVID-19 
CONDUZIRAM A UMA DIMINUIÇÃO DOS DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS AOS 
ACIONISTAS

AS YIELDS DOS TÍTULOS DE DÍVIDA PÚBLICA PORTUGUESA MANTIVERAM A 
TRAJETÓRIA DESCENDENTE, REFLETINDO UM CONTEXTO DE MUITO BAIXAS 
TAXAS DE JURO DE CURTO PRAZO NA ZONA EURO DURANTE UM HORIZONTE 
TEMPORAL BASTANTE ALARGADO. APESAR DO AUMENTO DO VOLUME DE 
EMISSÕES OBRIGACIONISTAS SOBERANAS, A PLATAFORMA MTS REGISTOU UMA 
QUEDA PRONUNCIADA DOS VALORES TRANSACIONADOS

A VOLATILIDADE DOS MERCADOS ACIONISTA E OBRIGACIONISTA AUMENTOU 
FACE AO PERÍODO HOMÓLOGO, E MANTEVE-SE LIGEIRAMENTE ACIMA DO SEU 
PADRÃO HISTÓRICO

OS VALORES ADMINISTRADOS PELA GESTÃO COLETIVA NACIONAL AUMENTARAM 
5,9% E OS DA GESTÃO INDIVIDUAL DIMINUÍRAM 22%

O
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Merlin Properties estreia-se

na Euronext Lisbon, através

de um processo de dual-listing

15.01.2020

OCDE divulga avaliação sobre  

o mercado de capitais português

02.10.2020

Aumento de capital da EDP em 

1.020 Milhões de euro

07.08.2020

Governo norte-americano apresenta 

pacote de auxílio à economia (Care Act) 

de 2 biliões de euro

27.03.2020

Comissão Europeia apresenta o plano 

“Next Generation EU” o qual envolve 

um pacote de 1,8 biliões de euro

27.03.2020

Oms declara Covid-19  

como pandemia

11.03.2020

Parlamento Europeu e Conselho 

chegam a acordo sobre  

o mecanismo de recuperação  

e resiliência, o instrumento central  

do Next Generation EU 

18.12.2020

FDA concede autorização  

de emergência à vacina da Moderna

18.12.2020

Reino Unido concede autorização  

de emergência à vacina da Pfizer/ 

/Biontech, e é seguido por outros países

02.12.2020

Decretado o estado de 

emergência em Portugal

18.03.2020

BCE inicia o Pandemic Emergency 

Purchase Programme (PEPP) 

25.03.2020

Eleição presidencial  

nos Estados Unidos

03.11.2020

MAR

OUT

NOV

AGO

JA
N

Acordo entre Reino Unido e União 

Europeia relativamente aos termos 

da relação EU-UK após o fim  

do período transitório pós Brexit

24.12.2020

MARCOS

2
0

2
0

OMS concede autorização de 

emergência à vacina da Pfizer/ 

/Biontech

31.12.2020

DEZ
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NÚMEROS

MERCADO SECUNDÁRIO
1

1
 Euronext Lisbon inclui o mercado regulamento e os sistemas de negociação multilateral Euronext Access e Euronext Growth.

VOLATILIDADE ANUAL

DO PSI 20

26,7%
VALORIZAÇÃO ANUAL

DO PSI 20

-6,1%
NÚMERO DE EMPRESAS 

QUE DEIXARAM DE ESTAR COTADAS

NA EURONEXT LISBON

NÚMERO DE NOVAS EMPRESAS

ADMITIDAS À NEGOCIAÇÃO

NA EURONEXT LISBON

11
CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA

DA TOTALIDADE DOS INSTRUMENTOS 

FINANCEIROS ADMITIDOS

NA EURONEXT LISBON

CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA

EM AÇÕES NACIONAIS

ADMITIDAS

NA EURONEXT LISBON

230 198,4
Mil milhões de euros

73,424
Mil milhões de euros

20
20
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MERCADO SECUNDÁRIO
1

VALOR NEGOCIADO EM AÇÕES 

NA EURONEXT LISBON

28,630
Mil milhões de euros

VALOR DE DÍVIDA PÚBLICA  

NACIONAL TRANSACIONADO  

NA PLATAFORMA MTS

VALOR TRANSACIONADO EM CONTRATOS  

DE FUTUROS SOBRE O PSI 20 NO MERCADO  

DE FUTUROS E OPÇÕES DA EURONEXT LISBON

94,8
Mil milhões de euros

292,6
Mil milhões de euros

ENERGIA NEGOCIADA EM CONTRATOS 

A PRAZO NO MIBEL

33 582
GWh

NÚMEROS

1
 Euronext Lisbon inclui o mercado regulamento e os sistemas de negociação multilateral Euronext Access e Euronext Growth.

2
0

2
0
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RESULTADOS E DÍVIDA DAS 
COTADAS NACIONAIS

Os lucros obtidos pelas empresas  

não integrantes do PSI 20 aumentaram 

25,3% e os obtidos

pelas empresas integrantes do PSI 20 

diminuíram 40,1%

PAY-OUT RATIO DAS EMPRESAS

NÃO COTADAS COM LUCROS

71%
PAY-OUT RATIO DAS EMPRESAS

COTADAS COM LUCROS

21%

NÚMEROS

2
0

2
0
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EMISSÕES DE OBRIGAÇÕES 

POR SOCIEDADES FINANCEIRAS 

E NÃO FINANCEIRAS 

9
AUMENTOS DE CAPITAL  

EM MERCADO REGULAMENTADO

2
Mil milhões de euros

MATURIDADE MÉDIA RESIDUAL  

DO STOCK DE DÍVIDA PÚBLICA

VALOR DE EMISSÃO DE DÍVIDA DIRETA

PELO ESTADO PORTUGUÊS ATRAVÉS

DE OBRIGAÇÕES DO TESOURO A TAXA FIXA 

7,427,75
Mil milhões de euros

MATURIDADE MÉDIA DAS EMISSÕES

DE DÍVIDA PÚBLICA DE MÉDIO-LONGO

PRAZO REALIZADAS EM 2020

10,0

MERCADO PRIMÁRIO
E OFERTAS

NÚMEROS

2
0

2
0
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INTERMEDIAÇÃO
FINANCEIRA

VALOR DOS INSTRUMENTOS FINANCEIROS REGISTADOS

PELOS INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS

VALOR DAS ORDENS RECEBIDAS, RESPETIVAMENTE, NOS MERCADOS A CONTADO E A 

PRAZO, POR INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS AUTORIZADOS A PRESTAR EM PORTUGAL 

O SERVIÇO DE RECEÇÃO E TRANSMISSÃO DE ORDENS POR CONTA DE OUTREM

126,9 e 146,5 
Mil milhões de euros

255,2
Mil milhões de euros

VALOR NEGOCIADO POR CONTA PRÓPRIA, RESPETIVAMENTE, NOS MERCADOS 

A CONTADO E A PRAZO, PELOS INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS

188,7 e 40,3 
Mil milhões de euros

NÚMEROS

2
0

2
0
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GESTÃO DE ATIVOS

14,648,8
Mil milhões de euros Mil milhões de euros

VALOR GERIDO POR FUNDOS

DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO

(153 FUNDOS)

VALOR SOB GESTÃO INDIVIDUAL

DE CARTEIRAS

96
Milhões de euros

SUBSCRIÇÕES LÍQUIDAS EM FUNDOS

DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

10,81 588
Milhões de euros Mil milhões de euros

VALOR GERIDO POR FUNDOS

DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

(201 FUNDOS) 

SUBSCRIÇÕES LÍQUIDAS EM FUNDOS

DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO

NÚMEROS

2
0

2
0
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GESTÃO DE ATIVOS

1934,8
Mil milhões de euros Milhões de euros

SUBSCRIÇÕES LÍQUIDAS EM 

FUNDOS DE INVESTIMENTO 

DOMICILIADOS NO ESTRANGEIRO 

AUTORIZADOS A SEREM 

COMERCIALIZADOS EM PORTUGAL

VALOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 

DOMICILIADOS NO ESTRANGEIRO 

AUTORIZADOS A SEREM 

COMERCIALIZADOS EM PORTUGAL

(136 FUNDOS)

303
Milhões de euros

ATIVOS SOB GESTÃO EM FUNDOS  

COM ESTRATÉGIA ESG (5 FUNDOS)

5,63,6
Mil milhões de euros Mil milhões de euros

ATIVOS SOB GESTÃO

POR OPERADORES NACIONAIS 

DE CAPITAL DE RISCO (166 FUNDOS)

VALOR GERIDO POR FUNDOS

DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS 

(9 FUNDOS)

NÚMEROS

2
0

2
0
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s índices acionistas internacionais apre-
ciaram em 2020, apesar da profunda dete-
rioração da atividade económica. O índice 
MSCI World (representativo de um cabaz de 
ações mundiais) valorizou 16,5%, se consi-
derados os dividendos distribuídos, mas o 
desempenho bolsista foi assimétrico, quer 
em termos geográficos, quer em termos 

setoriais. Os mercados europeus (-2,8%) 
e da América Latina (-13,6%) registaram 
desvalorizações, ao passo que os merca-
dos norte-americano (+21,4%) e chinês 
(+29,0%) apresentaram fortes subidas.2  
O índice PSI 20 conheceu uma desvaloriza-
ção (-6,1%) ligeiramente superior à regista-
da na Europa.

RECESSÃO ECONÓMICA GLOBAL SEM PRECEDENTES E QUEDA ACENTUADA DOS 
RESULTADOS DAS EMPRESAS

O ÍNDICE PSI 20 DESVALORIZOU, MAS ALGUNS DOS PRINCIPAIS ÍNDICES GLOBAIS 
APRESENTARAM FORTES VALORIZAÇÕES

A VOLATILIDADE DOS PRINCIPAIS MERCADOS ACIONISTAS AUMENTOU 
ABRUPTAMENTE NO INÍCIO DA PANDEMIA, TENDO NA SEGUNDA METADE DO 
ANO REVERTIDO PARA VALORES PRÓXIMOS, EMBORA SUPERIORES, À SUA 
MÉDIA HISTÓRICA 

RELATÓRIO SOBRE OS MERCADOS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 2020

O

2
 Índices de referência da MSCI para as respetivas regiões.
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GRÁFICO 1 – VALOR, RENTABILIDADE
E VOLATILIDADE ANUAL DO PSI 20
(JANELA MÓVEL DE 1 ANO)

A evolução dos principais índices glo-
bais ao longo de 2020 não pode ser dissocia-
da da dinâmica da situação pandémica, nem 
da oportunidade da intervenção dos deciso-
res de política monetária e fiscal. Com efei-
to, o final do primeiro trimestre foi marcado 
pela propagação do novo coronavírus SARS-
CoV-2 fora da China e pela adoção de fortes 
medidas de contenção em quase todas as 
regiões do globo. A incerteza e a paralisação 
da atividade económica, exacerbadas por 
situações anormais de mercado (episódios 
de procura de segurança - flight-to-safety -, 
sell-offs decorrentes de avultados resgates 
de fundos de investimento, chamadas de 
margem e desalavancagem de fundos com 
volatilidade-alvo, e uma disrupção no mer-
cado de derivados sobre o petróleo) provo-
caram uma forte desvalorização do MSCI 
World (-20,9% nos três primeiros meses de 
2020 face ao final de 2019). 

A atuação concertada e tempestiva 
dos decisores de política monetária e or-
çamental teve um papel relevante para a 
recuperação ocorrida nos trimestres se-
guintes. No caso dos bancos centrais, a 
intervenção resultou em políticas mone-
tárias mais expansionistas, com a Reserva 
Federal norte-americana a cortar a fed 
fund rate em 150 pontos base (p.b.) para o 
intervalo 0-0,25%, e a reativar o programa 
de compra de ativos (designadamente de 
dívida do Tesouro e de agências governa-
mentais). Na zona Euro, a margem de re-
dução de taxas diretoras era mais limitada, 
porquanto aquelas já eram negativas antes 
da crise sanitária. Por essa razão, a res-
posta do BCE assentou no reforço do seu 
programa de compra de ativos, designada-
mente aumentando os montantes alocados 
e alargando o leque de ativos elegíveis. Os 
programas de flexibilização quantitativa 
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GRÁFICO 2 – COVID STRINGENCY INDEX (ESQ)
E MEDIDAS FISCAIS/ORÇAMENTAIS DE APOIO À ECONOMIA (DIR)
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(quantitative easing - QE) promoveram a 
procura de ativos com e sem risco, redu-
zindo a incerteza, estabilizando os merca-
dos e estimulando o apetite dos investido-
res pelo risco. Em paralelo, operações de 
cedência de liquidez ajudaram a manter o 
fluxo de crédito para o setor privado não-
-financeiro e impediram a formação de 
feedback loops entre a economia real e o 
setor bancário.

No âmbito da política orçamental foram 
reforçadas as verbas destinadas ao setor 
da saúde e ao combate à pandemia, e, em 

paralelo, foram adotadas medidas de apoio 
ao tecido económico. A dimensão do apoio 
e o conjunto de medidas adotadas foram 
determinados pela capacidade orçamental 
dos estados. Países com menor margem 
orçamental recorreram essencialmente a 
despesa contingente como garantias pú-
blicas, linhas de crédito e moratórias, ao 
passo que países com maior margem opta-
ram também por injeções diretas de capi-
tal em empresas de setores mais atingidos 
pela crise pandémica, apoios diretos às fa-
mílias e diminuição de impostos.

Fonte: University of Oxford; FMI. O COVID Stringency Index é um indicador compósito construído sobre 9 indicadores de resposta à pandemia, incluindo fecho 

de escolas, fecho de atividades económicas e proibição de circulação/viagens. Varia entre 0 e 100. AL+ES+FR+ IT representa o valor médio para Alemanha, 

Espanha, França e Itália.
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Os mercados acionistas encetaram 
uma forte recuperação no início do segun-
do trimestre, a qual foi sustentada por ex-
petativas de uma recuperação rápida da 
atividade económica e dos resultados das 
empresas. Igualmente importante foi a re-
dução das taxas de desconto suportada 
pelo forward guidance das autoridades de 
política monetária, o qual sinalizava taxas 
de juro reduzidas durante um horizonte 

temporal bastante alargado. Na zona Euro, 
o forward guidance sugere a manutenção 
das taxas de juro diretoras em níveis re-
duzidos até que surjam indícios fortes de 
reaparecimento de inflação. O Pandemic 
Emergency Purchase Programme (PEPP)3 
foi estendido até março de 2022, tendo 
atingido no final de dezembro de 2020 os 
757 biliões de euros em compras líquidas 
acumuladas.

GRÁFICO 3 – POLÍTICA MONETÁRIA
NA ZONA EURO (ESQ) E EUA (DIR)

Após o colapso da atividade económi-
ca no segundo trimestre, assistiu-se a uma 
recuperação gradual no terceiro trimestre 
em resultado do levantamento de restri-
ções a setores económicos e de limitações 
de circulação. O nível de confiança dos con-
sumidores, empresários e do clima de ne-
gócios aumentou, e os dados económicos 
do terceiro trimestre surpreenderam po-
sitivamente os mercados financeiros. O fi-
nal do terceiro trimestre foi marcado pelo 

agravamento da crise sanitária, com par-
ticular incidência na Europa. Apesar dis-
so, o principal índice acionista global apre-
ciou +23,3% no segundo semestre. O MSCI 
Europe também subiu (+10%) naquele pe-
ríodo, com a superação do nível de valoriza-
ção pré-pandemia pela maioria dos índices 
domésticos. O sucesso das negociações 
do acordo pós Brexit, as notícias positivas 
sobre o desenvolvimento de vacinas para o 
novo coronavírus e o resultado das eleições 

3
 Programa que visa 

a aquisição pelo 

banco central de 

títulos de dívida dos 

setores público e 

privado até 1,85 biliões 

de euros. O bilião 

(trilião) é definido 

como 10^12 (10^18).
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presidenciais norte-americanas contribuí-
ram para aqueles desempenhos. O desen-
volvimento das vacinas teve o mérito de 
melhorar o sentimento do mercado sobre 
os setores mais afetados pela pandemia, 
contribuindo para um redireccionamento 
do investimento para esses setores. 

As projeções económicas para o pró-
ximo triénio sugerem que a recuperação 
para níveis pré-pandemia será demorada 
para a maioria dos países. O nível de incer-
teza continua elevado, gerando preocupa-
ções quanto a um eventual desalinhamento 
entre os preços de mercado e o valor intrín-
seco dos ativos. As cotações foram essen-
cialmente suportadas pela redução das ta-
xas de desconto, sendo que o elevado nível 
de incerteza e a degradação da atividade 
económica não parecem pesar na avalia-
ção dos ativos. 

O PIB mundial registou uma contração 
de -3,5%. Contrariamente a crises ante-
riores, ocorreram choques simultâneos na 
procura e na oferta. A incerteza e a perda 
de rendimento ditaram uma queda da pro-
cura mundial, enquanto as medidas toma-
das para conter a crise sanitária, nomea-
damente as medidas de confinamento, 
ditaram o fecho de atividades económicas 
e a restrição temporária da oferta. O im-
pacto da crise sanitária foi, ainda assim, as-
simétrico em termos geográficos. A estru-
tura do tecido empresarial (em particular, a 
relevância económica dos setores expos-
tos a medidas de distanciamento social) e o 
sucesso no combate à crise sanitária expli-
cam o desempenho económico das várias 
economias. 

As economias mais avançadas conhe-
ceram uma contração mais profunda do 
que as economias emergentes, com a que-
da da atividade económica a ser mais no-

tória na zona Euro (-7,2%) e no Reino Unido 
(-10%) do que nos EUA (-3,4%). O impac-
to da pandemia também foi assimétrico 
na zona Euro, com a atividade económica 
a cair menos na Alemanha (-5,4%) do que 
em Espanha, França e Itália (-11,1%, -9,9% 
e -9,2%, respetivamente). Das economias 
com maior peso na economia global, ape-
nas a China apresenta um crescimento 
real positivo face ao período homólogo. A 
Turquia e a Índia também conseguiram re-
gressar a níveis de atividade económica 
pré-pandemia no último trimestre de 2020.

Apesar da forte recessão económica, 
a taxa de desemprego da zona Euro subiu 
apenas +0,4 p.p., o que encontra justifica-
ção no facto de a política económica dos 
estados-membros ter privilegiado apoios 
à manutenção do emprego. Pelo contrário, 
os EUA – com uma recessão menos profun-
da do que a zona Euro - viram aquele indi-
cador agravar-se +4,4 p.p., com os apoios a 
serem canalizados diretamente para as fa-
mílias, o que poderá explicar a redução me-
nos pronunciada do consumo privado na-
quela economia. 

A evolução da conjuntura económi-
ca internacional seguiu a dinâmica da cri-
se pandémica. Após a contração severa da 
atividade económica na primeira metade 
de 2020, o início do segundo semestre foi 
marcado por uma retoma progressiva, em 
linha com o alívio das medidas de conten-
ção da pandemia. A superação das expe-
tativas dos analistas para o crescimento 
de algumas das maiores economias no ter-
ceiro trimestre induziu uma revisão em alta 
das previsões de crescimento para 2020 e 
para 2021. O comportamento do Purchasing 
Managers’ Index (PMI) global no último tri-
mestre de 2020 sugere a retoma da ativi-
dade industrial nos EUA e nos mercados 
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emergentes. De facto, a produção indus-
trial global e o comércio de mercadorias 
aproximaram-se dos níveis pré-pandemia 
no último trimestre, fruto da forte procu-
ra de equipamento informático e médico. 
O investimento também recuperou, apesar 
da incerteza de curto prazo e do elevado 
endividamento das empresas. 

A recuperação económica foi mais rá-
pida entre as grandes economias emergen-
tes e nas da região Ásia-Pacífico, refletin-
do o sucesso das medidas de contenção 
da pandemia e o forte apoio de medidas 
governamentais. O ritmo de recuperação 
económica tem sido mais lento no conjun-
to das economias da UE. O descontrolo da 
pandemia no último trimestre de 2020 con-
duziu a medidas de contenção mais seve-
ras, que afetaram a quantidade de horas 
trabalhadas e o desempenho do setor dos 
serviços. Ainda assim, as medidas de con-
tenção adotadas no final de 2020 estão as-
sociadas a menor declínio na mobilidade do 
que no início da pandemia, já que tenderam 
a ser mais localizadas geograficamente e 
centraram-se essencialmente em setores 
com predominância de contacto próximo 
(lazer, alojamento e restauração). Os seto-
res da indústria e da construção permane-
ceram em atividade. 

O PIB português caiu -7,6% em 2020. O 
primeiro trimestre foi marcado por uma va-
riação trimestral em cadeia de -4%, mas o 
segundo trimestre foi o mais afetado pela 
crise pandémica (variação em cadeia de 
-13,9%) em resultado da severidade das 
medidas sanitárias adotadas. De modo a 
atenuar os efeitos negativos das restrições 
foram implementadas medidas de apoio às 
empresas, designadamente de apoio à li-
quidez e à manutenção da capacidade pro-
dutiva. Entre essas medidas encontram-se 

a possibilidade de adiamento do pagamen-
to de impostos e outras contribuições, mo-
ratórias e linhas de crédito com garantias 
públicas, enquanto em matéria de apoio à 
manutenção de postos de trabalho se des-
taca o layoff simplificado. São também de 
assinalar medidas de apoio ao rendimen-
to das famílias que perderam o emprego e 
moratórias de crédito a particulares.

O alívio das medidas de contenção teve 
um impacto imediato no terceiro trimestre, 
o qual também beneficiou da realização de 
despesa adiada durante o período de confi-
namento mais restrito. A recuperação eco-
nómica desacelerou no quarto trimestre 
com a implementação de novas medidas 
de contenção em Portugal e nos principais 
parceiros comerciais.

