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1. ENQUADRAMENTO 
GLOBAL
DE ATUALIDADE

presente Risk Outlook é elaborado  
sob condições macrofinanceiras es-
pecialmente desafiantes. Os níveis 
de incerteza geoeconómica e política 
são elevados (gráfico 1), assim como o  
são os riscos que impendem sobre o 
sistema financeiro europeu e nacional 
(gráfico 2).

Depois de um longo período vivido 
em contexto pandémico, o qual, entre 
outras consequências adversas, intro-
duziu restrições significativas à ativi-
dade económica mundial, o espoletar 
da guerra na Ucrânia acrescentou às 
debilidades pré-existentes um aumen-
to significativo do preço dos bens ener-
géticos (gráficos 3 e 4) e alimentares, o 
que tem contribuído para o agravar das 
tensões inflacionistas que já se faziam 
sentir mesmo antes da pandemia. 

A inflação atingiu já níveis não vis-
tos em três décadas na maioria dos 
blocos económicos, superando mes-
mo os dois dígitos nalguns casos (em 
Portugal superou essa barreira em ou-
tubro), levando a que os bancos cen-
trais tivessem que abandonar a política 
monetária acomodatícia que vinham 
praticando desde a grande crise finan-
ceira (gráfico 5). Mesmo descontan-

do o efeito da subida dos preços dos 
bens energéticos e alimentares, a in-
flação subjacente, também designada 
por core inflation, situa-se atualmente 
em percentagens que em muito exce-
dem o referencial de 2% (gráfico 6) que 
os bancos centrais definem, fazendo 
assim antecipar que a reversão da in-
flação para esse nível será um proces-
so longo e moroso, mesmo que sejam 
controladas as tensões inflacionistas 
nos setores energético e alimentar.

Este contexto, tradutor de uma 
conjugação de condições geoeconó-
micas e políticas porventura ímpares 
neste século, ameaça trazer a econo-
mia mundial para um cenário progres-
sivamente recessivo já em 2023, com 
especial enfâse nas economias euro-
peias, e ao qual a economia nacional 
dificilmente estará imune. As mais re-
centes projeções de entidades de re-
ferência, projeções essas feitas já em 
sucessiva degradação de outras ante-
riormente efetuadas para o mesmo pe-
ríodo (conforme melhor se detalhará 
na seção seguinte deste Risk Outlook), 
apontam precisamente naquele sen-
tido. Ademais, um indicador que cos-
tuma ser lido como um barómetro de 

O
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uma possível recessão - a estrutura 
temporal das taxas de juros nos EUA 
-, revela que as taxas de juro de curto 
prazo são já superiores às taxas a 10 
anos (gráfico 7).

As cotações nos mercados finan-
ceiros apresentaram correções rele-
vantes durante 2022 em quase todos 
os segmentos, mas os price-to-ear-
ning ratios dos índices de várias praças 
financeiras continuam acima da sua 
tendência de longo prazo, além de que 
em períodos mais recentes se registou 
uma nova recuperação dos mercados.

As condições de financiamento 
dos soberanos agravaram-se, colocan-
do assim pressão acrescida no refinan-
ciamento e sustentabilidade da dívida 
pública nacional.

Os custos de financiamento dos 
emitentes privados também regista-
ram uma subida expressiva em 2022, 
traduzida pelo aumento dos spreads da 
dívida corporate na Europa e nos EUA, 
com particular realce na dívida high 
yield.

Na gestão de ativos, entre dezem-
bro de 2021 e outubro de 2022 os fun-
dos de investimento mobiliário na-
cionais recuaram 15% nos respetivos 
valores sob gestão e as subscrições lí-
quidas acumuladas naquele período fo-
ram negativas, não sendo esta tendên-
cia, porém, particularmente diferente 
da registada recentemente nos fundos 
de investimento europeus. 

Num plano mais global de avalia-
ção de riscos, diversas entidades de 

referência têm alertado para um agu-
dizar dos riscos nos mercados finan-
ceiros. O European Systemic Risk Board 
(ESRB), de forma inaudita, por ser a pri-
meira vez que o fez desde a sua exis-
tência, emitiu um alerta geral onde de-
nota existir um conjunto significativo 
de riscos para a estabilidade financei-
ra. O ESRB avisa que esses riscos se 
podem materializar simultaneamente, 
interagindo uns com os outros e po-
dendo tal conduzir a uma amplificação 
do seu impacto no sistema financeiro. 
No plano do risco de mercado, o ESRB 
gradua-o como severo. 