Uma desagregação das várias compo-
nentes do PIB permite identificar as rubri-
cas do consumo privado (-6%) e da procura 
externa (queda de -18,7% das exportações 
e de -12,1% das importações) como as que 
mais contribuíram para a contração da 
economia portuguesa. A formação bruta 
de capital fixo também diminuiu face ao 
período homólogo, ao passo que o consu-
mo público aumentou ligeiramente. Apesar 
da forte queda da atividade económica, o 
mercado laboral manteve-se estável em re-
sultado dos apoios à conservação do em-
prego, com a taxa de desemprego a atingir 
7,1% no final do ano (variação de +0,2 p.p. 
face ao período homólogo). A taxa de infla-
ção foi de 0%, refletindo a queda da procu-
ra agregada.

Numa perspetiva setorial, a contração 
da atividade económica foi heterogénea, 
sendo mais notória nos setores de ativi-
dade que exigem contato próximo. O valor 
acrescentado bruto dos setores de reta-
lho, reparação de veículos, alojamento e 
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restauração caiu -12,7%. O impacto no se-
tor do turismo foi profundo, com uma dimi-
nuição de -61,3% das dormidas em hotéis, 
e contribuiu para a deterioração da balança 
de transações correntes. O índice de pro-
dução industrial caiu -7%, refletindo menor 
procura interna e externa, pese embora o 
crescimento de +3,3% verificado no setor 
da construção.

Após as fortes quedas ocorridas no 
final do primeiro trimestre, os mercados 
acionistas iniciaram uma forte recupera-
ção, assente em baixas taxas de descon-
to e na expetativa de recuperação rápida 
da economia para níveis pré-pandemia. 
Os principais índices contabilizaram que-
das pronunciadas nos resultados por ação 
(EPS) intercalares de 2020. O EPS do índice 
MSCI World diminuiu 30% em 2020, mas as 
quedas foram ainda mais profundas para o 
Eurostoxx e o PSI 20. As margens de lucro 

e os resultados das empresas diminuíram 
rápida e abruptamente com a contração 
da atividade económica. A segunda meta-
de do ano foi marcada por alguma recupe-
ração dos resultados das empresas, que se 
mantiveram, ainda assim, abaixo dos níveis 
pré-pandemia. Essa recuperação assentou 
no crescimento do volume das vendas, uma 
vez que as margens de lucro caíram (va-
riação de -2,5 p.p. no caso do índice MSCI 
World).

Em consequência, a rentabilidade dos 
capitais próprios (return on equity – ROE) do 
índice MSCI World diminuiu, e as despesas 
de capital mantiveram-se ao nível do pe-
ríodo homólogo (beneficiando de uma va-
riação em cadeia no último trimestre de 
2,8%). Por outro lado, o rácio de cobertu-
ra das despesas com juros caiu, sugerindo 
menor qualidade creditícia das empresas 
cotadas.

GRÁFICO 4 – RESULTADOS POR AÇÃO (ESQ)
E MARGEM DE LUCRO (DIR)
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O desempenho económico das em-
presas da zona Euro foi afetado pela que-
bra, em simultâneo, das margens de lucro 
(-50%) e do volume de vendas (-3,2%), com 
o EPS a cair -47,3% e o ROE -5,7 p.p.. Não 
obstante a redução dos juros cobrados na 
zona Euro, a deterioração dos resultados 
económicos reduziu a capacidade de as 
empresas cobrirem o serviço da dívida. 

As empresas norte-americanas au-
mentaram as receitas em 2020 (+1,3%). 
Esta evolução está em linha com o com-
portamento agregado do consumo priva-
do dos EUA, e que apresenta uma quebra 
menos pronunciada do que na zona Euro. A 
margem de lucro e o EPS destas empresas 
diminuiu (-2,9 p.p. e -16,8%, respetivamen-
te), ou seja, bastante menos do que no caso 
das empresas da zona Euro. 

Por seu turno, as empresas cotadas no 
mercado português registaram igualmen-
te uma deterioração do EPS (-33%), do ROE 
(-5,3 p.p.) e da margem de lucro (-2,4 p.p.).

O P/E4 do MSCI World situava-se em 

32,7 no final de 2020, um aumento expres-
sivo face ao período homólogo e que é ex-
plicado quer pela valorização do índice, 
quer pela degradação dos resultados por 
ação. O P/B5 também conheceu um aumen-
to face ao período homólogo, fruto da for-
te valorização das ações. Nos EUA, a evolu-
ção do P/E (P/B) refletiu igualmente o forte 
aumento das cotações. Quer no caso do 
índice global, quer no caso do índice nor-
te-americano, os analistas preveem uma 
recuperação da rentabilidade para o nível 
pré-pandemia já em 2021, razão pela qual a 
reversão do P/E para a média histórica po-
derá concretizar-se através do aumento 
dos resultados e não de uma correção do 
preço das ações.

O P/E do Eurostoxx aumentou para 46,9 
no final do ano, em resultado da degrada-
ção dos resultados por ação. Em Portugal, 
o P/E do índice PSI 20 aumentou para 23,6 
no final do ano, em virtude de um recuo dos 
resultados por ação superior à desvaloriza-
ção das cotações acionistas.

4 
P/E é o indicador price to earnings.

5 
P/B é o indicador price to book.
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Os preços das ações atingiram máxi-
mos históricos em alguns mercados. Mesmo 
com a recuperação da rentabilidade das em-
presas no segundo semestre, as cotações 
permaneceram elevadas tendo em conta os 
múltiplos. A compressão do term premium6 e 
a redução das taxas de juro sem risco de lon-
go prazo ajudam a explicar a preferência dos 
investidores por ações, e a sua consequente 
valorização, num contexto em que os níveis 
de incerteza atingiram máximos históricos. 

Com efeito, em março o VIX7 atingiu o 
seu nível mais elevado de sempre, tendo o 
nível de incerteza permanecido acima da 
média histórica após a intervenção dos de-
cisores de política monetária e orçamental 
no final do primeiro trimestre. O aumento do 
apetite pelo risco materializou-se na valori-
zação de ativos mais opacos (como os crip-
toativos) e em stress financeiro, e na espe-
culação com recurso a alavancagem por 
investidores de retalho.

6
 Term premium definido como a diferença entre as taxas à vista a dez e a dois anos.

7
 O VIX é um índice de volatilidade da bolsa de valores de Chicago, e representa a expetativa da volatilidade do mercado a 30 dias.

GRÁFICO 5 – EARNINGS YIELD (ESQ)
E PRICE-TO-BOOK (DIR)
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GRÁFICO 7 – STRESS FINANCEIRO
E CONDIÇÕES FINANCEIRAS

Fonte: BIS; cálculos CMVM.

0

10

20

30

40

50

60

70Graf Esq.

Margens em contratos
de derivados (Esq.)

Interesse
dos investidores

de retalho
no mercado

acionista (Dir.)

Dez. 
11

Jun. 12

Dez. 
12

Jun. 13

Dez. 
13

Jun. 14

Dez. 
14

Jun. 15

Dez. 
15

Jun. 16

Dez. 
16

Jun. 17

Dez. 
17

Jun. 18

Dez. 
18

Jun. 19

Dez. 
19

Jun. 2
0

Dez. 
20

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

-2

0

2

4

6
Graf Esq.

Bank Financial
Stress Index

Financial Conditions Index
Leverage Subindex

Risk Subindex
Credit Subindex

Graf Dir.

European Economic
Policy Uncertainty

Composite Index

World Trade Uncertainty
(WTU) Index GDP

Weighted Average

Bloomberg Economics
Euro Area

Uncertainty Gauge

US Economic Policy
Uncertainty Index

WUI World
Uncertainty Advanced

Economies Index Dez. 11 Dez. 14 Dez. 17 Dez. 20 Dez. 11 Dez. 14 Dez. 17 Dez. 20

Fonte: FRED; cálculos CMVM.

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


28

RELATÓRIO SOBRE OS MERCADOS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 2020

Voltar ao índice cmvm.pt

1. EVOLUÇÃO GLOBAL DOS 

MERCADOS ACIONISTAS

No mercado de dívida soberana assis-
tiu-se a uma redução de yields e de spreads 
de contratos de CDS após o anúncio do pro-
grama de compra de ativos do BCE em mar-
ço (em particular do PEPP), e na sequência 
do acordo para o fundo de recuperação da 
UE celebrado em julho (e que deverá ser fi-
nanciado com uma emissão conjunta da 

UE no montante de 750 biliões de euros). 
O fundo de recuperação deverá beneficiar 
os países do sul da Europa, e em particular 
Espanha, Itália e Portugal, cujo tecido eco-
nómico foi profundamente afetado devido 
à sua maior dependência do turismo. As 
yields a 10 anos dos países do sul da Europa 
aproximaram-se de 0%.

GRÁFICO 8 – CURVA DE RENDIMENTOS (ESQ)  
E SPREADS SOBERANOS A CINCO ANOS (DIR)
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de responsabilidades contingentes - como 
garantias públicas ao setor empresarial pú-

blico e privado - poderá exacerbar os riscos 
de dívida soberana.

GRÁFICO 9 – DÍVIDA PÚBLICA EM % DO PIB (ESQ)
E CUSTO IMPLÍCITO DA DÍVIDA (DIR)

A evolução do preço dos instrumentos 
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ceiras também reflete a intervenção da po-
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dido pela diferença entre as yields de obri-
gações BB e AA- situava-se em 2,37 p.p. e 
em 2,20 p.p no final de 2020 nos EUA e na 

zona Euro, respetivamente, valores em am-
bos os casos superiores aos registados no 
final de 2019. Esta evolução perspetiva um 
aumento do incumprimento. 

No que se refere ao term premium, a di-
ferença entre as taxas à vista a dez e a dois 
anos era de 0,18 p.b. (variação homóloga de 
-0,26 p.p.) para a dívida soberana da zona 
Euro no final do ano. Nos EUA, aquele indi-
cador situava-se próximo de 80 p.b., tradu-
zindo um aumento da inclinação da curva 
de rendimentos face ao período homólogo. 
Em ambos os casos, o declive da curva de 
rendimentos encontra-se substancialmen-
te aquém da média histórica. 
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GRÁFICO 10 – YIELDS DE OBRIGAÇÕES EMITIDAS
POR EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS (ESQ) E TERM PREMIUM (DIR)

Os mercados de dívida corporate re-
cuperaram no segundo semestre, quer no 
segmento investment-grade (IG), quer nos 
segmentos de dívida de mercados emer-
gentes e high yield (HY), terminando o ano 
com valorizações próximas dos níveis pré-
-crise. Naquele período, os spreads dimi-
nuíram em todos os setores e classes de 
notação financeira, sinalizando um com-
portamento renovado de procura de re-
torno (search-for-yield). A classe de dívida 
com notação mais elevada transacionou 
com yields negativas no último trimestre 
de 2020. 

A qualidade creditícia dos montantes-
-vivos de dívida manteve-se inalterada ao 
longo do ano, com as classes de risco BBB 
ou inferior a representar no seu conjunto 
mais de metade do total. Globalmente, a 
dívida a transacionar a yields negativas su-
biu para 17,5 biliões de dólares, sendo que 

a dívida de empresas não financeiras nes-
sas circunstâncias totalizava 2 biliões de 
dólares. Noutra vertente, constata-se que 
enquanto o volume de emissões de dívida 
com maturidade inferior a cinco anos se 
manteve quase inalterado, ocorreu um au-
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Em geral, a taxa de incumprimento das 
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lências de PME mantiveram-se em níveis 
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nomias, fruto de moratórias e concessão 
de garantias públicas para acesso a finan-
ciamento. Sem prejuízo disso, o número 
potencial de “fallen angels” (empresas com 
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cou a nível global desde o início da pande-
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de risco de crédito (downgrades) é eleva-
do, porquanto empresas de alguns setores 
continuam com níveis de receitas abaixo do 
período pré-pandemia. 

A crise pandémica aumentou o stock 
de dívida do setor privado. Em termos glo-
bais, as dívidas das empresas não financei-
ras e das famílias (em percentagem do PIB) 
cresceram 11,5 p.p. e 5 p.p., respetivamen-
te, entre o final de 2019 e o terceiro trimes-
tre de 2020. Apesar da queda do PIB sem 
precedentes nas últimas décadas, o im-
pacto no setor financeiro foi limitado.

Em Portugal, o financiamento atra-
vés de capital alheio está concentrado nos 
empréstimos bancários. Os montantes-vi-
vos de empréstimos bancários concedi-
dos a empresas não-financeiras aumenta-
ram 10,4% (-3,3% em 2019), contrariando 
a tendência evidenciada ao longo da últi-
ma década. Esta evolução é parcialmen-
te justificada pelo regime de moratórias e 
de garantias públicas em vigor a partir de 
março de 2020 e que possibilitou a exten-
são de maturidades de empréstimos ban-
cários ao setor empresarial. Muitas em-
presas decidiram também reforçar os seus 
buffers de tesouraria para acautelar even-
tuais problemas de liquidez decorrentes da 
crise sanitária, e em particular resultantes 
da queda das suas receitas. Uma desagre-
gação daquele indicador revela que o cres-
cimento foi mais acentuado na categoria 
de empréstimos com maturidade de 5 ou 
mais anos (24,3%), tendo-se registado um 
decréscimo nos montantes-vivos de em-
préstimos de menor duração. No que res-
peita às taxas de juro exigidas, observa-se 

um declínio para os empréstimos de menor 
duração (-0,4 p.p. e -0,12 p.p. para emprés-
timos até e superiores a 1 milhão de Euro, 
respetivamente). Já os empréstimos com 
maturidade entre um e cinco anos conhe-
ceram um ligeiro agravamento das taxas de 
juro exigidas.   

O crédito às famílias cresceu 1,6%, re-
sultante de efeitos opostos das componen-
tes de crédito para habitação e para con-
sumo. O crédito para habitação contribuiu 
positivamente para a evolução do crédito 
total às famílias, ao passo que o crédito ao 
consumo sofreu um decréscimo no perío-
do em análise. A evolução dos montantes 
vivos no crédito para habitação foi influen-
ciada pelos regimes de moratória, que per-
mitiram o diferimento do serviço de dívida 
(juro e amortizações de capital), aumentan-
do desse modo o capital em dívida.

A evolução do crédito bancário às em-
presas não-financeiras em Portugal apre-
senta semelhanças com a evidenciada no 
conjunto dos países da zona Euro, onde 
os empréstimos de média e longa dura-
ção também cresceram substancialmente. 
Ainda assim, o inquérito à atividade de con-
cessão de crédito realizado pelo BCE junto 
dos bancos da zona Euro no último trimes-
tre de 2020 sugere um aumento das exigên-
cias dos bancos da zona Euro na concessão 
de crédito a empresas e para particulares 
com a finalidade de aquisição de habitação. 
Do lado da procura, quer por PME, quer por 
grandes empresas, é de assinalar um for-
te aumento da procura no final da primeira 
metade do ano, seguida de desaceleração 
nos trimestres seguintes.
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GRÁFICO 11 – STOCK DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS 
A EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS (ESQ) E VARIAÇÃO DO STOCK 
DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS, POR TIPOLOGIA E PRAZO (DIR)

GRÁFICO 12 – DÍVIDA DO SETOR PRIVADO 
NÃO-FINANCEIRO (ESQ)
E RESPETIVO PESO EM PORTUGAL (DIR)
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1. EVOLUÇÃO GLOBAL DOS 

MERCADOS ACIONISTAS

Quando considerado o setor priva-
do não-financeiro em termos agregados, 
observa-se um crescimento anual de 1% 
(2,5%) do endividamento total em Portugal 
(zona Euro) no final do terceiro trimestre de 
2020. Nas empresas não financeiras (famí-
lias) o aumento do endividamento (medido 
em percentagem do PIB) foi de 4,4 p.p. (2,9 
p.p.). Não obstante, o serviço da dívida das 
famílias manteve-se inalterado ao longo do 
ano, fruto da ligeira redução das taxas de 
juro indexantes dos empréstimos e das mo-
ratórias que permitiram adiar o pagamento 
de responsabilidades. Já as empresas não 
financeiras evidenciaram um aumento de 
3,6 p.p. do serviço da dívida em percenta-
gem do rendimento, variação que reflete a 
redução do denominador durante o período 
analisado.

Entre as medidas tomadas pelos deci-
sores de política económica da zona Euro 
incluem-se as garantias públicas em linhas 
de crédito e as moratórias. Uma preocupa-
ção das autoridades é que essa tipologia de 
apoios impeça o reconhecimento de per-
das pelo setor bancário. De facto, o rácio de 
ativos não produtivos (non performing loans 
– NPL) para os bancos da zona Euro caiu 
para 2,6% no final de 2020, ao passo que 
em Portugal aquele indicador atingiu 4,9%, 
o valor mais reduzido dos últimos anos. Em 
Portugal, a percentagem dos montantes 
em dívida abrangidos por moratórias supe-
rou os 25%, uma das mais elevadas na zona 
Euro. Esta evolução surge num contexto em 
que as rentabilidades do ativo (ROA) e do ca-
pital próprio (ROE) dos bancos portugueses 
diminuíram para valores próximos de zero, 
fruto da criação de imparidades em anteci-
pação do impacto do fim das moratórias. O 
aumento significativo das imparidades de 
crédito associado a estas moratórias no fu-

turo colocará pressão adicional sobre o de-
sempenho do setor bancário português.

Os preços do imobiliário residencial em 
Portugal mantiveram a dinâmica de cresci-
mento dos últimos anos. No final do terceiro 
trimestre, estes preços contabilizavam um 
crescimento real (nominal) de 5,9% (7,1%) 
face ao período homólogo, superior ao ve-
rificado nos demais países que integram a 
OCDE. À semelhança do sucedido em anos 
anteriores, essa valorização foi ligeiramen-
te inferior nos imóveis novos. 

Não obstante terem sido transaciona-
das menos habitações do que no ano transa-
to, o valor das transações subiu 2,4% em re-
sultado do crescimento dos preços. Na Área 
Metropolitana de Lisboa e no Algarve ocor-
reu a maior diminuição do número e do valor 
das transações de alojamentos, porventura 
em resultado das maiores restrições à cir-
culação física de pessoas (nomeadamente 
de não residentes, que têm constituído uma 
parcela substancial das transações). 

No final do ano, os rácios preços-ren-
das e preços-rendimento encontravam-
-se em Portugal substancialmente acima 
da média de longo prazo, como acontece 
em outros países da OCDE, com o índice de 
rendas a crescer menos do que a valoriza-
ção dos imóveis. À semelhança dos mer-
cados acionistas, também as valorizações 
de imóveis a nível internacional parecem 
ser sustentadas pelo excesso de liquidez e 
pela política monetária acomodatícia, com 
os preços a crescer a um ritmo superior ao 
valor das rendas. O rácio entre rendas e pre-
ços dos imóveis manteve-se comprimido e 
ao nível mais baixo da última década, mas 
o diferencial entre esse rácio e as yields de 
obrigações soberanas com maturidade a 
dez anos encontrava-se abaixo da mediana 
para a década mais recente.
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GRÁFICO 13 – IMOBILIÁRIO RESIDENCIAL: 
PREÇOS NOMINAIS E REAIS (ESQ)
E RÁCIOS PREÇOS-RENDAS E PREÇOS-RENDIMENTO (DIR)

1. EVOLUÇÃO GLOBAL DOS 

MERCADOS ACIONISTAS

O comportamento dos mercados de 
mercadorias foi heterogéneo, com a evolu-
ção do preço da energia a contrastar forte-
mente com a dos metais. O preço do ouro 
atingiu o valor máximo de sempre em agos-
to, em virtude do aumento da procura de 
ativos defensivos e de reserva de valor, algo 
que ocorre igualmente nos fluxos de inves-
timento em ETFs sobre o ouro durante os 
períodos de maior incerteza. Em contrapo-
sição, em dezembro de 2020 os preços de 
bens energéticos situavam-se 42% abaixo 
do registado no período homólogo, apesar 
da valorização de 16% no segundo semes-
tre (estes preços apresentam uma eleva-
da sensibilidade à procura agregada global, 
a qual foi severamente afetada pela crise 
económica). Os preços de derivados sobre 
o petróleo atingiram valores mínimos de 

sempre, com alguns contratos a serem ne-
gociados a preços negativos durante o mês 
de maio em resultado de excesso de inven-
tário e de dificuldades de armazenamento, 
por um lado, bem como de dificuldades de 
coordenação da oferta, por outro. A retoma 
parcial da atividade económica no segun-
do semestre impulsionou o preço daquela 
mercadoria. Ainda assim, no final de 2020 o 
preço do petróleo encontrava-se 15% abai-
xo do registado no período pré-pandémico.

Em suma, o ponto de partida para 2021 
assenta numa economia global a mostrar 
os primeiros sinais de retoma económica, 
em particular na China e nos EUA. A res-
posta da política económica à crise pan-
démica veio agravar alguns desequilíbrios 
pré-existentes, em particular o endivida-
mento público e o privado. Acelerar o cres-
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Fonte: OCDE; cálculos CMVM.
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1. EVOLUÇÃO GLOBAL DOS 

MERCADOS ACIONISTAS

cimento económico de curto prazo através 
da expansão do crédito e do endividamento 
poderá exacerbar riscos futuros para o sis-
tema financeiro e para a economia no mé-
dio prazo. Entre os principais riscos para 
2021 e para períodos subsequentes encon-
tra-se o aumento substancial do risco de 
incumprimento de famílias e empresas, e o 
consequente aumento de falências. A evo-
lução da conjuntura económica nos próxi-

mos trimestres será determinante para a 
materialização desses riscos. Para o mé-
dio-prazo, os mercados financeiros anteci-
pam algum risco de inflação, em particular 
nos EUA. É certo que esse risco estará as-
sociado a uma conjuntura económica e pro-
cura agregada mais favoráveis. No entanto, 
o possível regresso da inflação poderá ter 
um efeito desestabilizador nos mercados 
obrigacionistas e no mercado cambial.
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O MERCADO 
DE VALORES 
MOBILIÁRIOS 
ENQUANTO FONTE 
DE FINANCIAMENTO

m Portugal e na zona Euro, a composição 
dos passivos financeiros dos diversos se-
tores económicos manteve a trajetória/
tendência evidenciada no ano transato. 
Por outras palavras, a evolução assimétrica 
deste indicador manteve-se, ou seja, ocor-
reram comportamentos distintos dos pas-
sivos nestas duas economias. Assim, em 
Portugal, o peso dos empréstimos no total 
dos passivos da economia continuou a di-
minuir, neste caso, cerca de 0,09 p.p. (na 
zona Euro aumentou 0,34 p.p.) em 2020, 
face a 2019. Concomitantemente, os pesos 
dos montantes aplicados em ações e outras 

participações e das aplicações em títulos 
exceto ações aumentaram 0,47 p.p. (-0,002 
p.p. na zona Euro) e 1.53 p.p. (0,96 p.p. na 
zona Euro), respetivamente. Em Portugal, 
a diminuição do peso dos empréstimos foi 
mais acentuada nos particulares, -4,44 p.p. 
(+0,19 na zona Euro) do que nas sociedades 
não financeiras (SNF), -0,44 p.p. (aumento 
de 0,44 p.p. na zona Euro).

É possível que estes padrões estejam 
relacionados com os efeitos mitigantes 
de medidas governamentais aplicadas por 
causa do contexto pandémico iniciado no 
ano passado.

EMPRESAS APRESENTARAM UMA MAIOR PRESSÃO FINANCEIRA

EXPETATIVAS DE MELHORIAS PARA 2021

E
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GRÁFICO 14 – PESO DE ALGUNS
COMPONENTES NO TOTAL DE PASSIVOS
E DA SITUAÇÃO LÍQUIDA, ZONA EURO 

2. O MERCADO DE VALORES 

MOBILIÁRIOS ENQUANTO 

FONTE DE FINANCIAMENTO

Simultaneamente, em Portugal, verifi-
cou-se um aumento de 0,51 p.p. (0,39 p.p. 
na zona Euro) do peso dos títulos exceto 
ações das SNF, e de 0,69 p.p. do peso das 
ações e outras participações destas en-
tidades, tendo este elemento descido na 
zona Euro (cerca de 0,72 p.p.). Por um lado, 
o maior aumento no peso dos títulos ex-
ceto ações resultou num afastamento de 

Portugal da média da zona Euro inverten-
do a tendência do ano anterior. Por outro 
lado, a queda mais pronunciada do peso 
das ações e outras participações das SNF 
na zona Euro face à verificada no territó-
rio nacional, traduziu-se numa maior apro-
ximação de Portugal à média daquela área 
económica e monetária.

Fonte: Eurostat, cálculos CMVM.
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GRÁFICO 15 – PESO DE “TÍTULOS EXCETO AÇÕES” (ESQ)
E “AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES” (DIR) 
NAS SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - ZONA EURO
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À semelhança do ocorrido no período 
homólogo, o rácio de empréstimos venci-
dos manteve uma trajetória descenden-
te, sendo a variação mais notória entre as 
empresas de maior dimensão do que en-
tre as PME, possivelmente espelhando os 

efeitos das moratórias e das garantias pú-
blicas. No entanto, os montantes de em-
préstimos concedidos às SNF aumenta-
ram, no geral, no ano passado, invertendo 
a tendência de diminuição verificada des-
de 2017.

Fonte: Eurostat, cálculos CMVM.
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GRÁFICO 16 – “RÁCIO DE EMPRÉSTIMOS VENCIDOS,
POR TIPO EMPRESA” (ESQ) E “MONTANTES EM EMPRÉSTIMOS
CONCEDIDOS” A SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS (DIR)

As empresas sofreram uma maior pres-
são financeira por via da quebra nas recei-
tas provocada pelo contexto pandémico, a 
qual se traduziu numa menor capacidade 
em fazer face aos encargos com os juros 
do seu endividamento. De facto, esta ca-
pacidade, medida pelo rácio entre EBITDA8 
e juros suportados (rácio de cobertura dos 
juros suportados), desceu durante todos os 
trimestres do ano passado (atingindo –0,9 
p.p. em setembro 2020 face ao período ho-
mólogo), contrastando com o crescimento 
consistentemente verificado desde 2013. 
Esta evidência está também presente na 
evolução do custo dos financiamentos ob-

tidos (medido pelo rácio entre juros supor-
tados e financiamento obtido), que dimi-
nuiu 0,2 p.p. em setembro 2020, face ao 
período homólogo, espelhando uma maior 
dificuldade financeira das empresas.

A rentabilidade das empresas foi ne-
gativamente afetada, sendo que es-
tas quebras de receitas contrastam com  
a evolução favorável ocorrida até então. A 
rentabilidade dos capitais próprios (medida 
pelo return on equity – ROE) e a rentabilida-
de bruta dos capitais investidos sofreram 
quebras, respetivamente, de –3,80 p.p. e  
–2 p.p. em setembro de 2020 e face ao pe-
ríodo homólogo.

8
 EBITDA é a sigla em inglês para “Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization”, ou seja, resultados antes de juros, impostos, depreciação e 

amortizações, e pode ser entendido como os lucros gerados apenas das atividades operacionais da empresa.
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A pandemia de COVID-19 veio afetar ne-
gativamente a saúde financeira das empre-
sas em Portugal. Em 2019, verificou-se um 
crescimento continuado da rentabilidade 
das empresas portuguesas e uma melho-
ria da sua capacidade em cumprirem com 
os seus compromissos de dívida, mas que, 
por influência do contexto pandémico, se 
inverteu sobremaneira em 2020. Por ou-
tras palavras, com a exceção do primeiro 
trimestre de 2020, as empresas não pare-
cem ter tido dificuldades de financiamento 

por causa das moratórias, que automatica-
mente estenderam o vencimento dos em-
préstimos, bem como das garantias públi-
cas. No entanto, estas duas medidas não 
se estenderam aos empréstimos obriga-
cionistas, o que se traduziu numa desvan-
tagem destes instrumentos face aos em-
préstimos bancários e podem ter resultado 
num maior afastamento das empresas na 
escolha do mercado de capitais como op-
ção para o financiamento dos seus investi-
mentos e atividades.

2. O MERCADO DE VALORES 

MOBILIÁRIOS ENQUANTO 

FONTE DE FINANCIAMENTO

GRÁFICO 17 – CUSTO DOS FINANCIAMENTOS OBTIDOS E COBERTURA
DOS GASTOS DE FINANCIAMENTO (ESQ), RENTABILIDADE DOS CAPITAIS PRÓPRIOS
E RENTABILIDADE BRUTA DOS CAPITAIS INVESTIDOS (DIR)

Apesar destas quebras, há perspe-
tivas de recuperação segundo dados do 
Inquérito de Conjuntura ao Investimento do 
INE de outubro de 2020. Especificamente, 
após a queda de 16,3% no investimento 

empresarial em 2020, as empresas partici-
pantes no inquérito perspetivavam uma re-
cuperação parcial do investimento empre-
sarial para 3,5% em 2021. No entanto, este 
otimismo está essencialmente presente 

Fonte: Banco de Portugal; cálculos CMVM. Nota: valores consolidados (eliminam as operações entre entidades do mesmo setor institucional)
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nas empresas com mais de 250 pessoas 
ao serviço, dado que as restantes (i.e., com 
menos de 250 empregados) indicaram es-
perar uma diminuição do seu investimento 
em 2021.

Ainda segundo o mesmo inquérito, ve-
rifica-se uma inversão no ranking dos prin-
cipais fatores limitativos ao investimento 
em 2020 e para 2021, face a 2019. O fator 

“Mercado de Capitais” que foi considerado 
como o menos limitativo em 2018 e 2019, 
foi substituído pelo fator “Taxa de Juro” em 
2020 e para 2021. Ainda segundo o mesmo 
relatório, as empresas consideraram a de-
terioração das perspetivas de venda e a in-
certeza associada ao autofinanciamento 
como os principais fatores limitativos a um 
maior aumento do seu investimento.

GRÁFICO 18 – PRINCIPAIS FATORES
LIMITATIVOS AO FINANCIAMENTO, 2018-2021

A diminuição da expetativa das empre-
sas de uma maior dificuldade na sua capa-
cidade de autofinanciamento está também 
espelhada na consideração das fontes de 
financiamento para novos investimentos 
dessas empresas. De facto, em 2020 e face 
ao biénio 2018-2019, as empresas utiliza-
ram mais o autofinanciamento, sendo que 
a expetativa para 2021 é também de au-
mento do autofinanciamento.

A utilização do mercado de capitais 
como fonte de financiamento para as ati-
vidades das empresas participantes dimi-
nuiu, em particular quando comparada com 
o crescimento verificado entre 2017 e 2019. 
No entanto, e para 2021, as empresas es-
peram utilizar mais este tipo de financia-
mento, o que pode contribuir para uma re-
cuperação da importância deste mercado 
financeiro em Portugal.
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GRÁFICO 19 – FONTES DE FINANCIAMENTO
UTILIZADAS PELAS EMPRESAS,
EM PORTUGAL, 2010-2021

A rentabilidade do capital próprio das 
empresas cotadas na Euronext Lisbon se-
guiu a tendência de descida verificada em 
2019, espelhando também os efeitos da 
pandemia. Em contraste com 2019, a des-
cida foi mais acentuada nas empresas in-
tegrantes do PSI 20 (-0,032 p.p.) do que 
nas não integrantes neste índice (-0,021 
p.p.). Os lucros obtidos pelas empresas 
não integrantes aumentaram 25,3% (ti-
nham descido 37,6% em 2019 face a 2018) 
e os obtidos pelas empresas integrantes 
diminuíram 40,1% (em 2019 haviam desci-
do 12,7%).

Em 2020, o montante dos lucros re-
tidos diminuiu quase 93% para as empre-
sas integrantes do PSI 20, o que contrasta 
com o forte crescimento deste montante 
nas empresas não cotadas nesse índice (o 
que parece estar em linha com o cresci-
mento da preferência pela opção de auto-
financiamento para 2021, conforme referi-
do atrás). Por outro lado, os crescimentos 
no payout ratio não parecem estar perfei-
tamente alinhados com perspetivas mais 
conservadoras sobre o futuro, nem com 
as orientações da CMVM, publicadas em 
2020, sobre distribuição de lucros.
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Fonte: Bloomberg e Relatórios e Contas das Empresas; Cálculos CMVM.

Notas: No que diz respeito ao exercício de 2019 incluem-se os dividendos distribuídos até 31/12/2020 e relativamente ao exercício de 2020 incluem-se os di-

videndos distribuídos ou propostas aprovadas em Assembleia Geral de Acionistas até 11/05/2021. As Sociedades Anónimas desportivas não foram incluídas. 

Informação sobre duas entidades não se encontrava disponível para 2020.

TABELA 1 – RENTABILIDADE DO CAPITAL E LUCROS RETIDOS 
(EMPRESAS DA EURONEXT LISBON)

 2019 2020

Montante de Lucros Obtidos (Milhões de Euros) 3 131 1 927

 Empresas Integrantes do PSI 20 3 053 1 829

 Empresas Não Integrantes do PSI 20 78 97

Montante de Lucros Retidos (todas as empresas) 975 134

Empresas Integrantes do PSI 20 944 67

Empresas Não Integrantes do PSI 20 31 67

Rendibilidade do Capital Próprio 8,0% 4,3%

 Empresas Integrantes do PSI 20 8,3% 5,1%

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

Payout Ratio (todas as empresas) 69% 93%

 Empresas Integrantes do PSI 20 69% 96%

 Empresas Não Integrantes do PSI 20 60% 31%

Payout Ratio (empresas com resultados líquidos positivos) 67% 69%

 Empresas Integrantes do PSI 20 69% 71%

 Empresas Não Integrantes do PSI 20 30% 21%
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MERCADO
PRIMÁRIO

AUMENTO EXPRESSIVO DAS EMISSÕES ACIONISTAS EM MERCADO PRIMÁRIO NA 
EUROPA E EUA

FORTE CRESCIMENTO NO VOLUME DE EMISSÕES OBRIGACIONISTAS SOBERANAS 
NA UE

N Na Europa, o ano de 2020 foi marcado por 
um forte crescimento das emissões acio-
nistas em mercado primário (51%). Esse 
aumento resultou de um crescimento de 
69% das ofertas por empresas cotadas e 
de um aumento de 56% de títulos conver-
tíveis. Contudo, é de assinalar a quebra nos 
montantes associados a ofertas públicas 
iniciais (IPO), os quais totalizaram 16 mil mi-
lhões de euros, o valor mais baixo desde 

2012. Quase 57% das IPO foram realizadas 
por private equity. Numa perspetiva geo-
gráfica, 40% e 22% dos montantes subs-
critos através de IPO foram realizados na 
LSE e Euronext, respetivamente; 32%, 17% 
e 16% dos montantes totais subscritos no 
mercado primário foram realizados na LSE, 
Euronext e Deutsche Borse, respetivamen-
te. Em termos setoriais, o setor tecnológi-
co foi o mais ativo em IPO.

RELATÓRIO SOBRE OS MERCADOS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 2020
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GRÁFICO 20 – MONTANTES ENVOLVIDOS EM OPERAÇÕES
NO MERCADO ACIONISTA PRIMÁRIO EUROPEU (ESQ)
E MONTANTES SUBSCRITOS EM IPO POR SETOR DE ATIVIDADE (DIR)

3. MERCADO

PRIMÁRIO

No que toca à atividade de fusões e 
aquisições (M&A) no espaço económico 
europeu, verificou-se um decréscimo de 
25% face ao período homólogo. Essa evo-
lução é ditada pela redução do volume de 
aquisições de empresas europeias por 
não-europeias. A atividade de M&A supor-
tada por Private Equity também diminuiu 
(-17%).

Os EUA registaram um aumento dos 
montantes subscritos através de IPO em 
relação ao período homólogo (+56%). Os 

retornos médios da primeira sessão de ne-
gociação em bolsa ascenderam a 47,9%, 
o segundo valor mais elevado dos últimos 
trinta anos. Neste contexto, as special 
purpose acquisition company (SPAC) as-
sumiram particular relevância, com cres-
cimentos de 320% e de 522% do número 
e montantes subscritos, respetivamente, 
face ao período homólogo. A evolução po-
sitiva dos montantes de IPO é parcialmen-
te explicada pelo aumento dos montantes 
subscritos através de SPAC.
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GRÁFICO 21 – MONTANTES ENVOLVIDOS EM OPERAÇÕES
NO MERCADO ACIONISTA PRIMÁRIO NORTE-AMERICANO (ESQ)
E MONTANTES SUBSCRITOS ATRAVÉS DE SPAC (DIR)

No mercado regulamentado nacio-
nal não ocorreram ofertas públicas iniciais 
em 2020, mas ocorreram três comunica-
ções de operações de aumento de capital. 
No primeiro trimestre, a Cofina comunicou 
ao mercado a emissão de 188 milhões de 
ações (85 milhões de euros). Todavia, essa 
operação não se concretizou devido à sig-
nificativa deterioração das condições de 
mercado. No segundo trimestre, a EDP co-
municou um aumento de capital superior 
a mil milhões de euros, correspondente a 
8,45% do capital social. O preço de subs-
crição era 12,44% inferior ao preço de mer-
cado na data do anúncio da operação. Por 
fim, a Flexdeal concretizou um aumento de 
capital de 2,5 milhões de euros no segundo 
semestre, correspondente a 13,35% do ca-
pital social.

As necessidades de financiamento as-
sociadas a políticas orçamentais expansio-
nistas conduziram a um aumento recorde 
de emissões obrigacionistas soberanas na 
Europa (3,7 biliões de euros). Esse aumen-
to foi mais pronunciado entre as economias 
não pertencentes à zona Euro (83%), do que 
nas da zona Euro (51%). A emissão de obri-
gações do Tesouro cresceu 111%, ao passo 
que a emissão de bilhetes do Tesouro subiu 
43%. Entre as obrigações soberanas emiti-
das, os montantes nocionais de dívida asso-
ciada a princípios sustentáveis (ESG) ascen-
deram a 75,4 mil milhões de euros (variação 
de 354% em relação ao período homólogo).

O aumento dos stocks de dívida pública 
na UE ocorreu em paralelo com alterações 
na notação de risco de crédito de alguns 
países. Assim, no primeiro trimestre ve-

Fonte: BIS; cálculos CMVM. Montantes expressos em milhares de milhões de dólares.
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rificaram-se quatro (um) upgrades (down-
grades) de notações de crédito de países 
da UE. No segundo trimestre ocorreram 
dois downgrades, e no quarto trimestre 
ocorreram quatro (um) upgrades (down-
grade). No agregado, verificou-se uma va-
riação líquida de 4 upgrades durante 2020, 
não obstante o aumento do endividamento 
daquela região em termos nominais e em 

percentagem do PIB. É também de assina-
lar a existência de alterações de outlook ao 
longo de 2020. Onze emitentes receberam 
uma perspetiva negativa para a sua dívida, 
ao passo que 3 receberam uma perspeti-
va positiva. A maioria das alterações para 
perspetiva negativa foi fundamentada com 
as implicações económicas e fiscais da 
pandemia de COVID-19.

GRÁFICO 22 – EMISSÕES OBRIGACIONISTAS
SOBERANAS NA UE (ESQ) E COMPARAÇÃO
ENTRE A ZONA EURO E OUTROS PAÍSES DA UE (DIR)

A emissão de dívida direta pelo Estado 
Português através de obrigações do Tesouro 
a taxa fixa ascendeu a 27,75 mil milhões de 
euros, um aumento de 52,5% relativamen-
te ao montante colocado no ano transato. 
Contrariamente ao ocorrido em anos ante-
riores, não houve qualquer emissão a taxa 
variável. A taxa média ponderada das colo-

cações atingiu um valor negativo para a ma-
turidade de oito anos (-0,31%) e registou o 
valor mais elevado (1,05%) para a maturida-
de de 25 anos. Cerca de 59% dos montantes 
emitidos respeitaram a dívida com maturi-
dade superior ou igual a nove anos. A dívi-
da emitida através de operações sindicadas 
(leilões) representou 47% (45%) do total.

Fonte: AFME; cálculos CMVM. Montantes expressos em milhares de milhão de euros.
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GRÁFICO 23 - MONTANTES COLOCADOS
DE OBRIGAÇÕES DO TESOURO (ESQ)
E MÉTODO DE EMISSÃO (DIR)

A nível global, ocorreu um aumento de 
37,4% dos montantes nocionais das emis-
sões obrigacionistas de empresas não-
-financeiras, tendo aquele sido mais no-
tório na dívida de maior risco de crédito. 
Entre as emissões de entidades com me-

lhor qualidade creditícia, o crescimento foi 
mais expressivo nos buckets de 10-30 anos 
e com maturidades superiores a 30 anos. 
Significa isto que os investidores redirecio-
naram o seu investimento para títulos com 
maior risco de crédito e/ou de taxa de juro.

Fonte: IGCP; cálculos CMVM. Montantes expressos em milhares de milhões de euros.
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GRÁFICO 24 – RISCO DE CRÉDITO DE EMISSÕES
DE DÍVIDA DE EMPRESAS NÃO-FINANCEIRAS (ESQ)
E MONTANTES EMITIDOS POR RISCO E MATURIDADES (DIR)

Em Portugal, o grosso das emissões de 
obrigações concentrou-se nos meses de 
abril e julho. Apenas se verificou uma emis-
são pública obrigacionista por parte de so-
ciedades não financeiras: a Sport Lisboa 
e Benfica, SAD colocou 50 milhões de eu-
ros. O setor das Administrações Públicas 
emitiu 56% da dívida de médio/longo pra-

zo, designadamente através de obrigações 
do Tesouro. As obrigações clássicas emiti-
das pelo setor privado representavam 26% 
do total, ao passo que as obrigações titu-
larizadas e hipotecárias tiveram um peso 
conjunto de 14%. À semelhança de anos 
anteriores, a maioria dos empréstimos foi 
realizada a taxa fixa.

Fonte: BIS; cálculos CMVM. Montantes em milhares de milhão de dólares.
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GRÁFICO 25 – EMISSÕES OBRIGACIONISTAS
EM PORTUGAL POR SETOR INSTITUCIONAL (ESQ)
E POR TIPO DE EMPRÉSTIMO (DIR)

Fonte: Banco de Portugal; cálculos CMVM. Montantes em milhão de euros.
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PRINCIPAIS ÍNDICES ACIONISTAS PORTUGUESES COM DESEMPENHO NEGATIVO

MERCADO DE CAPITAIS FOI POUCO ATRATIVO PARA A APLICAÇÃO DAS 
POUPANÇAS DOS INVESTIDORES

E m 2020 assistiu-se a uma queda nos mer-
cados bolsistas da maioria dos países eu-
ropeus, incluindo Portugal.9 O PSI 20 e o PSI 
20 TR apresentaram variações negativas 
de, respetivamente, -6,1% e -2,2%, tendo o 
índice PSI Geral10 sido a exceção (apresen-

tou uma variação positiva de 9,1%, ainda 
que abaixo da verificada em 2019: 16,4%). 
Estas variações negativas foram, ainda as-
sim, e em geral, menores do que as ocorri-
das em outros índices europeus, nomeada-
mente, as verificadas em Espanha (-15,5% 

9
 Estes índices são usados nesta secção como um proxy para investimentos em valores mobiliários com risco.

10
 Quer o PSI20 TR quer o PSI Geral incorporam eventos societários como a distribuição de dividendos. 
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GRÁFICO 26 - TAXAS DE VARIAÇÃO 
ANUAL DE ÍNDICES ACIONISTAS 
EUROPEUS (2015-2020)
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no IBEX 35), no Reino Unido (-12,5% no 
FTSE ALL SHARE), e em França (-7,1% no 
CAC 40). Os índices generalistas europeus 
EURO STOXX 50 e STOXX EUROPE 600 so-
freram quebras menos significativas, -5,1% 
e -4%, respetivamente, tendo o índice ale-
mão DAX 30 valorizado 3,5%.