Também os indicadores de risco 
sistémico traduzem uma elevada pro-
babilidade de contágio entre os diver-
sos segmentos do sistema financei-
ro, ainda que o indicador compósito de 
risco sistémico para Portugal seja in-
ferior ao do conjunto da UE (gráfico 2). 
Note-se, contudo, quer num caso quer 
no outro, que os riscos sistémicos não 
atingem um nível tão elevado como o 
registado a seguir à grande crise finan-
ceira de 2008.

Outras entidades, como a European 
Securities and Markets Authority 
(ESMA), sinalizam igualmente uma su-
bida significativa dos riscos nos mer-
cados financeiros. Com efeito, no seu 
último ‘Trends, Risks and Vulnerabilities 
report’ 1, de setembro, a ESMA qualifica, 
por exemplo, os riscos de mercado e de 
liquidez como muito elevados. Quanto 
ao risco de crédito, ainda que o gradue 
‘apenas’ como elevado, as perspetivas 

1. ENQUADRAMENTO GLOBAL DE ATUALIDADE

1
 Global Financial Stability Report, October 2022 (imf.org)
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no curto prazo são de se vir a verificar 
uma subida.

Já o FMI, no seu mais recente Global 
Financial Stability Report (GFSR)2 publi-
cado em 11 de outubro, alerta que além 
dos riscos macroeconómicos serem al-
tos, os riscos de liquidez nos mercados 
financeiros são elevados. Sobre este 
tema, nesta edição do GFSR é mencio-
nado que o mismatch temporal entre 
ativos e passivos dos fundos de inves-
timento pode colocar enormes desafios 
no atual contexto e ter efeitos de contá-
gio em diversas dimensões do mercado, 
em especial nas de dívida corporate.

Por fim o BCE, no Financial Stability 
Review3 publicado em 16 de novembro, 

destaca que os riscos para a estabili-
dade financeira aumentaram devido ao 
aumento dos preços da energia, à su-
bida da inflação e ao baixo crescimen-
to económico. Acrescenta ainda o BCE 
que uma redução da liquidez nos mer-
cados aumenta o risco de ajustamento 
das cotações de forma desordenada, o 
que poderá vir a testar a resiliência dos 
fundos de investimento.

A CMVM, na análise de riscos que 
faz para o mercado nacional em 2023 
no presente Risk Outlook, não pode, 
assim, deixar de ter em conta este en-
quadramento macrofinanceiro, sem 
desconsiderar, naturalmente, as espe-
cificidades do mercado português. l

1
 ESMA Report on Trends, Risks and Vulnerabilities No. 2, 2022 (europa.eu)

2
 Financial Stability Review, November 2022 (europa.eu)

1. ENQUADRAMENTO GLOBAL DE ATUALIDADE
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atividade económica global registou 
uma forte recuperação em 2021, um 
desempenho largamente associado 
ao levantamento da maioria das restri-
ções impostas pela pandemia. Nesta 
conjuntura, e à medida que o mundo 
voltava à normalidade, as perspetivas 
de crescimento para 2022 e 2023 pare-
ciam largamente favoráveis. Contudo, 
a guerra na Ucrânia e as interrupções 
nas cadeias de abastecimento que ain-
da se mantêm, exacerbadas pelas pa-
ralisações na China devido à sua polí-
tica de COVID-zero, reverteram essa 
recuperação. 

Neste contexto de incerteza, o FMI 
projeta no seu último World Economic 
Outlook de outubro4 um abrandamen-
to do crescimento da economia global 
de 6,0% em 2021 para 3,2% e 2,7% em 
2022 e 2023, respetivamente. Quanto 
à área do euro, o FMI aponta para um 
abrandamento mais acentuado do 
crescimento económico, sobretudo 
devido ao impacto dos constrangimen-
tos nas cadeias de abastecimento, ao 
aumento substancial nos preços da 
energia e às consequentes pressões 

inflacionistas. O FMI espera assim que 
o crescimento do PIB na área do euro 
seja de 3,1% em 2022 e de 0,5% em 
2023 (gráfico 8).