As rentabilidades verificadas nos índi-

ces em Portugal foram inferiores às remu-
nerações de produtos financeiros com me-
nos risco, como a dívida pública portuguesa 
(obrigações do Tesouro e certificados de 
aforro). As quebras nas rentabilidades fo-
ram influenciadas pelo contexto pandémi-
co, mas também pela incerteza geopolítica 
internacional e pela crise económica global.

TABELA 2 – RENTABILIDADE E RISCO DE 
ALGUMAS OPÇÕES DE INVESTIMENTO EM 
PORTUGAL (31 DEZ 2010 A 31 DEZ 2020) 

* Rentabilidade calculada no pressuposto de a OT ter sido comprada no final 

de 2010 e mantida até à maturidade. ** Taxa média geométrica anual ofere-

cida pelos certificados de aforro entre 2010 e 2020.

 Rentabilidade Média Risco
 Anual Nominal

PSI Geral 1,2% 14,2%

PSI 20 TR -0,5% 16,5%

PSI 20 -4,3% 15,8%

Obrigações do Tesouro* 4,7% 3,0%

Certificados de Aforro** 1,5% n.a.
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Fonte: Bloomberg, Thomson Reuters, IGCP, Banco de Portugal e INE; cálculos CMVM. 
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Os índices bolsistas podem ser uti-
lizados como proxies para investimen-
tos em valores mobiliários, sendo que em 
Portugal, só o PSI Geral apresenta uma 
rentabilidade média anual nominal posi-
tiva desde 2010 até 2020 (cf. quadro aci-
ma), em resultado também deste índi-
ce incorporar o efeito de distribuição de 
dividendos. 

Considerando um investidor neutro 
ao risco, e perante as opções de inves-
timento em índices ou em dívida públi-
ca portuguesa, conclui-se que teria sido 
mais compensador fazer um investimen-
to em obrigações do Tesouro (OT) e/ou em 
certificados de aforro. Em 2010, a melhor 
opção de investimento teria sido uma OT 
com uma maturidade de 10 anos. No final 
de 2020, por cada 1 euro investido nesta 
OT, o investidor iria receber aproximada-
mente 1,59 euros, o que contrasta com o 
valor de cerca de 1,12 euros se o mesmo in-
vestimento tivesse sido feito no índice PSI 
Geral, que foi, como já referido, o único ín-
dice com uma rentabilidade média anual 
nominal positiva nos últimos 10 anos. Por 
outras palavras, o investimento numa OT 
a 10 anos teria representado um ganho de 
41% de capital na maturidade, o que te-
ria sido superior ao obtido num cabaz de 
ações de empresas de maior dimensão e 
liquidez e considerando a distribuição de 
dividendos (brutos) aos acionistas.

A estes valores importa incorporar o 
efeito dos preços no período, pois poderia 
acontecer que em 2020 o investidor tives-
se um poder de compra inferior ao vigen-
te em 2010. Por outras palavras, o mesmo 
investidor poderia ter de comprar menos 
bens com os 1,59 euros em 2020, do que 
com 1 euro em 2010. Considerando o índice 

de preços no consumidor, após dez anos 
o investidor receberia, aproximadamen-
te, 1,42 euros pelo seu investimento de 1 
euro em OT e 1 euro se tivesse investido 
no cabaz de ações que constitui o índice 
PSI Geral, pelo que o investimento de me-
nor risco em dívida pública teria sido mais 
atrativo e permitiria aumentar o poder de 
compra do investidor.

Estas conclusões assumem uma evo-
lução constante dos fatores analisados ao 
longo destes últimos 10 anos, mas outros 
cenários podem ser analisados. Por exem-
plo, dividindo essa década em dois perío-
dos de igual duração, nos primeiros cinco 
anos o investidor teria obtido, desconside-
rando a inflação, 1,38 euros por cada euro 
investido numa OT, contrastando com 0,89 
euros obtidos no mercado acionista (PSI 
Geral). No período seguinte (2015-2020), a 
recuperação dos mercados acionistas que 
ocorreu neste quinquénio implicaria que o 
mesmo investidor teria obtido 1,26 euros 
por cada euro investido no PSI Geral, o que 
seria superior a 1,15 euros por cada euro de 
um investimento idêntico numa OT.

Além da evolução dos preços das 
ações, a remuneração dos investimentos 
acionistas incorpora igualmente a distri-
buição de dividendos. Em 2020, as tendên-
cias verificadas em 2019, reforçaram-se, 
com uma exceção: o montante de lucros 
obtidos das empresas que não integram 
o PSI 20 aumentou 25,3%, quando havia 
descido 41% em 2019 (face a 2018). De fac-
to, a maioria das sociedades comunicou 
que, em 2021, não pretende distribuir divi-
dendos relativos ao exercício económico 
de 2020. Esta evidência estará relaciona-
da com a quebra nas receitas em 2019, re-
forçada em 2020 por via da pandemia. 
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TABELA 3 – LUCROS OBTIDOS E DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS - 
SOCIEDADES COTADAS

 2019 2020

Montante de Lucros Obtidos 3 131 1 927

 Empresas Integrantes do PSI 20 3 053 1 829

 Empresas Não Integrantes do PSI 20 78 97

Número de Empresas que Distribuíram Dividendos 14 14

Número de Empresas que não Distribuíram Dividendos 22 22

Montante de Dividendos Distribuídos (Milhões de Euros) 2 155 1 793

 Empresas Integrantes do PSI 20 2 108 1 763

 Empresas Não Integrantes do PSI 20 47 30

Dividend Yield 3,4% 2,4%

 Empresas Integrantes do PSI 20 3,4% 2,6%

 Empresas Não Integrantes do PSI 20 2,9% 0,6%

Fonte: Bloomberg e Relatórios e Contas das Empresas; cálculos CMVM. Notas: No que diz respeito ao exercício de 2019 incluem-se os dividendos distribuídos 

até 31/12/2020 e relativamente ao exercício de 2020 incluem-se os dividendos distribuídos ou propostas aprovadas em Assembleia Geral de Acionistas até 

11/05/2021. As Sociedades Anónimas desportivas não foram incluídas. Informação sobre duas entidades não se encontrava disponível para 2020.

Em geral, os investidores incluem vá-
rios instrumentos financeiros nas suas op-
ções de investimento. Tomando como re-
ferência informação sobre os patrimónios 
financeiros (ativos) do segmento de parti-
culares11 no final de 2010 e assumindo o in-
vestimento de 100 000 euros nessa cartei-
ra, no final de 2020 o valor dessa carteira 
seria de 115 914 euros. Ou seja, não obstante 

as perdas de valor ocorridas no segmento 
acionista e as muito baixas taxas de remu-
neração recentes dos depósitos bancários, 
o investidor teria obtido uma rentabilidade 
média anual ligeiramente acima de 1,4% ao 
ano, o que implicaria alterações relevantes 
na estrutura da carteira, com o aumento da 
importância relativa dos investimentos em 
dívida pública.

11
 Tendo por base os valores dos patrimónios das Contas Nacionais Financeiras para o segmento de particulares divulgados pelo Eurostat, a carteira de investi-

mentos é constituída por depósitos a prazo (82%), obrigações do tesouro (7,9%), certificados de aforro (5,9%) e ações cotadas (4,3%).
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GRÁFICO 27 – RENTABILIDADE ACUMULADA DE ALGUMAS OPÇÕES DE INVESTIMENTO 
(ESQ) E VARIAÇÃO DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO E TAXA DE POUPANÇA DOS 
PARTICULARES (EM % DO RENDIMENTO DISPONÍVEL) (DIR), PORTUGAL, 2010-2020.

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

As decisões de investimento podem 
ser condicionadas pela escassez de capi-
tal. Um sistema financeiro eficiente, conju-
gado com a relativa abundância de poupan-
ça, asseguram o financiamento de projetos 
de investimento rentáveis. A taxa de pou-
pança12, que caiu de forma muito relevante, 
particularmente no período que coincide 
com as crises do Euro e da dívida sobera-
na portuguesa, e que se manteve nos 6,7% 
no período 2017-2019, subiu para 12% em 

2020, refletindo o menor consumo e as mo-
ratórias que resultaram do contexto pan-
démico. A variação do património líquido13 
das famílias seguiu um padrão semelhante: 
após os acréscimos ocorridos entre 2010 e 
2013, nos 6 anos seguintes as muito redu-
zidas taxas de poupança coexistiram com 
diminuições deste património. Já em 2020, 
esta evolução negativa inverteu-se, veri-
ficando-se um forte crescimento do pa-
trimónio líquido das famílias em Portugal.

12
 A taxa de poupança é definida em percentagem do rendimento disponível dos agregados familiares em Portugal (fonte: INE).

13
 A variação no património líquido é definida como a alteração no património líquido por via de maior/menor poupança e transferências de capital (fonte: 

Eurostat) e calculada deduzindo (ou acrescentando) à poupança líquida as saídas (recebimentos) de transferências de capital.
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GRÁFICO 28 – SUBSCRIÇÃO DE APLICAÇÕES
FINANCEIRAS (ESQ) E PESO RELATIVO DO MERCADO
DE VALORES MOBILIÁRIOS (DIR) - PORTUGAL

Fonte: ASF, Banco de Portugal, IGCP, Eurostat, INE e CMVM; cálculos CMVM.

(*) Soma da variação do saldo dos depósitos a prazo de particulares e de sociedades não financeiras

A evolução das subscrições líquidas de 
vários produtos financeiros permite confir-
mar que a estrutura de aplicações financei-
ras das famílias em Portugal se alterou no 
período em análise face aos anos anteriores. 
De facto, no período inicial da década passa-
da, as baixas taxas de poupança e as crises 
financeiras conduziram, por um lado, a uma 
diminuição de importância dos fundos de in-
vestimento e dos produtos de seguros, e por 
outro lado, ao aumento dos depósitos bancá-
rios de particulares e sociedades não finan-
ceiras, ou seja, assistiu-se a uma transferên-
cia de recursos de OIC e de produtos do ramo 
segurador para depósitos bancários. Já no 
triénio mais recente, assistiu-se a um cres-
cimento nas subscrições líquidas de fundos 

de investimento nacional (com a exceção 
do ano 2018), de OICVM estrangeiros colo-
cados em Portugal, de produtos de seguros 
(nomeadamente fundos de pensões de ade-
são individual), de certificados de aforro e do 
Tesouro, e de depósitos bancários. Em 2020, 
apesar dos aumentos em todos estes produ-
tos financeiros (face a 2019), é de realçar o 
crescimento (105%) nos depósitos bancários 
e a queda de 9% nas subscrições líquidas de 
certificados de aforro e do Tesouro.

O valor dos instrumentos financeiros 
transacionados no mercado de valores mo-
biliários cresceu mais do que o do valor dos 
instrumentos de menor risco (e.g., depósitos 
a prazo, certificados de aforro e do Tesouro). 
Os valores dos OICVM nacionais (incluindo 
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fundos de investimento alternativo – FIA) e 
estrangeiros comercializados em Portugal, 
e dos fundos de investimento imobiliário (FII) 
cresceram, respetivamente, 10,7% e 3,1%. 
Esta evolução contrasta com os crescimen-
tos de 10,1% e de 2,5%, respetivamente nos 
depósitos a prazo e nos certificados de afor-
ro e do Tesouro. Assim, o peso dos referi-
dos instrumentos com mais risco aumentou, 
ainda que marginalmente, face a 2019. Este 
crescimento contrasta com as descidas na 

gestão individual de carteiras, no montan-
te dos ativos em gestão e na capitalização 
bolsista das ações nacionais no mesmo pe-
ríodo. Estas descidas implicaram uma dimi-
nuição dos rácios entre estes indicadores e 
o total dos montantes em depósitos a prazo, 
certificados de aforro e do Tesouro. Por opo-
sição, o crescimento da capitalização bolsis-
ta de ações, implicou um maior peso face ao 
total dos instrumentos financeiros de menor 
risco face a 2019.

Fonte: CMVM, Euronext Lisbon, Banco de Portugal e IGCP; cálculos CMVM. (*) Capitalização da Euronext Lisbon; (**) Inclui depósitos de particulares e sociedades 

não financeiras; (***) inclui FIA e OICVM estrangeiros comercializados em Portugal; (****) Inclui FIIA; (*****) OICVM nacionais e estrangeiros comercializados em 

Portugal, FIA, FII, FIIA e Gestão Individual de Carteiras.

TABELA 4 – RÁCIOS DO PESO RELATIVO DO MERCADO
DE VALORES MOBILIÁRIOS FACE AOS DEPÓSITOS A PRAZO
E CERTIFICADOS DE AFORRO E DO TESOURO, 2010-2020

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Cap. Bolsista Ações (*)/(Depósitos a Prazo (**)  0,77     0,58     0,65     0,76     0,76     0,64     0,63     0,74     0,25     0,28     0,30   
+ Certificados de Aforro e do Tesouro)

Cap. Bolsista Ações Nacionais (*)/(Depósitos a Prazo (**)  0,33     0,24     0,25     0,31     0,23     0,25     0,23     0,28     0,22     0,24     0,20    
+ Certificados de Aforro e do Tesouro)

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

FII (****)/(Depósitos a Prazo (**)  0,07     0,07     0,07     0,08     0,07     0,06     0,05     0,05     0,05     0,05     0,04    
+ Certificados de Aforro e do Tesouro)

Gestão Individual/(Depósitos a Prazo (**)  0,39     0,31     0,32     0,34     0,33     0,35     0,32     0,31     0,30     0,28     0,20    
+ Certificados de Aforro e do Tesouro)

Activos sob Gestão (*****)/(Depósitos a Prazo (**)  0,55     0,45     0,46     0,49     0,47     0,49     0,44     0,44     0,42     0,40     0,32    
+ Certificados de Aforro e do Tesouro)

Em suma, o mercado de capitais não 
foi um destino atrativo – considerando as 
quedas significativas no primeiro semes-
tre, nos mercados de ações – por parte dos 
investidores para aplicação de parte das 
respetivas poupanças. Esta fraca parti-
cipação poderá estar relacionada com as 

preferências dos investidores, incluindo a 
sua atitude perante o risco, além da pos-
sível influência de fatores comportamen-
tais como a aversão à perda, mas também 
a persistência de memória respeitante aos 
episódios adversos que marcaram a se-
gunda década do século. l
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capitalização bolsista dos instrumen-
tos financeiros admitidos à negocia-
ção nos diversos segmentos da Euronext 
em Portugal (Euronext Lisbon, Euronext 
Access e Euronext Growth) atingiu  
230 198,4 milhões de euros no final do ano 
(variação homóloga de +12,4%). Esta subi-
da é essencialmente explicada pelos mer-
cados de ações (+16,3%) e de obrigações 
(+13,4%), e pelo segmento Euronext Lisbon 
(+14,3%). No que se refere à capitaliza-
ção bolsista acionista, a evolução é justi-
ficada pela admissão à cotação da Merlin 
Properties na Euronext Lisbon (5,8 mil mi-
lhões de euros de capitalização bolsista na 

data de admissão, correspondente a 9,2% 
da capitalização acionista daquele merca-
do no final de 2019), pelo aumento de ca-
pital da EDP e pela valorização de algumas 
das principais empresas do PSI 20 (EDP e 
EDP Renováveis viram a sua capitalização 
bolsista aumentar 44,7% e 117,1%, respeti-
vamente). Os demais segmentos de mer-
cado registaram uma redução dos mon-
tantes vivos em circulação. A capitalização 
bolsista do Euronext Access Lisbon caiu 
-93,5%, em virtude da migração da nego-
ciação de warrants e certificados de todos 
os mercados locais do Grupo Euronext para 
o Euronext Access Paris em junho de 2020. 
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Em termos mundiais, a capitalização 
acionista atingiu o valor mais elevado dos 
quatro últimos anos (110,4 biliões de dó-
lares no final de 2020; variação anual de 
+18,5%). A capitalização associada à entra-
da de novas empresas no mercado acionis-
ta totalizou 0,93 biliões de dólares, enquan-
to as saídas de mercado corresponderam a 
0,4 biliões de dólares. 

Esta evolução foi transversal às maio-
res praças financeiras internacionais. No 
mercado norte-americano, a capitaliza-
ção bolsista da NYSE e do NASDAQ cres-
ceu 7,2% e 46,6% respetivamente (71 e 184 
novos emitentes admitidos, respetivamen-
te). Na Europa, o LSE Group (London Stock 
Exchange e Borsa Italiana) conheceu uma 
ligeira redução da capitalização acionista 
(-3,3%), ao passo que a Euronext viu aque-
le indicador aumentar 15,8%. Portugal con-

tribuiu para um aumento líquido do número 
de sociedades cotadas nos mercados eu-
ropeus. No mercado regulamentado foram 
admitidas à negociação ações da Merlin em 
regime dual listing, tendo sido excluídas da 
negociação as ações da SONAE Capital. 
O Euronext Access registou as entradas 
da Olimpo Real Estate e da RSR Singular 
Assets Europe, e a saída da Fenalu.

A nível global, o valor transaciona-
do em ações no mercado organizado (via 
Electronic Order Book) aumentou 51,2% (re-
presentou 76,6% da negociação em mer-
cado organizado). Já as transações fora de 
bolsa e outro tipo de transações reporta-
das via Trading Repository subiram 55,0%. 
Em termos individuais, a Euronext registou 
um aumento de 39,5% dos valores transa-
cionados via Electronic Order Book (22,4% 
via Trading Repository), e a rotação do  

Fonte: Euronext Lisbon; cálculos CMVM. Montantes expressos em milhões de euros.
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capital aumentou 8.3 p.p. Nos EUA, a NYSE 
e o NASDAQ também registaram uma forte 
subida dos valores transacionados (40,1% e 
56,7%, respetivamente). Por sua vez, algu-
mas plataformas de negociação asiáticas 
como a Hong Kong Exchanges and Clearing 
(67,6%), a Shanghai Stock Exchange (64,7%) 
e a Shenzhen Stock Exchange (79,3%), 
mantiveram a trajetória de forte cresci-
mento evidenciada nos últimos anos.14 

Em paralelo, também se verificou 
um aumentou do número de instrumen-
tos de dívida admitidos à cotação em ter-
mos mundiais (5,3%). O valor transaciona-
do (número de transações) de obrigações 
via Electronic Order Book cresceu 39,8% 
(245,9%). Consideradas as transações fora 
de bolsa e outro tipo de transações repor-

tadas via Trading Repository, observou-se 
uma subida de 6,7% do valor transacionado 
global.

Em Portugal, assistiu-se ao aumen-
to expressivo do valor transacionado nos 
mercados regulamentados (25,9%), e à 
queda daquele indicador nos sistemas de 
negociação multilateral (-68,9%). Em ter-
mos de tipologia de instrumento, releva o 
forte crescimento dos valores transaciona-
dos em ações (+30,3%), unidades de parti-
cipação (163,7%) e ETFs (213,7%). Em sen-
tido contrário, as obrigações, certificados 
e warrants registaram uma queda substan-
cial da atividade de negociação. No caso 
dos certificados e dos warrants essa evo-
lução é explicada pela já referida migração 
para o Euronext Access Paris.

GRÁFICO 30 – TRANSAÇÕES
NO MERCADO A CONTADO

14
 The World Federation of Exchanges (https://statistics.world-exchanges.org/)

Fonte: CMVM, Euronext Lisbon e MTS; cálculos CMVM. Montantes expressos em milhões de euros.
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GRÁFICO 31 – ÍNDICES ACIONISTAS MSCI

MERCADO ACIONISTA 

A generalidade dos índices acionistas glo-
bais valorizou em 2020. O índice MSCI World 
(cabaz de ações representativas de uma car-
teira global) valorizou 14,4% (cerca de 16,5% 
se assumido o reinvestimento dos dividen-
dos distribuídos). Os múltiplos deste cabaz 
encontram-se substancialmente acima da 
média histórica dos últimos vinte anos. Com 
efeito, o P/B (P/E) atingiu 2,87 (32,7) no final 
de 2020, valor que compara com 2,26 (20,2) 
para a média histórica dos últimos vinte 
anos. O mercado dos EUA, que tem o maior 
peso nessa carteira, conheceu uma valori-
zação de 19,2%, isto é, acima do desempe-
nho do índice global (o índice global, excluin-
do ações dos EUA, registou uma valorização 
de +5,2%). Os preços das ações norte-ame-
ricanas alcançaram novos máximos históri-
cos, suportados por um aumento do apeti-
te pelo risco e pelas políticas monetárias e 

orçamentais expansionistas. Os múltiplos 
deste mercado situaram-se substancial-
mente acima da respetiva média histórica. 

Contrariamente ao sucedido nos mer-
cados norte-americanos (e asiáticos), os 
mercados europeus registaram uma des-
valorização de -5,4%, mantendo-se assim 
com cotações inferiores às alcançadas na 
era pré-pandemia. Os resultados aquém do 
esperado e a reintrodução de medidas de 
confinamento no último trimestre de 2020, 
ajudam a explicar esta evolução. O P/B para 
aqueles mercados encontra-se em linha 
com o padrão de longo prazo, mas o P/E 
encontra-se em níveis anormalmente ele-
vados. Tal deve-se, essencialmente, à de-
terioração dos resultados das empresas eu-
ropeias no contexto pandémico, queda essa 
mais pronunciada do que a verificada nou-
tras regiões. Em Portugal, o principal índice 
acionista apresentou uma evolução negati-
va, à semelhança dos pares europeus. 
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Nos EUA foram as empresas de maior 
dimensão que registaram maiores valoriza-
ções. As ações das PME norte-americanas 
apreciaram 17,1%, ligeiramente abaixo do 
registado pelas empresas de maior dimen-
são (19,3%). Na Europa, a desagregação 
pela dimensão permite identificar diferen-
ças substanciais no desempenho bolsista 
das empresas. Com efeito, as PME conhe-
ceram uma ligeira valorização (2,4%), a qual 
contrasta com a queda superior a 7% entre 
as empresas de maior capitalização. Noutro 
prisma, as valorizações no mercado nor-
te-americano foram impulsionadas funda-
mentalmente pelo desempenho de growth 
stocks (42,0%), ao passo que as value stocks 
denotaram uma ligeira depreciação (-2,0%).

Em termos setoriais, o setor energé-
tico norte-americano teve a maior desva-
lorização (-34%) e o tecnológico a maior 
valorização (+44%). Os múltiplos do se-

tor tecnológico situavam-se significativa-
mente acima da média histórica no final de 
2020. O desvio face ao padrão histórico é 
mais notório entre as empresas de hardwa-
re e equipamentos (P/B de 15; média histó-
rica a 20 anos de 4,5), pese embora tam-
bém seja pronunciado entre as empresas 
de software. Os setores dos transportes, 
banca e seguros são aqueles que apresen-
tam menores P/E. 

Entre as empresas europeias, o setor 
tecnológico teve igualmente a maior valo-
rização. Já os setores financeiro e ener-
gético encontram-se entre os mais penali-
zados pela crise pandémica (-23% e -17%, 
respetivamente). O P/E do setor tecnológi-
co europeu atingiu valores bastante supe-
riores ao do índice geral. À semelhança dos 
últimos anos, o setor financeiro continuou 
a apresentar P/E abaixo dos padrões histó-
ricos e do índice geral.

GRÁFICO 32 – DESEMPENHO DE ÍNDICES
SETORIAIS EM 2020 - EUA (ESQ) E EUROPA (DIR)

Fonte: Bloomberg; cálculos CMVM.
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A evolução dos principais índices de vo-
latilidade implícita dos mercados europeu 
(VSTOXX) e norte-americano (VIX) indica um 
aumento do risco percecionado pelos in-
vestidores durante 2020, por comparação 
com o período homólogo e com a respetiva 
média histórica. O risco foi mais intenso nos 
meses de fevereiro e março de 2020. O pe-
ríodo marcado pelo início da propagação da 
pandemia a nível global coincidiu com o re-
gisto de valores máximos do VIX e VSTOXX 
desde 2008. Nos meses seguintes, quer o 

VIX, quer o VSTOXX registaram um declí-
nio, mas mantendo-se, ainda assim, acima 
da sua média histórica. À semelhança da 
volatilidade implícita, a volatilidade histó-
rica dos principais índices acionistas tam-
bém registou valores historicamente eleva-
dos no final do primeiro trimestre de 2020. 
Todavia, a reversão para os valores históri-
cos foi mais célere. O aumento do prémio de 
risco nos mercados de opções poderá ter 
conduzido a maiores desvios entre a vola-
tilidade esperada e a volatilidade realizada.

GRÁFICO 33 – VOLATILIDADE IMPLÍCITA (ESQ)
E HISTÓRICA (DIR)

Fonte: Bloomberg; cálculos CMVM. Valores em percentagem.
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O rácio de rotação do capital do PSI 20 
aumentou 28 p.p. face ao período homólo-
go e acompanhou os aumentos igualmen-
te verificados nas ações que integram o 
S&P 500 e o Eurostoxx 600. Já o valor das 
transações cresceu 34%, fruto do aumen-
to do volume de transações da EDP (74,9%) 
e EDP-R (465,5%) face ao período homólo-
go. Quer o rácio de rotação do capital, quer 
o valor das transações, atingiram valores 
máximos dos últimos cinco anos. Dos tí-
tulos que integram o PSI 20, apenas seis 
registaram uma queda da atividade de ne-

gociação. Em linha com a tendência dos 
anos anteriores, observa-se um aumento 
da concentração da atividade de negocia-
ção nos títulos de empresas com maior ca-
pitalização bolsista: o valor das transações 
sobre títulos da EDP, GALP e Jerónimo 
Martins representam 70,6% do total do va-
lor das transações sobre os títulos que in-
tegram o PSI 20 (mais cinco p.p. face ao 
período homólogo). Esta evolução ocorreu 
num contexto onde a média do free float 
percentual do PSI 20 se manteve próximo 
dos 43%.

GRÁFICO 34 – NEGOCIAÇÃO (ESQ) 
E ROTAÇÃO DO CAPITAL (DIR)

Fonte: Bloomberg; cálculos CMVM. Base 100 em 31 de dezembro de 2011.
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Os indicadores de liquidez estão asso-
ciados aos custos de transação em merca-
do secundário e permitem igualmente ter 
uma ideia sobre a atenção dos investidores 
ao mercado de valores mobiliários enquan-
to destino para a aplicação de poupanças 
pois, geralmente, ativos com maior liquidez 
são mais acompanhados pelos investido-
res. Não obstante o aumento do valor das 

transações, os custos de transação (me-
dido pelo bid-ask spread) e o impacto das 
transações nos preços (Amihud) aumenta-
ram em 2020 por comparação com o perío-
do homólogo, tanto em Portugal, como na 
Europa. O bid-ask spread e o indicador de 
Amihud das principais ações europeias si-
tuaram-se substancialmente acima da res-
petiva média histórica dos últimos 20 anos. 

GRÁFICO 35 – EVOLUÇÃO DA LIQUIDEZ:
BID-ASK SPREAD (ESQ) E IMPACTO
DAS TRANSAÇÕES NOS PREÇOS (DIR) 

Fonte: Bloomberg; cálculos CMVM. Bid-ask spread estimado com base na abordagem de Corwin, S.A. & Schultz, P. (2012). 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 liquidez compósita dos índices PSI 20 
e Eurostoxx 50 situou-se abaixo da respetiva 
média histórica dos últimos vinte anos, bem 
como do valor registado no período homólo-
go. No caso do PSI 20, esta evolução resul-
ta de custos de transação (bid-ask spread) 

e price impact (Amihud) superiores à média 
dos últimos vinte anos, indiciando menor 
facilidade de realizar transações em condi-
ções favoráveis. No que se refere aos merca-
dos europeus, o indicador compósito regis-
tou valores mínimos dos últimos doze anos.

GRÁFICO 36 – EVOLUÇÃO DO INDICADOR
COMPÓSITO DE LIQUIDEZ 

Fonte: Bloomberg; cálculos CMVM. O indicador compósito de liquidez usado consiste na média do valor normalizado de um conjunto de quatro indicadores de 

liquidez: bid-ask spread, Amihud, valor das transações e velocidade de circulação do capital. De acordo com a metodologia de construção do indicador, valores 

superiores (inferiores) a zero indicam liquidez acima (abaixo) da média histórica.
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GRÁFICO 37 – TIPO DE NEGOCIAÇÃO (ESQ) 
E PESO DO MERCADO EURONEXT NO TOTAL DA NEGOCIAÇÃO(DIR)
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Fonte: Fidessa; cálculos CMVM. LIT – Mercado Regulamentado; AUC – Leilão; DARK – Dark venues; OTC – Mercado de Balcão; SI – Internalização Sistemática. 

O mercado regulamentado mante-
ve a sua importância relativa na negocia-
ção de ações domiciliadas em Portugal. O 
mercado de balcão observou um aumento 
do seu peso relativo em 2,7 p.p., em con-
traposição com a internalização sistemá-

tica que viu o seu peso diminuir 3.2 p.p.. 
O peso associado às transações off-book 
manteve-se face ao período homólogo. 
No geral, o peso do mercado Euronext no 
total da negociação manteve-se próximo 
dos 35%.
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GRÁFICO 38 – VOLATILIDADE NO MERCADO OBRIGACIONISTA (ESQ)
E EVOLUÇÃO DAS COTAÇÕES DOS INSTRUMENTOS
DE DÍVIDA NA ZONA EURO (DIR)

MERCADO OBRIGACIONISTA 

Os spreads de crédito de empresas não fi-
nanceiras registaram subidas significativas 
durante o primeiro trimestre de 2020. Aquele 
período foi também caracterizado pela ele-
vada volatilidade e incerteza no mercado 
obrigacionista. O índice de volatilidade J.P. 
Morgan G7 (VXY), um indicador para aferir a 
volatilidade do mercado de títulos em eco-
nomias avançadas, e o índice MOVE, regista-
ram valores substancialmente acima da mé-
dia dos últimos dez anos. As variações foram 
mais expressivas para os títulos de dívida de 
menor liquidez e com maior risco de crédito, 
em virtude do movimento de de-leveraging 
iniciado pelos fundos de investimento e ou-
tros intermediários financeiros não bancá-
rios. Após a intervenção dos decisores de 
política monetária assistiu-se a uma estabi-
lização do mercado, com as yields (preços) a 

caírem (subirem) em todas as categorias de 
rating para valores próximos ou abaixo (aci-
ma) do registado no período pré-pandemia. 

A segunda metade de 2020 foi caracte-
rizada pelo aumento de emissões obrigacio-
nistas nas principais economias avançadas. 
O perfil de risco de crédito permaneceu es-
tável face ao período pré-pandémico, com 
a proporção de montantes-vivos de obriga-
ções sem notação de crédito ou com nota-
ção inferior a BBB a situar-se nos 50%. Sem 
prejuízo disso, ocorreu uma alteração re-
levante na estrutura de novas emissões de 
instrumentos de dívida, com as empresas 
não financeiras a privilegiarem emissões de 
longo prazo face às de curto prazo.  O apetite 
pelo risco intensificou-se no último trimes-
tre de 2020, com os títulos de dívida do se-
tor privado não financeiro com perfil de risco 
mais baixo a registarem yields negativas na 
zona Euro. 
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GRÁFICO 39 – LIQUIDEZ EM MERCADOS DE OBRIGAÇÕES
SOBERANAS (ESQ) E DE OBRIGAÇÕES PRIVADAS (DIR)

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

que denotam elevada liquidez. Valores normalizados face à média e variância observada durante o período analisado.
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A negociação em mercado da dívida pú-
blica nacional realizou-se fundamentalmen-
te em mercado grossista através da platafor-
ma MTS, tendo sido transacionados 94,8 mil 
milhões de euros ao longo de 2020, um de-
créscimo de 28,7% face ao período homólo-
go. Este padrão foi transversal aos dois prin-
cipais instrumentos de dívida – obrigações 
do Tesouro e bilhetes do Tesouro. No mer-
cado regulamentado Euronext foram tran-
sacionados 480 milhões de euros de obri-
gações do Tesouro de rendimento variável 
(OTRV) (menos 46% por comparação com o 
período homólogo).

O diferencial médio entre o preço das 
obrigações transacionadas em mercado se-
cundário e o seu valor teórico é usado como 
indicador de iliquidez do mercado de obriga-
ções soberanas. Em termos médios, este in-
dicador situou-se entre 1,1 e 3,2 p.b. (EUA e 

Itália, respetivamente) em 2020, tendo apre-
sentado uma evolução heterogénea. As dívi-
das alemã e italiana registaram um desagra-
vamento dos custos de transação médios, 
ao passo que EUA, França e Espanha viram 
os custos de transação subir durante aquele 
período. Entre as obrigações privadas euro-
peias observou-se uma variação homóloga 
positiva dos custos de transação face ao fi-
nal do ano transato, sendo essa subida mais 
expressiva quando medida em termos de bi-
d-ask spread  do que através do indicador 
de Amihud. De facto, tanto o bid-ask spread, 
como o indicador de Amihud apresentaram 
subidas expressivas no pico da crise pan-
démica. O indicador de Amihud reverteu ra-
pidamente para valores próximos do exibi-
do antes da pandemia, mas o bid-ask spread 
manteve-se bastante acima da média histó-
rica durante todo o ano de 2020.
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GRÁFICO 40 – TRANSAÇÕES E POSIÇÕES EM FUTUROS
E OPÇÕES EM MERCADOS ORGANIZADOS (ESQ) E POSIÇÕES
EM DERIVADOS NOS MERCADOS NÃO ORGANIZADOS (DIR)

Em termos mundiais, é de assinalar o 
comportamento distinto da atividade de 
negociação em bolsa de contratos de deri-
vados sobre taxas de câmbio e sobre taxas 
de juro. Os montantes nocionais e as posi-
ções em aberto de derivados sobre taxas de 
juro caíram substancialmente em 2020. Já 
os montantes nocionais e as posições em 
aberto de derivados sobre câmbios, e em 
particular os contratos de futuros, aumen-
taram. Quanto ao mercado de balcão (OTC), 
assistiu-se a um comportamento simétrico 

dos montantes nocionais e do valor de mer-
cado das posições em aberto. Com exce-
ção dos derivados de crédito, os montantes 
nocionais registaram variações homólogas 
negativas no final do primeiro semestre de 
2020. Todavia, o valor de mercado daquelas 
posições cresceu face ao período homólo-
go, plausivelmente devido ao excesso de 
volatilidade dos mercados. A composição 
daquele mercado manteve-se estável, com 
os derivados de taxa de juro a pesarem qua-
se 60% dos montantes nocionais totais.

MERCADO DE FUTUROS  
E OPÇÕES

O valor transacionado em contratos de fu-
turos em Portugal acentuou a tendência de 
queda iniciada em 2015, atingindo os 292,6 
milhões de euros para o conjunto do ano 

(-52,3% em termos homólogos). Este va-
lor compreende apenas contratos de futu-
ros sobre o PSI 20, porquanto voltou a não 
ocorrer qualquer transação de futuros so-
bre ações individuais. No final do ano esta-
vam abertas 8 145 posições em contratos 
de futuros sobre o PSI 20. 
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MERCADO DE DERIVADOS  
DO MIBEL

A quantidade de eletricidade transacionada 
em 2020 totalizou 33 582 GWh, uma diminui-
ção de -16,7% face ao período homólogo. A 
média do volume diário negociado diminuiu 
de 158 750 MWh em 2019, para 130 692 MWh 
em 2020, tendo ocorrido maior concentra-
ção temporal das operações nos meses de 
dezembro, março, maio e janeiro. Foram 
transacionados contratos de futuros sobre a 
eletricidade com entrega na zona espanho-
la de carga base (SPEL Base Load) e contra-

tos de futuros sobre eletricidade de carga 
base com entrega na zona portuguesa (PTEL 
Base Load). A negociação concentrou-se 
nos contratos com maturidades trimestrais 
e anuais. O número de membros no Mercado 
de Derivados do MIBEL e a concentração da 
negociação mantiveram-se quase inalte-
rados (a soma das cinco maiores quotas de 
mercado situou-se em 69,3%15, uma varia-
ção de +0,7 p.p. face ao período homólogo). 
O preço de referência do mercado gerido 
pelo OMIP foi superior ao dos países nórdi-
cos, mas inferior ao observado nos merca-
dos alemão/austríaco e francês. 

GRÁFICO 41 – VOLUME NEGOCIADO NO MERCADODE DERIVADOS DO MIBEL (ESQ)
E PREÇOS DOS CONTRATOS DE FUTUROS COM ENTREGA
EM DEZEMBRO DE 2020 (DIR)

15
 Média mensal da soma das cinco maiores quotas de mercado.
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GRÁFICO 42 – PTEL E SPEL BASE LOAD
NO MERCADO À VISTA (EUROS/MWH)
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Fonte: Bloomberg; cálculos CMVM. Preços em euros/MWh.

O preço médio diário caiu 27% face ao 
período homólogo. O preço médio na zona 
portuguesa do MIBEL foi ligeiramente me-
nor do que o da zona Espanhola (35,09 e 
35,10 euros/MWh, respetivamente), o que 
contrasta com o padrão histórico. Os pre-
ços de referência das duas zonas foram 

iguais em 74,4% das sessões de negocia-
ção e superiores em 9,9% (15,7%) das ses-
sões na zona portuguesa (espanhola). A 
média do desvio de preços nas duas zonas 
situou-se nos 0,0246 euros/MWh. A dis-
persão de preços nas duas zonas foi seme-
lhante (coeficiente de variação de 28%).
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Os certificados são produtos financeiros es-

truturados que permitem ao investidor a ex-

posição a ações individuais e também a classes de 

ativos para as quais o investimento direto não está 

disponível ou é muito dispendioso (e.g., índices, 

moedas e commodities). A rentabilidade destes pro-

dutos está ligada ao desempenho de um (ou mais) 

subjacente(s) e é calculada por fórmulas pré-deter-

minadas. Em geral, existe uma relação não linear 

entre a rentabilidade dos certificados e o retorno 

do(s) subjacente(s).

Os certificados apresentam maior liquidez 

do que outros produtos estruturados, pois es-

tão admitidos à negociação em bolsas de valores. 

Adicionalmente, o emitente dos certificados atua 

muitas vezes como market maker, garantindo que 

os investidores possam modificar as suas posições 

antes da maturidade do certificado.

Por seu turno, o efeito disposição é caracteri-

zado por uma maior propensão dos investidores a 

vender ativos em que obtiveram ganhos e a man-

ter em carteira ativos que apresentam perdas (não 

realizadas), o que significa que a presença de efei-

to disposição é suscetível de gerar perdas para os 

investidores.

Um estudo recente efetuado para o mercado 

português16 analisa o efeito disposição na negocia-

ção de certificados e testa se este enviesamento 

comportamental é atenuado pela literacia finan-

ceira. Os autores concluem que existe evidência de 

forte efeito disposição na negociação de certifica-

dos em Portugal pois a probabilidade de um inves-

tidor vender um certificado que detenha em car-

teira aumenta mais de 150%, em média, quando o 

certificado está a negociar com ganho (por compa-

ração com a situação em que está a negociar com 

perda). Este efeito é económica e estatisticamente 

significativo.

No entanto, a propensão para manter em car-

teira certificados perdedores é parcialmente com-

pensada pela literacia: indivíduos com o ensino 

superior concluído, com maior conhecimento em 

matérias de natureza financeira e com capacida-

des matemáticas mais fortes têm menor propen-

são a manter em carteira certificados perdedores 

ou a vender os que têm retornos positivos. Ou seja, 

os investidores que têm maior literacia exibem um 

efeito disposição mais fraco do que os demais indi-

víduos. Assim, uma vez que o efeito disposição im-

põe custos aos investidores, a aquisição de maiores 

níveis de literacia traduzir-se-á em benefícios para 

os investidores.

CAIXA 1 – A LITERACIA E O EFEITO DISPOSIÇÃO 
NA NEGOCIAÇÃO DE CERTIFICADOS

16
 Ver Silva, P. e V. Mendes (2020). O efeito disposição na negociação de cer-

tificados. Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários 66, p. 33-68.
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Fonte: Silva e Mendes (2020). Esta tabela apresenta as hazard rate associadas à decisão de manter / vender certificados, estimadas usando o Cox proportional 

hazard model. A variável dependente assume o valor de um em cada semana em que o investidor vende certificados, e zero quando mantém os certificados em 

carteira. A variável dependente é regredida contra TPI (uma variável binária igual a 1 quando o preço do certificado é igual ou superior ao preço médio ponde-

rado de compra). A estimação é efetuada para a amostra completa e para diferentes subamostras: (i1) investidores sem diploma universitário; (i2) investidores 

que concluíram o ensino superior; (ii1) investidores sem literacia financeira; (ii2) investidores com literacia financeira; (iii1) investidores sem capacidades ma-

temáticas; (iii2) investidores com capacidades matemáticas. As estatísticas-t estão agrupadas ao nível do investidor. *** e ** denotam significância estatística 

em testes bilaterais a 1% e 5%, respetivamente.

TABELA 5 - RESULTADOS ECONOMÉTRICOS

 Coeficiente  t-stat Teste igualdade

   coeficientes entre 

   grupos (t-stat)

Amostra completa 2,51*** (69,7) 

Ensino superior não concluído 2,68*** (59,9) 

Ensino superior concluído 2,25*** (36,33) -6,38***

Sem literacia financeira 2,73*** (46,26) 

Com literacia financeira 2,22*** (13,01) -2,43**

Sem capacidades matemáticas 2,73*** (45,98) 

Com capacidades matemáticas 2,12*** (16,5) -4,02***
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INTERMEDIAÇÃO
FINANCEIRA
O VALOR DAS ORDENS RECEBIDAS E EXECUTADAS POR INTERMEDIÁRIOS 
FINANCEIROS NACIONAIS AUMENTOU NO MERCADO A CONTADO

NO MERCADO A PRAZO O VALOR DAS ORDENS RECEBIDAS DIMINUIU E O 
DAS ORDENS EXECUTADAS POR INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS NACIONAIS 
AUMENTOU

O VALOR COLOCADO EM CFDS NO MERCADO A PRAZO AUMENTOU

Intermediação Financeira inclui a rece-
ção e execução de ordens por conta de ou-
trem e por conta própria, as atividades de 
registo e depósito de valores mobiliários e 
a concessão de crédito para operações no 
mercado de valores mobiliários. Em 2020, 
este setor foi fortemente afetado pela pan-
demia COVID-19.17

MERCADO A CONTADO

À semelhança do ocorrido no ano transa-
to, o valor das transações efetuadas por 
conta própria no mercado a contado con-
tinuou a ser superior ao efetuado por con-

ta de outrem. Contudo, o valor negociado 
por conta própria18 pelos intermediários fi-
nanceiros diminuiu bastante mais do que 
em 2019: -20,5% (para 188,7 mil milhões de 
euros) versus -2,5% em 2019 (face a 2018). 
Em contraste, o valor total das ordens re-
cebidas e das ordens executadas por con-
ta de outrem aumentou, respetivamen-
te 50,1% (para 127 mil milhões de euros) e 
47,2% (para 119 mil milhões de euros). Esta 
evolução poderá estar também associada 
aos contextos de confinamento verificados 
em 2020, que originaram uma maior utiliza-
ção relativa de meios não presenciais para 
a colocação de ordens.