Também do lado da inflação as 
perspetivas são menos positivas, em 
parte fruto do aumento do preço dos 
combustíveis e das mercadorias, as 
quais vieram agravar o impacto das dis-
rupções já previamente existentes nas 
cadeias de abastecimento. Os aumen-
tos dos preços das matérias-primas, 
sobretudo induzidos pela guerra, bem 
como as pré-existentes pressões so-
bre a generalidade dos preços, têm le-
vado várias instituições a rever suces-
sivamente em alta as suas projeções 
para a inflação (acresce que a inflação 
é agora mais generalizada, afetando 
por exemplo o setor dos serviços). Face 
à escalada dos preços, os principais 
bancos centrais têm vindo a retirar es-
tímulos e a aumentar as taxas de refe-
rência. No que respeita ao BCE, a taxa 
diretora chegou aos 2% no mês de ou-
tubro, após uma subida de 0,5 p.p. em 
julho e de duas subidas consecutivas 
de 0,75 p.p. em setembro e outubro.5   

A

4
 World Economic Outlook, October 2022: Countering the Cost-of-Living Crisis (imf.org)

5
 Decisões de política monetária (europa.eu)

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
World Economic Outlook, October 2022: Countering the Cost-of-Living Crisis (imf.org)
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.mp221027~df1d778b84.pt.html
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O BCE tem revisto significativamente em alta as 
suas projeções para a inflação na área do euro, 
estimando, em setembro, uma taxa de 8,1% para 
2022, de 5,5% em 2023 e de 2,3% em 20246. É 
assim antecipável mais subidas das taxas dire-
toras em próximas reuniões, até que o objetivo 
de médio prazo de uma inflação em torno dos 2% 
seja atingido.

Quanto a Portugal, a atividade económica 
tem continuado a sua trajetória de recuperação. 
Depois do PIB ter crescido 5,5% em 2021, após a 
forte contração de 8,3% em 20207, o Orçamento 
de Estado para 2023 prevê um aumento do PIB 
de 6,5% em 2022 e de 1,3% em 2023. Por seu 
turno, o FMI apresentou, no seu World Economic 
Outlook, uma estimativa de crescimento de 
6,2% em 2022 e de apenas 0,7% em 2023. Já a 
Comissão Europeia, nas suas previsões de ou-
tono, aponta para um crescimento de 6,6% em 
2022 e também de 0,7% em 20238.

A generalidade das previsões aponta 
Portugal como tendo o maior potencial de cres-
cimento dos 27 estados-membros da UE em 
2022, o que é sobretudo motivado pela recu-
peração do setor dos serviços, particularmen-
te do turismo. Embora estas expetativas sejam 
positivas, beneficiando Portugal também de um 
maior distanciamento geográfico face ao con-
flito bélico e de uma menor dependência ener-
gética relativamente à Rússia, importa destacar 
que Portugal está exposto aos preços de mer-
cado dos bens e serviços e foi dos países mais 
economicamente afetados pela pandemia, ten-
do começado a sua recuperação também numa 
fase posterior e registando em 2021 uma retoma 

mais lenta (i.e., em comparação com muitos ou-
tros países da UE). 

Para 2023, em linha com a restante área 
do euro, o crescimento será muito contido, não 
sendo inclusive de descartar um cenário de re-
cessão. Neste contexto, destacam-se os dados 
PMI (Purchasing Managers' Index) do último tri-
mestre que sugerem uma contração da ativida-
de económica na zona euro (gráfico 9), a par dos 
dados do INE referentes a Portugal, que assina-
lam uma queda do índice de confiança dos con-
sumidores em setembro e outubro para os valo-
res mais baixos desde o início da pandemia em 
abril de 2020 (gráfico 10).