17
 Este capítulo trata a informação estatística reportada por intermediários financeiros (instituições de crédito, sucursais de instituições de crédito, empresas 

de investimento - que incluem as sociedades corretoras e as sociedades financeiras de corretagem - e sucursais de empresas de investimento) registados 

na CMVM para o serviço de receção e transmissão de ordens por conta de outrem, e para negociação por conta própria. Para mais detalhe ver Indicadores 

Trimestrais de Intermediação Financeira, disponível em www.cmvm.pt.
18

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

ser efetuada no contexto de contratos de fomento de liquidez (market making).
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GRÁFICO 43 – ORDENS RECEBIDAS, EXECUTADAS
E NEGOCIAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA - 
MERCADO A CONTADO – POR TIPO DE ATIVO

6. INTERMEDIAÇÃO 

FINANCEIRA

A maioria das ordens recebidas e execu-
tadas por conta própria foram títulos de dí-
vida (pública e privada). Contrariamente ao 
ocorrido nos anos anteriores, as ordens re-
cebidas e executadas por conta de outrem 
foram maioritariamente dirigidas a merca-
dos internacionais, refletindo um aumen-
to anual para mais do dobro em 2020. Esta 
evolução foi acompanhada pelo acentuar da 
quebra na escolha dos mercados nacionais.

A maior preferência por ativos nego-
ciados em mercados internacionais signifi-
ca uma maior diversificação das carteiras 

dos investidores. Por outro lado, as ordens 
dirigidas a mercados internacionais têm 
tendencialmente um custo superior, e os 
custos de recolha e tratamento de infor-
mação relativa a esses mercados também 
são superiores. 

Esta evolução contrasta com a ocor-
rida na atividade de negociação por conta 
própria, dado que os intermediários finan-
ceiros passaram a privilegiar a internali-
zação de ordens, quando nos cinco anos 
anteriores eram maioritariamente execu-
tadas fora de mercado. 
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GRÁFICO 44 – ORDENS RECEBIDAS, EXECUTADAS
E NEGOCIAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA - MERCADO 
A CONTADO – POR MERCADO DE EXECUÇÃO

Apesar de cerca de 83% das ordens re-
cecionadas ter sido proveniente de inves-
tidores institucionais (gestoras de ativos, 
seguros e fundos de pensões, entre ou-
tros), as ordens rececionadas de investido-
res não institucionais (investidores de reta-
lho), que haviam diminuído no ano transato, 
aumentaram para mais do dobro, totalizan-
do cerca de 50,5 mil milhões de euros (o va-
lor mais elevado desde 2015). As ordens re-
cecionadas de investidores residentes e de 

não residentes cresceram face a 2019, ten-
do-se destacado o crescimento nas ordens 
rececionadas de investidores residentes 
(+57%), o que ocorre pela primeira vez des-
de 2015. 

A maioria das ordens rececionadas ti-
veram como destino o mercado francês, 
que substituiu o Reino Unido como merca-
do de execução mais procurado. Esta alte-
ração terá sido possivelmente influenciada 
pela incerteza associada ao Brexit.
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GRÁFICO 45 – ORDENS RECEBIDAS, MERCADO 
A CONTADO: MONTANTES POR TIPO DE INVESTIDOR (ESQ) 
E TAXA DE VARIAÇÃO POR RESIDÊNCIA DE INVESTIDOR (DIR)

A eclosão da crise sanitária, e em particular as 

medidas de confinamento decretadas com 

o objetivo de conter a pandemia, está associada a 

alterações profundas nas expetativas dos agentes 

económicos quanto à evolução futura dos mercados 

de capitais e da economia global, o que terá tido im-

pacto no seu comportamento. 

A nova conjuntura terá condicionado a afeta-

ção de recursos pelos investidores. Porém, a atua-

ção/reação dos investidores poderá ter sido idios-

sincrática, tendo eventualmente variado em função 

da sua tipologia (institucionais, não institucionais) 

e residência (residentes e não residentes). Assim, 

entre outras, colocam-se as duas questões seguin-

tes: i) o comportamento de investidores residentes 

e não residentes durante a crise pandémica foi simi-

lar ou foi distinto? ii) terá ocorrido «fuga» de inves-

timento do mercado acionista português? 

CAIXA 2 - O COMPORTAMENTO DOS 
INVESTIDORES DURANTE A CRISE PANDÉMICA
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GRÁFICO 46 - VALOR DAS ORDENS RECECIONADAS 
TRIMESTRALMENTE SOBRE AÇÕES – TOTAL (Painel A) 
E INVESTIDORES NÃO INSTITUCIONAIS (Painel B)

(PAINEL A)
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GRÁFICO 47 - VALOR DO INVESTIMENTO LÍQUIDO 
TRIMESTRAL EM AÇÕES – TOTAL (ESQ)
E INVESTIDORES NÃO INSTITUCIONAIS (DIR)

 A informação recolhida pela CMVM junto dos 

intermediários financeiros nacionais ao abrigo da 

Instrução n.º 5/2011 contém informação agregada 

relativa às ordens recebidas sobre ações por aque-

les intermediários financeiros.19 Os dados reporta-

dos à CMVM nos últimos 5 anos evidenciam, entre 

2016 e 2019, uma progressiva redução do valor das 

ordens de compra e de venda de ações, quer por re-

sidentes quer por não residentes. Esta tendência de 

queda inverteu-se no último trimestre de 2019, e de 

forma bastante mais expressiva na primeira metade 

de 2020 (Gráfico 46 - Painel A), o que é particular-

mente notório nas ordens provenientes de investi-

dores não institucionais (i.e., de retalho – Gráfico 46 

– Painel B). 

Em termos de investimento líquido (ou seja, a 

diferença entre o valor gerado pelas ordens de com-

pra e o valor gerado pelas ordens de venda), assistiu-

-se igualmente a uma alteração de relevo em 2020, 

pelo menos quando comparado com o ano transa-

to. Com efeito, enquanto o valor das ordens de com-

pra de ações por residentes foi superior às de ven-

da (o que não tinha ocorrido nos anos anteriores), 

no caso dos não residentes assistiu-se a uma maior 

instabilidade, com compras superiores às vendas no 

segundo e no quarto trimestres de 2020, e vendas 

superiores às compras no primeiro e no terceiro – 

Gráfico 47 (esq). A evolução verificada entre os in-

vestidores não institucionais residentes e não resi-

dentes foi igualmente diferenciada (Gráfico 47 – dir).

19
 Esta informação não incorpora dados relativos a intermediários financeiros a atuar em Portugal em regime de livre 

prestação de serviços, porquanto estes não têm obrigação de reporte à CMVM.
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GRÁFICO 48 - VALOR DAS ORDENS RECECIONADAS SOBRE AÇÕES, 
EXECUTADAS EM MERCADOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS – 
TOTAL (Painel A) E INVESTIDORES NÃO INSTITUCIONAIS (Painel B)

Estas ordens podem ser executadas em mer-

cados nacionais ou internacionais, fora de mercado 

ou internalizadas (i.e., executadas contra a cartei-

ra própria do intermediário financeiro). Nas ordens 

executadas em mercados nacionais ou internacio-

nais, confirmam-se as indicações anteriormente re-

tiradas: não só as ordens sobre ações com origem 

em investidores residentes têm maior valor do que 

as que têm origem em não residentes, como tam-

bém se assistiu a um aumento expressivo desse va-

lor em 2020 (em particular no caso dos investidores 

residentes). Além disso, assistiu-se igualmente a 

uma outra alteração que merece ser salientada: au-

mentou de forma mais expressiva a negociação diri-

gida a mercados internacionais. Com efeito, o valor 

das ordens (de compra e de venda de ações) exe-

cutadas em mercados internacionais foi superior ao 

das dirigidas para mercados nacionais, nomeada-

mente na segunda metade do ano, mesmo no caso 

dos investidores não institucionais – Gráfico 48.

(PAINEL A)

Fonte e cálculos: CMVM. Valores em milhões de euros
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(PAINEL B)

Fonte e cálculos: CMVM. Valores em milhões de euros.
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GRÁFICO 49 - VALOR DO INVESTIMENTO LÍQUIDO 
EM AÇÕES, EM MERCADOS INTERNACIONAIS E NACIONAIS – 
TOTAL (ESQ) E INVESTIDORES NÃO INSTITUCIONAIS (DIR)

Fonte e cálculos: CMVM. Valores em milhões de euros.

O valor das ações adquiridas em mercados na-

cionais e internacionais pelo conjunto dos investi-

dores residentes foi superior ao das vendidas em 

todos os trimestres de 2020. No entanto, o investi-

mento líquido efetuado por residentes em ações na-

cionais apenas foi superior ao do investimento líqui-

do em ações internacionais no primeiro trimestre 

(o que ocorreu igualmente no caso dos investidores 

não institucionais) – Gráfico 49.

Em síntese, assistiu-se em 2020 a um aumen-

to expressivo do valor das ordens de compra e de 

venda de ações, mais acentuado no caso dos inves-

tidores residentes do que no caso dos não residen-

tes, e mais intenso nas ordens dirigidas a mercados 

internacionais do que nas que foram executadas em 

mercados nacionais. Não obstante, o investimento 

líquido foi mais dirigido para mercados internacio-

nais do que para ações nacionais nos últimos 9 me-

ses do ano. 
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Os investidores continuaram a preferir 
transmitir as suas ordens presencialmen-
te, por telefone ou por fax, ainda que numa 
proporção cada vez menor. Com efeito, em 
2020 ocorreu um forte aumento (+152%) da 
utilização de meios eletrónicos que não a 
internet (por exemplo, plataformas de nego-
ciação online20), reforçando este meio como 
o segundo mais preferido pelos investido-
res. Em conjunto com a transmissão de or-
dens através da internet, o valor das ordens 
transmitidas por outros meios eletrónicos 
atingiu cerca de 30% do total no mercado a 
contado, o que contrasta com 22% em 2019 
e 14% em 2018. Esta evolução traduz a cada 
vez maior utilização de meios digitais nes-
te mercado, o que não pode ser dissociado, 
em 2020, do confinamento e das restrições 
de mobilidade adotadas para combater a 

crise sanitária. A utilização mais intensa 
de meios eletrónicos na transmissão de or-
dens poderá explicar algum do aumento das 
reclamações relativas à receção e trans-
missão de ordens por estes meios.

O tipo de carteira de negociação por 
conta própria dos intermediários financei-
ros alterou-se em 2020. Assim, face ao ano 
anterior, os intermediários financeiros ne-
gociaram (relativamente) mais para as car-
teiras de investimento e de negociação, do 
que para as carteiras de market making. A 
negociação por conta própria esteve, tal 
como em 2019, essencialmente concentra-
da na “internalização”. Apesar da queda ge-
neralizada dos montantes negociados por 
conta própria, os montantes negociados 
“fora de mercado” foram os que menos des-
ceram face ao ano anterior.

20
 As ordens recebidas através de outros meios eletrónicos que não a internet englobam as ordens transmitidas por comunicação à distância — WAP, SMS , 

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

através de um sítio da Internet que são consideradas em rubrica especifica).
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GRÁFICO 50  – VALOR NEGOCIADO
POR CONTA PRÓPRIA, POR TIPO DE CARTEIRA (ESQ)
E MERCADO (DIR) – MERCADO A CONTADO

MERCADO A PRAZO21 

Em 2020, as ordens rececionadas no mer-
cado a prazo, que haviam crescido de for-
ma expressiva em 2019, caíram de 150,2 mil 
milhões de euros para 146,5 mil milhões de 
euros. Por outro lado, os montantes das 
ordens executadas continuaram o cresci-
mento evidenciado no ano anterior. Os da 
negociação por conta própria permanece-
ram em queda (tendência que se manifesta 
pelo menos desde 2015). 

No essencial, a evolução descrita fi-
cou a dever-se à quebra ocorrida nos ou-
tros derivados e ainda à continuada queda 
nos contratos de futuros, uma vez que nos 
contratos diferenciais (CFDs), e não obs-
tante permanecerem algumas restrições 
à comercialização, distribuição e venda de 
CFD a investidores não profissionais, assis-
tiu-se a um forte crescimento do valor das 
ordens rececionadas e, principalmente, da 
execução por conta de outrem.

21
 No mercado a prazo, os intermediários financeiros podem negociar por conta própria para a sua carteira de negociação ou para a cobertura de riscos 

(hedging).

Fonte e cálculos: CMVM.
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GRÁFICO 51 – ORDENS RECEBIDAS, EXECUTADAS 
E NEGOCIAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA, MERCADO A PRAZO - 
MONTANTES (ESQ) E TIPO DE ATIVOS (DIR) 

Os intermediários financeiros altera-
ram as suas preferências em termos de 
mercado de execução. Em 2020, as duas 
principais opções de mercado de execu-
ção das ordens recebidas foram o ‘fora 
de mercado’ (crescimento de 35% face a 
2019) e a internalização (crescimento de 
39%). A execução em mercados interna-
cionais, a opção preferida em 2019, dimi-
nuiu 58%, passando a representar a ter-
ceira escolha.

Concomitantemente, ocorreram al-
terações nas preferências do tipo de ati-
vo subjacente às ordens recebidas, exe-
cutadas e negociação própria. Assim, a 
maioria das ordens recebidas e executa-
das foi em índices, tendo os seus mon-
tantes, respetivamente, quase triplica-

do e crescido cerca de 50% face a 2019. 
Em contraste, os montantes das ordens 
recebidas e executadas em taxas de juro 
de curto prazo, que foram os ativos subja-
centes mais escolhidos em 2019, diminuí-
ram cerca de 70% e 71%, respetivamen-
te. Esta ordem de preferências contrasta 
com a ocorrida na negociação por conta 
própria, onde a preferência foi por taxas 
de juro de curto prazo, que apesar da que-
da de 17% face a 2019 ainda representa-
ram cerca de 39% do total. No entanto, o 
crescimento das preferências por índices 
também ocorreu na negociação por con-
ta própria. Este ativo representava 9,6% 
do montante total, mais do triplo do valor 
de 2019, mas ainda inferior ao valor de 11% 
verificado em 2018. 
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6. INTERMEDIAÇÃO 

FINANCEIRA

GRÁFICO 52 – ORDENS RECEBIDAS, EXECUTADAS 
E NEGOCIAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA, MERCADO A PRAZO - MONTANTES
POR MERCADO DE EXECUÇÃO (ESQ) E ATIVO SUBJACENTE (DIR) 

Este crescimento ficou a dever-se ao 
aumento do valor das ordens executadas e 
das recebidas sobre opções e outros deri-
vados, em resultado do início da atividade 
em Portugal de um novo intermediário fi-
nanceiro. No caso dos contratos diferen-
ciais (CFDs), o valor das ordens rececio-
nadas cresceu cerca de 40% face ao ano 
transato, o que resultou do aumento da 
negociação efetuada por investidores não 
institucionais, quer residentes (64%), quer 

não residentes (47%). 
A descida nos montantes das ordens 

recebidas (em todos os derivados) em 
2020 estará associada à quebra de cerca 
de 17% na procura por parte de investido-
res não residentes, que havia quadrupli-
cado em 2019 face a 2018. Esta evolução 
não foi contrariada pela subida (16%) nas 
ordens recebidas de investidores residen-
tes (cujo montante havia diminuído 11% em 
2019 face ao ano anterior).
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GRÁFICO 53 – VALOR DAS ORDENS RECEBIDAS, 
POR TIPO (ESQ) E LOCALIZAÇÃO (DIR)
DE INVESTIDOR – MERCADO A PRAZO

Fonte e cálculos: CMVM.
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Relativamente à negociação por con-
ta própria, o montante no mercado a prazo 
voltou a diminuir, totalizando 40,3 mil mi-
lhões de euros (8% de quebra face a 2019 
e 42% face a 2018), o valor mais baixo des-
de 2015. Esta evolução ocorreu de modo si-
milar nas transações com o objetivo espe-
culativo e nas que visam a gestão do risco 
(hedging), que desceram, respetivamente, 
cerca de 8,3% e 6,1%, face a 2019. É de re-

ferir ainda, o forte crescimento da negocia-
ção por conta própria por parte de empre-
sas de investimento.

Num mercado essencialmente domi-
nado pelas instituições de crédito, a nego-
ciação por conta própria de empresas de 
investimento representou 9% (ou seja, 3,6 
mil milhões de euros), contrastando com 
uma quota de 0% entre 2015 e 2018 e 1,2% 
em 2019.

GRÁFICO 54 – VALOR DA NEGOCIAÇÃO
POR CONTA PRÓPRIA, POR FINALIDADE DE TRANSAÇÃO (ESQ)
E TIPO DE INTERMEDIÁRIO FINANCEIRO (DIR) – MERCADO A PRAZO
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REGISTO E DEPÓSITO  
DE VALORES MOBILIÁRIOS

O montante dos instrumentos financeiros 
registados por conta de outrem totalizou 
255,2 mil milhões de euros no final do ano, 
o valor mais elevado dos últimos 5 anos. 
Todavia, enquanto o montante correspon-
dente a valores mobiliários não admitidos a 

negociação em mercados regulamentados 
tem permanecido estável, o relativo a va-
lores admitidos em mercados regulamen-
tados apresenta uma tendência de cres-
cimento, pelo que a respetiva importância 
relativa tem aumentado. Face a 2019, o 
crescimento do montante sob custódia foi 
maior nos clientes não residentes, contra-
riando o ocorrido nos dois anos anteriores. 

GRÁFICO 55 – MONTANTE REGISTADO
POR TIPO DE MERCADO - CONTA DE OUTREM (ESQ)
E CONTA PRÓPRIA (DIR)
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No caso dos valores registados por 
conta própria, o aumento dos valores ins-
critos continuou a ser superior ao verifi-
cado nos registados por conta de outrem, 
ascendendo a 137,2 mil milhões de euros 
no final do ano. À semelhança do ocorrido 
no ano transato, os valores registados por 
conta própria relativos a mercados regula-
mentados foram superiores aos relativos a 
mercados não regulamentados. 

Existiram poucas alterações no tipo de 
ativo financeiro subjacente aos montantes 
registados por conta de outrem. No caso 

dos clientes residentes, a escolha conti-
nuou a recair maioritariamente em outros 
valores mobiliários, seguida de dívida pú-
blica e das ações. Os clientes não residen-
tes continuaram a preferir ações. A dívida 
pública continuou a ser atrativa para os in-
vestidores residentes, mas tem desperta-
do menor interesse relativo de investidores 
estrangeiros em resultado dos diferenciais 
de retorno entre os países da zona Euro e 
outros países desenvolvidos e da diminui-
ção das yields das obrigações soberanas 
em países europeus.

GRÁFICO 56 – MONTANTE REGISTADO
POR TIPO DE ATIVO, POR CONTA DE OUTREM (ESQ)
E POR CONTA PRÓPRIA (DIR)

Fonte e cálculos: CMVM.
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GESTÃO
DE ATIVOS

gestão de ativos inclui a gestão individual 
de carteiras por conta de outrem e a ges-
tão coletiva. A gestão coletiva engloba os 
organismos de investimento coletivo em 
valores mobiliários (OICVM, que gozam 
da possibilidade de serem livremente co-
mercializados no espaço da UE) e os orga-
nismos de investimento alternativo (que 
incluem os fundos de investimento alter-
nativo em valores mobiliários - OIAVM, ou-
tros fundos de investimento alternativo – 
FIA, os fundos de investimento imobiliário 
– FII, os fundos de titularização de crédi-

tos – FTC, e ainda os fundos de capital de 
risco – FCR).

O total dos ativos sob gestão (indi-
vidual e coletiva) foi de 74,3 mil milhões 
de euros, representando uma quebra de 
13,4% face ao período homólogo, o que 
estará relacionado com a transferência 
de montantes consideráveis de carteiras 
de gestão individual de um operador para 
a esfera seguradora. Realça-se que, em 
2020, o peso da gestão coletiva aumentou 
7 p.p., representando pela primeira vez 
desde 2008, mais de 1/3 do total.

O VALOR DE ATIVOS ADMINISTRADO PELA GESTÃO INDIVIDUAL DIMINUIU E O DA 
GESTÃO COLETIVA AUMENTOU

O VALOR COLOCADO EM FUNDOS ESG AUMENTOU
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GRÁFICO 57 – MONTANTE SOB GESTÃO - EVOLUÇÃO (ESQ)
E DETALHE NO FINAL DE 2020 (DIR)

7. GESTÃO DE ATIVOS

Os valores administrados na gestão co-
letiva aumentaram 5,9%, motivados prin-
cipalmente pelos crescimentos de 13,6% 
nos OICVM (que representavam 18,4%) e de 
4,3% nos FII (que representavam 10,3%) e 
pela diminuição de 9,5% nos FTC (que re-
presentavam 4,7% do total da gestão coleti-
va). Por seu turno, os valores administrados 
na gestão individual, que representavam 
aproximadamente 62,6% do total da gestão 
de ativos, contraíram 21,7%.