No que diz respeito à subida generalizada 
dos preços, a inflação aumentou substancial-
mente em 2022, impulsionada por uma subida 
acentuada nos preços dos produtos energéti-
cos e alimentares. Nesse sentido, o FMI reviu 
mais uma vez em alta as suas projeções de infla-
ção para Portugal, situando-se agora nos 7,9% 
em 2022, 4,7% em 2023 e 2,6% em 2024 (gráfi-
co 8)9.  Embora as previsões tendam a apontar 
para um abrandamento em 2023 e um retorno 
para níveis perto dos 2% em 2024, as expetati-
vas de inflação a 5 anos na zona euro voltaram a 
registar uma subida nos últimos meses (gráfico 
11), não podendo ser de todo excluída a possibi-
lidade de a inflação permanecer relevantemen-
te acima dos 2% nos próximos anos. De facto, a 
atual situação geopolítica de grande incerteza, 
associada ao processo de transição energética 
em curso que pressupõe inevitavelmente cus-
tos mais elevados (por exemplo devido ao que é 
comummente designado por friendshoring, em 

6
 ECB staff macroeconomic projections for the euro area, September 2022 (europa.eu)

7
 Banco of Portugal Economic Bulletin, October 2022 (bportugal.pt)

8
 Economic forecast for Portugal (europa.eu)

9
 Portugal and the IMF

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/ecb.projections202209_ecbstaff~3eafaaee1a.en.html#toc7
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/be_out2022_p.pdf
https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-surveillance-eu-economies/portugal/economic-forecast-portugal_en
https://www.imf.org/en/Countries/PRT#countrydata
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que a racionalidade económica é substituída 
por fatores de segurança), podem atrasar o re-
torno a taxas de inflação baixas. 

Quanto à dívida pública, esta tem vindo a 
diminuir em percentagem do PIB, situando-se 
abaixo dos 120% do PIB em 2022, acentuando 
assim a redução já verificada em 2021 (de 135% 
em 2020 para 127% do PIB em 2021). Embora em 
trajetória de descida, beneficiando em parte do 
efeito da inflação, entre outros, o nível de dívi-
da permanece muito elevado (com os inerentes 
riscos e perda de flexibilidade) e vislumbra-se já 
um aumento geral dos custos de financiamento, 
com uma subida das yields da dívida soberana. 
Com efeito, a rentabilidade implícita da dívida 
pública portuguesa registou aumentos relevan-
tes nos últimos meses, tendo a yield da dívida 
soberana a 10 anos subido significativamente 
face ao final de 2021 (de cerca de 1,5% para cer-
ca de 3,2% em outubro de 2022). A prossecução 
da consolidação orçamental continuará assim a 
ser determinante para acomodar a subida previ-
sível dos custos de financiamento e limitar a sua 
magnitude. 

Por outro lado, algumas das consequências 
da pandemia traduziram-se num aumento da dí-
vida privada, cuja acumulação intensifica o im-
pacto da materialização de riscos de crédito e 
de mercado, o que melhor adiante se detalhará. 
O endividamento do setor privado (empresas e 
particulares) tem continuado a aumentar, de 412 
mil milhões de euros no final de 2020 para 427 
mil milhões de euros no final de 2021, e subse-
quentemente para 438 mil milhões de euros no 
final de agosto de 2022.10 Também na dívida pri-
vada, o aumento das taxas de juro e das yields 
soberanas tenderá a aumentar os custos de fi-
nanciamento e consequentemente a reduzir a 

capacidade de serviço da dívida, em particular 
caso esse aumento não seja acompanhado por 
uma recuperação económica robusta (o que não 
se vislumbra no curto prazo). 

O aumento dos custos de financiamento 
pode assim levar a uma necessidade de ajusta-
mento da estrutura de financiamento das em-
presas (ou mesmo conduzir a falências em al-
guns casos), podendo implicar adiamento de 
decisões de investimento que podem compro-
meter as perspetivas de crescimento económi-
co de Portugal a médio ou longo prazo. No caso 
das famílias destaca-se o impacto do aumen-
to dos juros nos créditos à habitação, expondo 
estas, que na sua grande maioria recorreram a 
créditos de taxa variável, a aumentos significa-
tivos das suas prestações. A subida dos custos 
de financiamento para comprar casa, além da 
pressão que coloca na poupança das famílias, 
pode traduzir-se num arrefecimento da procu-
ra, com impacto nos preços do mercado imobi-
liário residencial. 

Em resumo, à medida que os riscos geopo-
líticos se prolongam, também os impactos para 
a economia portuguesa se podem revelar mais 
negativos, em particular no que diz respeito às 
perturbações nas cadeias de abastecimento e à 
evolução dos preços da energia, intensificando 
os riscos para o crescimento económico e nas 
contas públicas, das empresas e das famílias. 
Os principais riscos que podem impedir uma re-
toma mais sustentada da economia portuguesa 
prendem-se assim, por um lado, com a evolução 
do conflito provocado pela Rússia nos próximos 
meses, e por outro, com a persistência das ten-
sões inflacionistas que forçam uma normaliza-
ção acelerada da política monetária.

Uma subida mais célere das taxas de juro, 

10
 Endividamento-Setor não fin exc AP-M€ | BPstat (bportugal.pt)
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num contexto em que os programas de com-
pras de ativos financeiros vão sendo gra-
dualmente descontinuados pelos bancos 
centrais, poderá conduzir a uma correção ace-
lerada dos prémios de risco e a uma desva-
lorização dos ativos financeiros, contribuin-
do para movimentos de mercado de “flight to  
safety”, num ambiente de acrescida volatilidade 
(decorrente da procura de novos equilíbrios no 
mercado) e/ou com condições de liquidez mais 

deterioradas. A degradação da conjuntura ma-
croeconómica, em particular da procura agre-
gada, e o agravamento das condições de finan-
ciamento pode também reduzir fortemente a 
rentabilidade das empresas e colocar pressão 
no serviço da dívida de algumas dessas empre-
sas, bem como levar a uma correção de preços 
no mercado imobiliário, o que teria efeitos rele-
vantes na gestão de ativos e em outras ativida-
des de intermediação financeira.

2. OUTLOOK MACROFINANCEIRO
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ão considerados no presente Risk 
Outlook cinco dimensões de risco cujo 
âmbito e respetiva graduação abaixo 
se sumariza. Subsequentemente ao 
painel de riscos que se seguirá a esta 
sumarização de riscos, é apresentada 
uma explicação qualitativa e quantita-
tiva que procura detalhar e fundamen-
tar a avaliação efetuada dos diversos 
riscos.

Risco de mercado: o risco de uma 
correção significativa dos preços nos 
mercados financeiros é considerado 
como muito elevado, com perspetiva 
semi-ascendente. O contexto de infla-
ção e de taxas de juro elevadas, bem 
como um possível cenário recessivo no 
curto prazo, são os principais fatores 
associados a este risco.

Risco de liquidez: o risco associa-
do à maior dificuldade em alienar ati-
vos financeiros tempestivamente e/ou 
a preços não excessivamente penali-
zadores é considerado como elevado, 
com perspetiva estável. Os principais 
fatores associados a este risco são o 
potencial de retração da procura de 
ativos financeiros perante uma queda 
significativa de cotações, incluindo um 
volume anormal de resgates nos fun-

dos de investimento.
Risco de crédito: o risco que ema-

na de uma possível degradação da qua-
lidade creditícia dos emitentes sobe-
rano e privados é considerado como 
elevado, com perspetiva ascendente. 
Os principais fatores associados a este 
risco são o aumento dos custos de fi-
nanciamento e refinanciamento da dí-
vida dos emitentes que têm o poten-
cial de deteriorar a sustentabilidade da 
dívida e fazer aumentar eventos de in-
cumprimento no setor privado.

Risco de conduta: o risco asso-
ciado à forma de colocação de instru-
mentos financeiros pelos operadores 
de mercado poder ser prejudicial para 
os investidores é considerado como 
médio, com perspetiva estável. São 
considerados como fatores essen-
ciais deste risco os associados à faci-
lidade de acesso pelos investidores a 
ferramentas digitais utilizadas na co-
mercialização de instrumentos finan-
ceiros, a profusão de criptoativos e a 
sua confundibilidade com atividades 
reguladas (e em alguns casos, envol-
vendo fraude), bem como os associa-
dos às dimensões ESG, incluindo os de 
greenwashing.