A nível europeu, a grande maioria dos 
ativos no mercado de gestão coletiva esta-
va domiciliada, no final de 2020, em três paí-
ses: Luxemburgo, Irlanda e Reino Unido22. 
Esta circunstância poderá estar associada 
ao Brexit, que deu um impulso adicional à 

Irlanda e ao Reino Unido (este último, even-
tualmente, por via das políticas regulatórias 
de incentivo à retenção, em contexto pós 
Brexit, de entidades e seus ativos do setor 
financeiro).

Note-se que no ano passado, os três 
principais mercados em termos de subscri-
ções líquidas foram a Irlanda, o Luxemburgo 
e a França. Apesar do contexto pandémico 
ter impactado negativamente as subscri-
ções dos OICVM e de fundos monetários nos 
dois primeiros trimestres de 2020, as notí-
cias da vacina (novembro 2020) resultaram 
em aumentos de subscrições líquidas no fi-
nal do ano. Esta recuperação não se verificou 
nas restantes categorias de fundos, nomea-
damente os de obrigações e “multi-assets”23.

22
 Fonte: EFAMA.

23
 Fonte: EFAMA.

Fonte e cálculos: CMVM.
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GESTÃO INDIVIDUAL  
DE CARTEIRAS 
POR CONTA DE OUTREM

O valor sob gestão em Portugal neste seg-
mento desceu quase 22% para 48,8 mil mi-
lhões de euros, por via também do efeito 
one-off da transferência de carteiras de um 
operador para o setor segurador, como re-
ferido no início desta seção. Tal como em 
2019, a gestão individual de ativos foi efe-
tuada por 34 intermediários financeiros, 
repartidos por 12 instituições de crédito, 
12 empresas de investimento e 10 entida-
des gestoras de fundos. A maioria dos va-
lores sob gestão era detida pelas gestoras 
de fundos (47%) seguida das empresas de 
investimento (especificamente, as socie-
dades gestoras de patrimónios: 44%) e das 
instituições de crédito (8,8%). No final de 
2020, os cinco principais operadores ge-

riam cerca de 80% do total administrado 
(em 2019, esse valor foi de 85%). Apesar do 
índice HHI ter diminuído para 1680 (era 2105 
em 2019), este setor continuou a exibir uma 
concentração moderada.24 

O valor médio das carteiras geridas di-
minuiu cerca de 17,2%, após um crescimen-
to de 6,2% em 2019 face a 2018. Apesar do 
valor médio das carteiras detidas por fun-
dos ter crescido 13,2%, um valor bem aci-
ma do verificado em 2019 (3,3%) e em 2018 
(3,6%), a referida diminuição ocorreu por 
via da quebra no valor médio das carteiras 
detidas por outros clientes institucionais: 
descida de 25,7% face ao período homólo-
go. Nos casos das pessoas coletivas e pes-
soas singulares, os valores médios das car-
teiras aumentaram, respetivamente, 5,6% 
e 2,4%, apesar destes montantes conti-
nuarem a ser muito inferiores aos dos fun-
dos e de outros clientes institucionais.

GRÁFICO 58 – VALOR MÉDIO DAS CARTEIRAS
SOB GESTÃO, POR TIPO DE ATIVO (ESQ)
E DE INVESTIDOR (DIR) - FINAL DE 2020

24
 O índice HHI 

(Herfindahl-Hirschman 

Index) varia entre um 

mínimo próximo de 

zero e um máximo 

de 10 000. Em geral, 

aceita-se que um 

valor inferior a 

1 00 representa um 

setor fortemente 

concorrencial, entre 

1 00 e 1 500 um setor 

não concentrado, 

entre 1 500 e 2 500 

um setor 

moderadamente 

concentrado 

e um valor superior 

a 2 500 um setor 

fortemente 

concentrado.
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GRÁFICO 59 – NÚMERO E VALOR MÉDIO
DAS CARTEIRAS SOB GESTÃO (ESQ)
E VALOR MÉDIO DAS CARTEIRAS, POR TIPO DE CLIENTE (DIR)

Os mercados destinatários do inves-
timento alteraram-se marginalmente face 
ao verificado em 2019. Por um lado, os dois 
principais mercados, a Alemanha (cresci-
mento de 9,4%) e os EUA (crescimento de 
28,3%), não se alteraram face ao ano ante-
rior. No entanto, a França, que era o quarto 
principal mercado em 2019, cresceu 38,5% 
e ultrapassou o Luxemburgo, tornando-
-se assim no terceiro mercado mais usado 
nos investimentos deste setor em 2020. O 
mercado nacional, apesar de apresentar 
um crescimento de quase 13%, represen-
tou apenas 6,7% do total. Por outro lado, só 
os investimentos domiciliados na Irlanda e 
no Reino Unido apresentaram descidas, 
respetivamente, de -19,4% e -3,9%.

As unidades de participação aumen-
taram o seu peso no valor total para 25,5% 
(em 2019, o peso foi de 20,2%). O princi-

pal mercado das unidades de participação 
foi a União Europeia, totalizando cerca de 
18,6% do total e representando um cres-
cimento de 11% face ao ano anterior. Os 
mercados nacionais apresentaram uma 
queda de 12,8% neste tipo de investimen-
tos, atingindo um peso de 5,2% do total 
em 2020.

Em contraste, a maioria (28,1%) dos 
valores mobiliários cotados (excluindo uni-
dades de participação em fundos de in-
vestimento) foram colocados no mercado 
nacional, traduzindo uma diminuição de 
20,3% face ao período homólogo. 

No caso dos instrumentos de dívida, 
por um lado, a dívida pública cotada con-
tinuou a ser a preferida, e apesar da que-
bra de cerca de 21%, representou cerca de 
43% do total. Por outro lado, a descida de 
28,4% nos montantes de dívida privada, 

Fonte e cálculos: CMVM.
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resultou numa diminuição do peso deste 
instrumento no total, dado que passou de 
21,5% em 2019 para 19,7% em 2020.

A duração modificada dos instrumen-
tos de dívida nas carteiras administradas 
aumentou, por via dos aumentos verifica-

dos na duração modificada da dívida pú-
blica nacional (era 5,04 em 2019) e estran-
geira (era 4,40 em 2019). De forma inversa, 
ocorrerem diminuições na duração modi-
ficada da dívida privada nacional (era 2,29 
em 2019) e estrangeira (era 2,88 em 2019). 

GRÁFICO 60 – INVESTIMENTO EM VALORES
MOBILIÁRIOS COTADOS, POR MERCADO (ESQ)
E DURAÇÃO MODIFICADA, POR TIPO DE DÍVIDA (DIR)

Fonte e cálculos: CMVM
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GRÁFICO 61 – IMPORTÂNCIA RELATIVA
DOS FUNDOS FACE AOS DEPÓSITOS TOTAIS,
2019-2020

GESTÃO COLETIVA DE ATIVOS

No ano passado, o peso relativo dos fun-
dos da gestão coletiva de ativos face aos 
depósitos diminuiu marginalmente para 
13,4%. Dos vários tipos de fundos que fa-

zem parte da gestão coletiva de ativos, só 
os OICVM que também são os que apresen-
tam um peso relativo mais elevado, aumen-
taram, ainda que marginalmente (0,2 p.p.), 
a sua importância face a estes produtos 
bancários.

Fonte: Banco de Portugal e CMVM. Cálculos: CMVM.
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ORGANISMOS DE INVESTIMENTO 
COLETIVO EM VALORES 
MOBILIÁRIOS (OICVM) 
E FUNDOS DE INVESTIMENTO 
ALTERNATIVO  
MOBILIÁRIO (FIA)

O valor sob gestão de OICVM aumentou 
13,6% (para 14,4 mil milhões de euros). Este 
aumento verificou-se também em todos 
os valores sob gestão dos vários tipos de 
fundos que compõem os OICVM: os fundos 
de ações (+8%), os fundos de obrigações 
(+3%), os fundos flexíveis (+13,8%), os fun-
dos do mercado monetário (+71,7%), os fun-
dos de poupança reforma (+19,6%) e outros 
fundos (+13,2%). Apesar deste crescimen-
to generalizado, é de constatar a existência 
de menos 4 fundos em 2020 para um total 

de 141, o que traduz a existência de menos 6 
fundos de ações, de mais um fundo do mer-
cado monetário e de mais um fundo pou-
pança reforma.

O aumento nos valores dos vários 
OICVM contrasta com a quebra de 15,2% 
(para 300 milhões de euros), no valor das 
carteiras geridas por FIA, sendo que é de 
notar a existência de mais um fundo face a 
2019, para um total de 12.

Um conjunto de 16 entidades efetua-
vam a gestão coletiva de valores mobiliá-
rios no final do ano, mais duas face a 2019. 
O índice de concentração permaneceu pra-
ticamente inalterado, com as cinco maio-
res entidades a continuarem a represen-
tar 95,2% do valor administrado e o índice 
HHI a atingir 2221, traduzindo um setor com 
concentração moderada.

GRÁFICO 62 – VALOR SOB GESTÃO
DOS OICVM (ESQ) E SALDO LÍQUIDO
DE INVESTIMENTO (DIR) 

Fonte e cálculos: CMVM.
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O número de participantes em OICVM 
(1 027 411 participantes) atingiu o valor mais 
elevado da última década apresentando um 
crescimento de 7,7% face a 2019. Recorde-
se que nesse ano já se tinha verificado um 
crescimento, de 4,9% face ao ano anterior. 
Com a exceção dos fundos de obrigações 
e fundos flexíveis, que apresentaram, res-
petivamente, quebras de 6,3% e 3,4% de 
participantes, aquele aumento ocorreu nos 

demais tipos de fundos, com destaque para 
os fundos do mercado monetário (aumento 
de 28,4%).

O valor médio investido por participan-
te nos vários fundos aumentou 5,5%, para 
13,9 mil euros no final de 2020. Apesar do 
aumento ter ocorrido em todos os tipos de 
fundos, este foi mais notório nos fundos do 
mercado monetário e nos fundos flexíveis, 
respetivamente, 33,7% e 17,8%. 

GRÁFICO 63 – NÚMERO DE PARTICIPANTES
EM FUNDOS DE INVESTIMENTO (ESQ)
E VALOR MÉDIO POR TIPO DE FUNDO (DIR)

Fonte e cálculos: CMVM

2011 2013 2015 2017 2019
2010 2012 2014 2016 2018 2020 Fundos

de Acções
Fundos de
Obrigações

Fundos
do Mercado
Monetário

Fundos
Poupança
Reforma

Fundos
Flexíveis

Outros
Fundos

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1 000 000

Outros Fundos

Fundos Flexíveis

Graf Esq.

Fundos Poupança
Reforma

Fundos do Mercado
Monetário

Fundos de Obrigações

Fundos de Acções

2010
2011

Graf Dir.

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000
106 €

15 473

12 587

25 858

8 430

12 558

19 596

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


106

RELATÓRIO SOBRE OS MERCADOS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 2020

Voltar ao índice cmvm.pt

7. GESTÃO DE ATIVOS

A duração modificada da dívida da 
carteira de obrigações aumentou em to-
dos os fundos exceto nos fundos de ações 
(-0,1 anos) e nos outros fundos (-0,13 anos). 

Esta duração foi mais volátil nos fundos 
flexíveis, principalmente no 2º trimestre 
de 2020, o período mais forte da pandemia 
COVID-19.

GRÁFICO 64 – DURAÇÃO MODIFICADA
DA DÍVIDA DA CARTEIRA DE OBRIGAÇÕES
POR TIPO DE FUNDO

Fonte e cálculos: CMVM
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Os dois principais mercados alvo 
dos investimentos continuaram a ser a 
Alemanha, que cresceu 9,4%, e os EUA, 
que cresceu cerca de 28,3%. Em contras-
te, o terceiro mercado mais procurado foi 
a França, que cresceu 38,5% e substituiu o 
Luxemburgo, que cresceu 4,6%. O mercado 

nacional, apesar de ter crescido 12,9%, re-
presentou somente 6,7% do total em 2020. 
Os investimentos em Portugal privilegia-
ram a dívida pública, enquanto nos EUA as 
ações foram a principal captação de inves-
timento e na Alemanha e em França foi a dí-
vida privada.

GRÁFICO 65 – INVESTIMENTO, POR MERCADO (ESQ)
E VALOR SOB GESTÃO INVESTIDOR (DIR) - 
OICVM E FIMA, FINAL DE 2020
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FUNDOS DE INVESTIMENTO 
IMOBILIÁRIO

O valor sob gestão de fundos de investimen-
to imobiliário25 aumentou 3,1%, totalizando 
10,8 mil milhões de euros após uma quebra 
de 1,2% em 2019. No final do ano existiam 
201 fundos (menos 9 do que em 2019) e 34 
entidades gestoras em atividade (menos 
uma do que em 2019). Os 14 fundos abertos 
(mais dois do que em 2019) eram responsá-
veis pela gestão de um pouco mais de um 
em cada três euros administrados no total 
do valor sob gestão. 

Contrariamente à situação existen-

te no segmento de fundos de investimen-
to mobiliário, nos fundos imobiliários o ní-
vel de concentração é reduzido: as cinco 
maiores sociedades gestoras possuíam 
uma quota de mercado de 43,7% (em 2019, 
era de 48,3%) e o HHI desceu para 587 (em 
2019 foi de 656) sugerindo pouco concen-
tração neste mercado.

Quanto aos participantes, o peso do 
segmento de particulares nos fundos imo-
biliários continua muito inferior ao verifica-
do nos mobiliários: 25% em contraste com 
89%, sendo que a maioria do valor sob ges-
tão era detido por pessoas coletivas e ins-
tituições de crédito. 

GRÁFICO 66 – VALOR SOB GESTÃO,
POR TIPOLOGIA DE FUNDO (ESQ)
E DE CLIENTE EM 2020 (DIR)

25
 Aqui se incluem os fundos de investimento imobiliário (FII), os fundos especiais de investimento imobiliário (FEII) e os fundos de gestão de património imo-

biliário (FUNGEPI).

Fonte e cálculos: CMVM.
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Os fundos de investimento imobiliário 
registaram no período 2011-2020 retornos 
anualizados líquidos de 1,1% (1,3% no ano 
2020) no caso dos fundos abertos que dis-
tribuem rendimentos e de -1,4% (0,4% em 
2020) no caso dos de capitalização. Neste 
período, a taxa anual média de inflação foi 

de 1% em Portugal, pelo que os investidores 
mantiveram ou perderam poder de compra 
com estas aplicações financeiras, isto sem 
considerar o risco a que se expuseram e a 
iliquidez que alguns destes fundos podem 
ter apresentado.

GRÁFICO 67 – ESTRUTURA DA CARTEIRA
DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (ESQ)
E UTILIZAÇÃO DOS IMÓVEIS (DIR)

Fonte e cálculos: CMVM
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Os imóveis destinados aos serviços e 
ao comércio representam 67% do total da 
carteira. O grau de alavancagem destes 
fundos, aferido pelo peso dos empréstimos 
no ativo total, diminuiu para 10,7% (o valor 
mais reduzido desde a crise financeira de 
2008).

O número de participantes nos três ti-
pos de fundos de investimento imobiliário 
aumentou ligeiramente face ao ano ante-
rior (+396, ou seja, 0,4%). A grande maioria 
(98,8%) dos participantes detinha uma par-
ticipação não superior a 0,5% da carteira 
do fundo em que investem. 

Fonte e cálculos: CMVM.

TABELA 6 - NÚMERO DE PARTICIPANTES POR CATEGORIA
DE FUNDO IMOBILIÁRIO (ABERTOS VS. FECHADOS)

% das UP’s  2019    2020

 Abertos Fechados TOTAL Abertos Fechados TOTAL

[0%;0,5%] 93 397 7 663 101 060 93 485 7 639 101 124

]0,5%;2%] 164 166 330 473 163 636

]2%;5%] 16 98 114 16 87 103

]5%;10%] 3 60 63 4 63 67

]10%;25%] 7 92 99 4 89 93

]25%;100%] 15 265 280 16 271 287

TOTAL 93 602 8 344 101 946 93 998 8 312 102 310
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FUNDOS E SOCIEDADES  
DE CAPITAL DE RISCO

Os ativos geridos pelos operadores nacio-
nais de capital de risco (fundos e socie-
dades de capital de risco) totalizaram 5,6 
mil milhões de euros no final do ano pas-
sado26 (um acréscimo de 9,1% face a 2019, 
e superior a 6,9%, o verificado em 2019 
face a 2018). Este crescimento foi mais 

intenso nos FCR (+9,4%) do que nas SCR 
(+3,7%), invertendo o verificado em 2019 
face a 2018. No final do ano existiam 166 
fundos de capital de risco e 56 sociedades 
de capital de risco em atividade, respeti-
vamente, mais 29 e 5 do que em 2019. Na 
Europa existiam mais de 10 mil fundos em 
atividade, correspondendo a um valor sob 
gestão que ascendia a 708 mil milhões de 
euros.27

GRÁFICO 68 – ATIVOS SOB GESTÃO (ESQ)
E NÚMERO DE SOCIEDADES
E FUNDOS DE CAPITAL DE RISCO (DIR)

26
 Os ativos sob gestão incluem participações sociais, outros financiamentos, liquidez, posições sobre derivados e outros ativos.

27
 Fonte: Invest Europe (2020).

Fonte e cálculos: CMVM
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No que diz respeito ao valor investido 
por fases de entrada no capital das em-
presas, tal como em 2019, no ano passado 
continuou a existir uma preponderância do 
private equity (apesar da diminuição anual 
deste tipo de investimento de -2,7%, mais 
forte do que os -1,3% verificados em 2019 

face a 2018,) relativamente ao venture capital 
(aumento de 0,5% no montante anual, bem 
inferior ao crescimento de 10,8% verificado 
no período homólogo anterior). O número 
de participações do capital de risco cres-
ceu no venture capital (de 853 para 934) e 
no private equity (de 905 para 973). 

GRÁFICO 69 – CARTEIRA DO CAPITAL DE RISCO
POR FASES DE INVESTIMENTO (ESQ)
E POR SETOR DE ATIVIDADE (DIR)

Fonte e cálculos: CMVM
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FUNDOS E SOCIEDADES  
DE TITULARIZAÇÃO  
DE CRÉDITOS

Um total de 9 fundos de titularização de 
créditos (FTC) estavam ativos no final do 
ano (igual ao período homólogo). O montan-
te total titularizado sob gestão pelos FTC 
diminuiu 9,5%, uma quebra ainda assim 
inferior à verificada em 2019 (foi de -24%) 
face a 2018, totalizando 3 663,6 milhões de 

euros. Tal como em 2019, os créditos hipo-
tecários continuaram a ser o elemento do-
minante da carteira dos FTC.

No caso da titularização realizada via 
sociedades de titularização de créditos 
(STC), realizaram-se mais duas emissões 
do que em 2019 (total de doze emissões co-
locadas) com um valor global de 3054,9 mi-
lhões de euros (+85,6% face ao ano transa-
to, cujo valor havia diminuído 66,4% face a 
2018). 

GRÁFICO 70 – VALOR SOB GESTÃO, NÚMERO DE FUNDOS
E EMISSÕES DA TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS VIA OBRIGAÇÕES (ESQ)
E INVESTIMENTO POR TIPO DE ATIVO,
NOS FUNDOS DE TITULARIZAÇÃO (DIR)

Fonte e cálculos: CMVM
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PARTICIPAÇÕES EM 
INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO 
COLETIVO ESTRANGEIRAS 
COMERCIALIZADAS EM PORTUGAL

Os organismos de investimento coletivo 
em valores mobiliários (OICVM) estrangei-
ros autorizados a ser comercializados em 
Portugal têm registado uma procura cres-
cente no mercado nacional. Em 2020 o va-
lor colocado pelos 136 (mais 7 do que em 
2019) OICVM estrangeiros aumentou 4,5% 
(um valor inferior ao aumento de 15% veri-
ficado em 2019), ascendendo a 4,8 mil mi-
lhões de euros. Apesar do total de entida-
des que comercializaram estes fundos não 
se ter alterado face a 2019 (foram 16), ocor-
reu um ligeiro aumento no nível de concen-

tração deste mercado. De facto, o HHI au-
mentou de 1431 para 1693, implicando que 
este mercado passou de um mercado pou-
co concentrado para um mercado modera-
damente concentrado.

O valor das subscrições líquidas au-
mentou 27% para um total de 193 milhões 
de euros. O número de participantes au-
mentou cerca de 6,6%, um valor bem in-
ferior ao verificado em 2019 (+18%, face a 
2018). Por outro lado, o valor médio inves-
tido por participante diminuiu ligeiramente 
(-1,7%) e menos do que em 2019, totalizando 
16,7 mil euros no final do ano passado. Este 
valor continua a ser superior ao valor médio 
investido por participante nos OICVM na-
cionais, sugerindo uma abordagem comer-
cial distinta.

GRÁFICO 71 – VALOR COLOCADO, NÚMERO DE PARTICIPANTES (ESQ)
E SUBSCRIÇÕES LÍQUIDAS
DE OICVM ESTRANGEIROS (DIR)

-400

-200

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400Graf Esq.

Graf Dir.

Valor sob Gestão

N.º participantes

N.º Fundos

Subscrições
Líquidas

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

N.
º p

ar
tic

ip
an

te
s

Su
bs

cr
iç

õe
s 

Lí
qu

id
as

  (
10

6  €
)

N.
º F

un
do

s

Va
lo

r s
ob

 G
es

tã
o 

(10
6  €

)

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Fonte: CMVM e Bloomberg; cálculos CMVM.

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


115

RELATÓRIO SOBRE OS MERCADOS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 2020

Voltar ao índice cmvm.pt

7. GESTÃO DE ATIVOS

FUNDOS ESG/SUSTENTÁVEIS

Um fundo de investimento sustentável 
(ESG) incorpora, além dos elementos fi-
nanceiros tradicionais, elementos não fi-
nanceiros que reportam especificamente 
informação sobre os aspetos ambientais, 
sociais e/ou de melhores práticas de go-
verno societário do fundo. Os fundos ESG 
podem incluir denominações como, fundos 
verdes, fundos ambientais, fundos éticos, 
fundos socialmente responsáveis, fundos 
de impacto, entre outras28.

Na Europa, em 2020, o valor dos ativos 
em fundos sustentáveis totalizou 1,1 biliões 
de euros29. Este valor, que representa um 
crescimento de 52% face a 2019 foi motiva-
do pelo aumento dos inflows para este tipo 
de investimentos, num total de 233 mil mi-
lhões de euros (quase o dobro do valor de 
2019). Note-se que, no primeiro trimestre 
de 2020, o valor dos ativos ESG diminuiu 
10,6%, tendo este valor crescido 23,2% no 
último trimestre. Estes crescimentos es-
tarão possivelmente também ligados aos 
desenvolvimentos legais e regulatórios 
para o investimento sustentável na Europa 
(i.e. a “European Sustainable Finance 
Regulation”), nomeadamente a publica-
ção da “Sustainable Finance Disclosure 
Regulation”, da “Benchmark Regulation” e 
da “Taxonomy Regulation”.

Em dezembro de 2020 estavam regis-

tados em Portugal cinco fundos ESG30 que, 
em conjunto, administravam 303 milhões 
de euros subscritos por 20 439 participan-
tes, maioritariamente pessoas singulares 
(99,2%). As subscrições líquidas foram po-
sitivas nos quatro últimos anos, apesar de 
2020 ter apresentado uma diminuição de 
75% nas subscrições face ao ocorrido em 
2019. No ano passado, o valor líquido global 
(VLGF) destes cinco fundos apresentou um 
crescimento de 7,2%, bem inferior ao veri-
ficado no ano anterior (+117%).

Em 2020, estes fundos ESG registaram, 
para o mesmo grau de risco, rentabilidades 
financeiras comparáveis às de fundos tra-
dicionais, ou seja, fundos que não conside-
ravam estratégias de investimento ESG. No 
entanto, a comparação de retornos finan-
ceiros entre fundos tradicionais e ESG deve 
ser feita com cuidado, porquanto se pode-
rá assumir que existe sempre (o que pode 
não ser verdade) um grau de substituibili-
dade direta entre estes dois tipos de retor-
no, algo que dependerá das preferências de 
cada investidor. Por outras palavras, pode-
rão existir investidores cujas preferências 
exibam um trade-off direto entre retorno 
financeiro de fundos ESG e de fundos tra-
dicionais, tal como poderão existir investi-
dores cujas preferências não exibam esse 
trade-off direto, ou seja, para tais investi-
dores os retornos financeiros não serão di-
retamente comparáveis.

28
 Para mais informação, ver a área do website da CMVM dedicada a esta temática:  

https://www.cmvm.pt/pt/SDI/sustentabilidade/Pages/sustentabilidade_home.aspx
29

 Morningstar (2021).
30

 IMGA Iberia Fixed Income ESG, IMGA Iberia Equities ESG, Caixa Ações Europa Socialmente Responsável, Caixa Investimento Socialmente Responsável, 

Santander Sustentável.
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GRÁFICO 72 – SUBSCRIÇÕES, RESGATES 
E VALOR SOB GESTÃO DOS FUNDOS ESG (ESQ.) 
E RENTABILIDADE (1 ANO) VS. RISCO DE FUNDOS TRADICIONAIS
(I.E. NÃO ESG) E ESG (DIR.)
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Os ativos sob gestão de fundos de investimen-

to denominados de sustentáveis aumentou 

de modo relevante na última década, tendo o inves-

timento social e ambientalmente responsável (SRI) 

atraído fluxos crescentes de investimento. Não 

obstante o acréscimo de procura, são em reduzido 

número os estudos que identificam as caracterís-

ticas sociodemográficas dos investidores em fun-

dos SRI.

Um estudo recente efetua esta análise para o 

caso português,31 dele se dando nota nos parágrafos 

seguintes. O objetivo do estudo centra-se na iden-

tificação das principais características sociodemo-

gráficas e de experiência financeira dos investido-

res em fundos SRI, em particular daquelas que os 

distinguem face a investidores em fundos de inves-

timento tradicionais.32 

Existem diferenças assinaláveis entre os in-

vestidores SRI e os investidores em fundos nacio-

nais tradicionais, quer em termos de características 

demográficas, quer de experiência de negociação. 

Assim, os investidores SRI são mais jovens (55,4 

anos, em média, versus 59,4 nos investidores em 

fundos tradicionais nacionais – ver quadro seguin-

te), homens em maior proporção (85% versus 64%), 

residem maioritariamente em grandes centros ur-

banos (Lisboa e Porto), têm índices de escolarida-

de mais elevados (a maioria detém pelo menos uma 

licenciatura), exibem maiores literacia financeira e 

habilitações matemáticas, e ocupam cargos quali-

ficados ou de direção. Uma maior proporção de in-

vestidores SRI detém igualmente depósitos a prazo. 

No que respeita à experiência de negociação, 

os investidores SRI detêm maior experiência em va-

lores mobiliários (em termos do valor e do número 

de transações efetuadas) e em derivados, apresen-

tam maior número de operações com fundos de in-

vestimento e investem num maior leque de fundos 

de investimento que os investidores em fundos 

nacionais. 

As diferenças assinaladas são estatisticamen-

te significativas e economicamente relevantes, e 

parecem apontar para um maior dinamismo, diver-

sidade e atividade de negociação dos investidores 

SRI por comparação com os investidores em fundos 

tradicionais.

CAIXA 3 – O INVESTIDOR EM FUNDOS
DE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEIS

31
 Silva, P. e V. Mendes (2020). “O investidor em fundos de investimento sustentáveis”, Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários 67.

32
 A principal diferença dos fundos SRI face aos fundos tradicionais está relacionada com a função objetivo da gestão do fundo. Assim, diferentemente do que 

sucede nos fundos tradicionais, nos fundos SRI a gestão decide a alocação da sua carteira em função do risco e do retorno esperado dos ativos, mas tam-

bém do desempenho das emitentes nos planos ambiental, social e de governo societário.
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TABELA 7 - COMPARAÇÃO ENTRE INVESTIDORES SRI
E INVESTIDORES EM FUNDOS TRADICIONAIS

 [1] [2] [1] versus [2]
 SRI Inv. Fundos Nac. Chi2 p-value

Idade (anos) 55,4 59,4 -7,45* 0,00%

Masculino 85% 64% 151,5 0,00%

Estado civil (casado) 63% 67% 3,48 6,20%

Lisboa 52% 21% 427,7 0,00%

Escolaridade    

Sem ensino secundário 18,50% 57,40%  

Ensino secundário concluído 9,30% 20,00% 853,4 0,00%

Ensino universitário concluído 72,10% 22,60%  

Ocupação    

Direção 28,80% 16,50%  

Especializado 6,20% 7,50%  

Indiferenciado 31,20% 47,40% 290,3 0,00%

Qualificado 29,90% 12,80%  

Sem ocupação 3,80% 15,70%  

Literacia financeira 21% 8% 153,9 0,00%

Habilitações matemáticas 30% 10% 283,2 0,00%

Derivados 19% 13% 19,1 0,00%

Valor mobiliários 84% 47% 412,2 0,00%

Depósito prazo 38% 30% 21,1 0,00%

* t-stat.

Fonte: Adaptado de Silva e Mendes (2020).
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INÍCIO DA RECUPERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA GLOBAL

AUMENTO DO RISCO DE EVENTOS EXTREMOS NEGATIVOS NO MÉDIO-PRAZO

TENSÕES INFLACIONISTAS CRESCENTES

O

PERSPETIVAS   

primeiro trimestre de 2021 foi marcado por 
uma nova onda de propagação da COVID19. 
Para conter essa propagação, a generali-
dade dos países europeus - entre os quais 
Portugal - optou por novas restrições à cir-
culação dos cidadãos e pelo fecho de ati-
vidades económicas não essenciais, com 
particular destaque (novamente) para as 
mais dependentes de contato próximo. 
Este choque negativo ocorreu em simultâ-
neo com a distribuição das primeiras vaci-
nas para a COVID19 naquelas regiões. 

As projeções do Fundo Monetário 
Internacional, publicadas em abril de 2021, 
indicam forte recuperação da atividade 
económica global no ano corrente, sendo 
esperada uma taxa de crescimento econó-
mico global de 6% em 2021 e de 4,4% em 
2022. De acordo com aquelas previsões, 
a recuperação será mais rápida nas eco-
nomias emergentes asiáticas e nos EUA 
do que na zona Euro, no Médio Oriente, na 
Asia Central e na África Subsariana. Várias 

regiões do globo não regressarão aos ní-
veis de atividade económica pré-pande-
mia antes de 2023. No caso de Portugal, 
são esperadas taxas de crescimento 
reais de 3,9% e de 4,8% para 2021 e 2022, 
respetivamente.

À luz destes números, o PIB global 
deverá superar o nível pré-pandemia em 
2021, mas a recuperação económica deve-
rá ser assimétrica em termos geográficos 
e setoriais. Economias mais dependentes 
de setores como o turismo, como é o caso 
de Portugal, deverão regressar mais lenta-
mente aos níveis de atividade económica 
registados antes da pandemia. O plano de 
recuperação para a Europa, aprovado ainda 
em 2020, tem por objetivo relançar a eco-
nomia europeia, e em particular as regiões 
mais afetadas pela pandemia. Todavia, a 
demora na sua aprovação ao nível das ins-
tâncias dos vários estados-membros e na 
sua subsequente operacionalização cons-
titui também um risco.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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GRÁFICO 73 – PREVISÃO DE CRESCIMENTO
ECONÓMICO PARA 2021 (ESQ) E 2022 (DIR)

Fonte FMI e cálculos CMVM.

A recuperação dos mercados finan-
ceiros tem sido suportada por políticas 
orçamentais e monetárias expansionis-
tas. A atividade económica real também 
tem beneficiado de condições financeiras 
bastante favoráveis. Sem prejuízo disso, 
a manutenção daquelas políticas terá de 
ser considerada cada vez mais à luz de um 
equilíbrio entre benefícios de curto prazo 
para a atividade económica e riscos extre-
mos negativos para o sistema financeiro, 
e para a própria economia, no médio pra-
zo. Com efeito, a manutenção das atuais 
condições financeiras poderá agravar o 
desalinhamento entre preços de merca-
do e os fundamentais, por um lado, e man-
ter em atividade empresas inviáveis (fenó-
meno conhecido como zombificação), por 
outro. Ambos os casos conduzem a uma 
deficiente afetação de recursos, com con-

sequências negativas no crescimento de 
médio-prazo.

Desde abril de 2020 tem-se assisti-
do a um crescente desalinhamento entre 
preços de mercado e fundamentais. Este 
desalinhamento, associado a excessiva 
alavancagem, poderá aumentar a vulne-
rabilidade do setor financeiro e ameaçar a 
recuperação económica. O sistema finan-
ceiro apresentava já algumas fragilidades 
antes da pandemia, devido ao excessivo 
endividamento do setor privado não finan-
ceiro e do setor público. A tomada de ris-
co excessiva nos últimos meses por inves-
tidores poderá agravar essas fragilidades. 
Os indícios de tomada excessiva de risco 
encontram-se patentes na valorização de 
ativos opacos, como os criptoativos, na to-
mada de posições alavancadas por inves-
tidores de retalho em empresas em stress 

0

2

3

4

5

6

7

0

2

3

4

5

6

Out.1
9

Abr.2
1

Out.2
0

Abr.2
0

Out.1
9

Abr.2
1

Out.2
0

Abr.2
0

Graf Esq.

Graf Dir.

Portugal

UE

Global

Portugal

UE

Global

1,4 1,4 1,4
1,4

1,4

3,4

5,8

5,4

6,5

3,93,6

6

4,44,2

6

5,55,2

4,7

5

3,6

4,8 4,8
4,2 4,2

3,1
3,6

3,8

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


122

RELATÓRIO SOBRE OS MERCADOS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 2020

Voltar ao índice cmvm.pt

8. PERSPECTIVAS

financeiro, no volume de ofertas públicas 
iniciais de veículos de investimento espe-
ciais (SPACs), ou, mais recentemente, na 
queda do Archegos – uma empresa que  
tinha uma estrutura similar à de um hedge 
fund e que, estando bastante alavancada, 
provocou perdas avultadas para os seus fi-
nanciadores, entre os quais se incluem al-
gumas das maiores instituições financei-
ras mundiais. É de assinalar que o search 

for yield não está circunscrito ao retalho e 
a instrumentos de investimento coletivo 
com maior apetite pelo risco. Investidores 
tradicionalmente conservadores, como 
os fundos de pensões e as companhias de  
seguros, aumentaram a sua exposição a 
ativos alternativos menos líquidos como 
private equity, infraestruturas e imóveis 
para atingir as suas metas em termos de 
retornos nominais.

GRÁFICO 74 – DIFERENCIAL DO CYCLICALLY ADJUSTED
PRICE-TO-EARNINGS RATIO FACE À SUA MÉDIA HISTÓRICA (ESQ)
E DESALINHAMENTO ENTRE PREÇOS DE MERCADO
E FUNDAMENTAIS (DIR)

Fonte: Bloomberg e FMI; cálculos CMVM.

-15

-10

-5

0

5

10

15

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

Dez.1
1

Dez.1
7

Dez.1
4

Dez.1
2

Dez.1
3

Dez.1
5

Dez.1
6

Dez.1
8

Dez.1
9

Dez.2
0

Dez.1
1

Dez.1
7

Dez.1
4

Dez.1
2

Dez.1
3

Dez.1
5

Dez.1
6

Dez.1
8

Dez.1
9

Dez.2
0

Graf Esq.

S&P 500

MSCI ACWI

PSI 20

Nikkey

Eurostoxx 600

HSCEI

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


123

RELATÓRIO SOBRE OS MERCADOS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 2020

Voltar ao índice cmvm.pt

8. PERSPECTIVAS

O desalinhamento entre preços de mer-
cado e o valor fundamental dos ativos finan-
ceiros parece ser menos relevante à luz dos 
reduzidos níveis das taxas de juro de longo 
prazo. O atual nível das taxas de desconto 
também explica a excessiva reação e vo-
latilidade dos mercados financeiros face 
a notícias. Os forward guidance de alguns 
bancos centrais indicam que o atual nível 
de taxas de juro poderá perdurar por mais 
alguns anos, justificando assim as atuais 
valorizações. O diferencial entre earnings 
yield dos mercados acionistas e as taxas de 
juro de longo prazo mantém-se positivo nos 
principais mercados internacionais. Por ou-
tro lado, existe a expetativa de uma rápida 
recuperação dos resultados das empresas 
cotadas nos vários mercados.

Os últimos desenvolvimentos do mer-
cado obrigacionista norte-americano pa-
recem sinalizar uma recuperação rápida 
daquela economia e ainda expetativas de 
aumento da inflação. De facto, o estímulo 
fiscal nos EUA, conjuntamente com a rá-
pida vacinação da sua população, deve-
rão acelerar o crescimento do PIB daquele 
país, assim como a taxa de inflação. As ta-
xas de longo prazo subiram 125 p.b. desde 
a segunda metade de 2020, refletindo me-
lhorias nas perspetivas económicas e no 
sentimento de mercado, e também a expe-
tativa de aumento da oferta de obrigações 
do Tesouro para financiar o estímulo fiscal. 
As taxas de juro reais também apresentam 
uma subida, embora mais ligeira.

Em termos globais, os riscos inflacio-
nistas encontram-se contidos. É certo que 
aumentos de preços de algumas mercado-

rias exerceram pressão sobre os custos de 
alguns setores económicos. Por outro lado, 
ocorreram interrupções temporárias da 
oferta. No entanto, a subutilização da capa-
cidade instalada global poderá atenuar efei-
tos inflacionistas no futuro próximo. 

O aumento eventual rápido das taxas de 
juro de longo prazo dos EUA poderá ter impli-
cações relevantes na estabilidade financeira 
global. O nível de endividamento global dos 
agentes económicos encontra-se em máxi-
mos históricos. O serviço da dívida encon-
tra-se contido pelas reduzidas taxas de juro, 
pelo que o aumento destas taxas poderá 
comprometer a solvabilidade de empresas 
não financeiras e famílias, com o consequen-
te aumento das taxas de incumprimento e a 
diminuição da rentabilidade do setor bancá-
rio. Por outro lado, o aumento das taxas de 
juro de longo prazo poderá conduzir a uma 
forte correção de preços nos mercados acio-
nistas e obrigacionistas e os intermediários 
financeiros não bancários mais endividados 
poderão enfrentar problemas de solvabilida-
de suscetíveis de colocar riscos para a esta-
bilidade do sistema financeiro. 

Já os mercados emergentes poderão 
enfrentar alguma instabilidade cambial, com 
a saída de capitais (flight-to-quality) de in-
vestidores estrangeiros. Muitas destas eco-
nomias denotam uma combinação de eleva-
do endividamento, elevadas necessidades 
de financiamento e perspetivas económi-
cas voláteis. A dívida pública dos mercados 
emergentes (excluindo a China) deverá atin-
gir, em termos agregados, 61% do PIB, com 
as necessidades brutas de refinanciamento 
em torno dos 13% no ano corrente.33 Países 

33
 FMI. IMF Global Financial Stability Report. Abril de 2021.
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mais expostos a financiamento nos merca-
dos obrigacionistas internacionais e a dívi-
da expressa em moeda estrangeira poderão 
enfrentar maior instabilidade cambial e ris-
co de refinanciamento. 

O endividamento do setor privado não 
financeiro também afeta as economias 
mais avançadas. A deterioração das recei-
tas e das margens de lucro diminuiu a ca-
pacidade dessas empresas em assegurar 
o serviço da dívida. No primeiro semestre 
de 2020 verificou-se o nível mais elevado 
de incumprimento desde a crise financeira 
de 2008 em dívida classificada high-yield. 
O ritmo de crescimento de incumprimen-
to diminuiu ao longo do segundo semestre 
devido a auxílios estatais (como garantias 
públicas e moratórias). A redução do risco 
de incumprimento foi menor para os seto-
res mais afetados pela pandemia e entre as 
empresas com maiores limitações no aces-
so a fontes de financiamento externo. Em 
termos gerais, a sobrevivência das empre-
sas desses setores continua dependente 
de auxílios estatais e de política monetá-
ria acomodatícia. A reduzida margem or-
çamental de alguns países para manter es-
ses apoios poderá constituir uma ameaça 
à recuperação económica e à estabilidade 
financeira.

Uma nota final para o sistema bancá-
rio. Quer em Portugal, quer nas principais 
economias avançadas, este setor tem-se 
mostrado resiliente à crise pandémica, 
mantendo o fluxo de crédito à economia 
(parcialmente em resultado da adoção de 
moratórias e garantias públicas). De uma 
forma geral, os bancos apresentavam al-
mofadas de liquidez e rácios de capital sóli-
dos antes do início desta crise. No entanto, 
em algumas regiões – em particular na zona 
Euro – o setor bancário registava também 

baixas rentabilidades e elevados níveis de 
ativos não produtivos. 

As moratórias diminuíram artificial-
mente o incumprimento nos pagamentos 
de juros e reembolsos de capital, os quais 
teriam afetado os resultados financeiros e 
o apetite para a concessão de crédito das 
instituições financeiras. As garantias es-
tatais reduziram as perdas potenciais em 
caso de incumprimento. Contudo, as mo-
ratórias deverão expirar ao longo de 2021, 
ao passo que as garantias estatais deverão 
cessar à medida que os empréstimos se 
vencerem. Por conseguinte, este setor po-
derá enfrentar maiores taxas de incumpri-
mento nos próximos meses, com o agrava-
mento de non-performing loans. 

Na UE, as moratórias abrangiam 3% 
dos montantes-vivos de empréstimos no 
final do terceiro trimestre de 2020. Em 
Portugal, 33,2% do total de empréstimos 
obtidos pelas sociedades não financei-
ras junto de instituições financeiras es-
tava abrangido por moratórias no final de 
janeiro de 2021 (57% no caso das empre-
sas de alojamento e restauração). As mo-
ratórias também têm reduzido artificial-
mente os montantes de empréstimos em 
incumprimento. Em junho de 2020, o rá-
cio de NPL líquido de imparidades situou-
-se em 2,6%, ou seja, -0,4 p.p. do que em 
dezembro de 2019, tendo essa diminuição 
sido transversal aos segmentos de socie-
dades não financeiras e dos particulares. 
Assim, é expectável um agravamento do 
incumprimento com o expirar das mora-
tórias. A intensidade do agravamento será 
superior se a economia não apresentar si-
nais robustos de recuperação nos próxi-
mos trimestres e/ou não forem renovados 
os apoios aos setores mais afetados pela 
pandemia.
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8. PERSPECTIVAS

GRÁFICO 75 – RISCOS DE MERCADO, LIQUIDEZ,
SOLVÊNCIA E CAMBIAL E ÍNDICE SKEW (ESQ)
E EXPETATIVA DE INFLAÇÃO A CINCO ANOS NOS EUA (DIR)

Fonte: Bloomberg; cálculos CMVM.

Em suma, o ano de 2021 será caracteri-
zado pela retoma da economia global, mas 
a mesma será heterógenea em termos geo-
gráficos e setoriais, e encontrar-se-á sujei-
ta a significativos riscos de ‘cauda’. Mais es-
pecificamente, as dinâmicas da pandemia 

e da vacinação, por um lado, e a continui-
dade das atuais políticas económicas, por 
outro, irão influenciar a evolução da ativi-
dade económica no curto prazo, bem como 
a formação de riscos extremos negativos 
no médio prazo.
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