S

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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3. PAINEL DE RISCOS E ANÁLISE POR SEGMENTOS 

Riscos operacionais: os riscos de ciberse-
gurança e de continuidade de negócio, com efei-
to tanto nos operadores de mercado como nos 
investidores, é considerado elevado com pers-

petiva ascendente. Os principais fatores que su-
portam estes riscos são o aumento de ataques 
cibernéticos, incluindo no sistema financeiro, e 
as tensões geopolíticas latentes.

MERCADO

LIQUIDEZ

CRÉDITO

CONDUTA

OPERACIONAIS

RISCO OUTLOOK

Nível de risco

Baixo l   Médio l   Elevado l   Muito elevado l

Outlook

Descendente      Semi-descendente       Estável        Ascendente       Semi-ascendente

Mercado

Operacionais Crédito

Conduta Liquidez

3.1. Risco de Mercado

Tendo já registado correções de preços relevan-
tes após o espoletar da guerra na Ucrânia, per-
sistem, ainda assim, sinais de sobrevalorização 
nos mercados acionistas. Com efeito, apesar da 
queda verificada nos Cyclically-Adjusted Price 
Earnings (CAPE) dos principais índices de refe-
rência dos mercados de capitais, este indica-
dor continua acima da tendência de longo prazo 
(gráfico 12), ainda que com intensidades varia-
das consoante os índices. 

Ademais, apesar de terem registado evolu-

ções significativas nos últimos meses, em par-
te em resultado da subida da inflação, os resul-
tados médios por ação (gráfico 13) e a margem 
de lucro média das empresas (gráfico 14) que 
integram os principais índices internacionais 
(assim como do PSI), têm apresentado uma 
tendência recente de estabilização, ainda que 
em patamares relativamente elevados dado o 
contexto económico atual e as perspetivas de 
deterioração do crescimento económico no 
curto prazo.

Não obstante o desafiante contexto geoe-
conómico, os níveis de volatilidade implícita 

4

1

2

3
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nos mercados europeus e norte-americanos si-
tuam-se abaixo dos verificados imediatamente 
após o início do conflito militar na Ucrânia (grá-
fico 15).

O índice acionista PSI valorizou 2,7% entre 
o final de 2021 e 31 de outubro de 2022, enquan-
to os índices STOXX 600 e S&P500 desvaloriza-
ram 15,5% e 18,8% no mesmo período (gráfico 
16). Em termos homólogos, o mercado nacional 
também desvalorizou menos do que os demais, 
o que pode sugerir haver espaço para corre-
ções adicionais na praça portuguesa. Ademais, 
o indicador comumente designado por FED 
Model (gráfico 17) revela que o earnings yield do 
PSI face à dívida pública a 10 anos é superior à 
dos seus congéneres pan-europeu e america-
no quando comparados com similar referencial 
para estes mercados.

Por fim, refira-se que outro indicador in-
dicia que alguns agentes de mercado têm uma 
expetativa (pelo menos, de curto prazo) de des-
valorização do mercado nacional. Trata-se das 
vendas curtas (short-selling) sobre ações na-
cionais (gráfico 18), rácio esse que permanece 
em percentagens máximas de 3 anos, inclusi-
ve em cifras superiores às verificadas durante 
a pandemia.

3.2. Risco de Liquidez

Apesar da queda do valor transacionado no 
mercado acionista nacional desde o eclodir da 
guerra, os valores negociados no mercado por-
tuguês nos primeiros dez meses de 2022 encon-
tram-se acima dos registados em igual período 
de 2021. Evidência semelhante pode ser encon-
trada na generalidade dos demais mercados eu-
ropeus e nos EUA. Quanto ao indicador de iliqui-
dez Amihud, este encontra-se marginalmente 
abaixo do observado em 2021 e no período pré-
-pandemia (2019), sugerindo uma melhoria ligei-
ra das condições de liquidez do mercado de ca-

pitais português (gráfico 20).
Mesmo num ano em que se deu a refor-

mulação das regras do PSI, ocorrida em mar-
ço, e como esperado, tal não parece ter pro-
vocado uma alteração nos valores negociados. 
Continuou a verificar-se uma concentração sig-
nificativa das transações num conjunto diminu-
to de emitentes, o que expõe comparativamente 
mais o mercado nacional, face aos seus pares, a 
vicissitudes individuais desses emitentes.

Porém, no domínio da gestão de ativos e 
dos fundos de investimento em particular, o ano 
de 2022 tem sido marcado por uma tendência 
de redução dos fluxos de capital. Com efeito, 
as subscrições líquidas acumuladas em fundos 
de investimento mobiliário (FIM) entre o final 
de 2021 e 31 de outubro de 2022 foram negati-
vas em cerca de 450 milhões euros. Nos fundos 
imobiliários, o mês de setembro revelou um va-
lor expressivo de 130 milhões de euros de subs-
crições líquidas negativas, que não podem ser 
totalmente dissociadas de situações particu-
lares de restruturação de algumas carteiras e 
operadores deste mercado (gráfico 21).

A subida das taxas de juro tem levado a que 
produtos financeiros concorrentes (e com me-
nor risco), como por exemplo os certificados 
de aforro (gráfico 22), se posicionem como al-
ternativas para os investidores (quando consi-
deram a relação risco-rendimento-liquidez no 
curto prazo). Este potencial efeito de substi-
tuição poderá fazer-se sentir, no curto prazo, 
nas subscrições dos fundos de investimento 
abertos.

Não sendo esta tendência particularmen-
te diferente da agora registada nos fundos eu-
ropeus (gráfico 23), não deixa, porém, de ser 
preocupante uma vez que após a grande crise 
financeira os fundos situados no espaço da UE 
registaram subscrições fortemente positivas e 
recuperaram os valores geridos de forma mais 
vigorosa do que em Portugal. Ainda assim, e no 
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domínio da liquidez (vide tema em destaque no 
presente Risk Outlook: stress tests à liquidez 
dos FIM nacionais em caso de resgates anóma-
los), os riscos não podem ser considerados para 
já como muito elevados, uma vez que a maioria 
dos fundos apresenta uma “almofada” financei-
ra suficiente para cobrir integralmente volumes 
anormais de resgate em cenários adversos.

Por último, refira-se que num cenário em 
que haja um movimento significativo de resgate 
nos FIM, o possível efeito de transmissão para 
o mercado secundário nacional, por via da alie-
nação de ativos a que os FIM nacionais fossem 
forçados, seria contido. Isto porque as cartei-
ras destes fundos continuam a ser preponde-
rantemente compostas por instrumentos es-
trangeiros. As ações nacionais, por exemplo, 
representavam apenas 1% (ou 174 milhões de 
euros) da carteira dos FIM no final de outubro 
de 2022.

3.3. Risco de Crédito

A persistente subida da inflação e o concomi-
tante aumento das taxas de juro tem provocado 
um agravamento generalizado das condições 
de financiamento dos soberanos e empresas.

A yield a 10 anos das obrigações do Tesouro 
nacionais era de 3,25% no final de outubro (mais 
275 p.b. face à taxa registada no final de 2021) e 
o spread face à dívida pública alemã era de 1,0% 
na mesma data, ou seja, quase o dobro do veri-
ficado no final de 2021 (gráfico 24). 

O SOV-CISS, indicador de risco compósito 
sistémico soberano (gráfico 25), situa-se nos 
níveis mais elevados desde o final de 2014 para 
Portugal ainda que esteja atualmente em valo-
res inferiores aos registados a seguir à grande 
crise financeira e à subsequente crise das dívi-
das soberanas. Apesar de tal colocar pressão 
acrescida no refinanciamento e sustentabilida-
de da dívida pública nacional, denote-se que o 

SOV-CISS para a globalidade da zona euro apre-
senta um valor que é quase o triplo do que o 
SOV-CISS para Portugal.

Além da subida dos custos de financiamen-
to dos soberanos, os spreads da dívida Corporate 
aumentaram relevantemente. Por exemplo, nas 
obrigações de alto rendimento (high yield) dos 
EUA e europeias, o spread, em ambos os casos, 
praticamente duplicou desde o final de 2021. A 
subida dos spreads de obrigações top notch, 
não tendo sido tão expressiva, foi ainda assim 
também muito significativa (gráficos 26 e 27). 
Em consequência, os índices de rentabilidade 
de obrigações corporate da maioria das geogra-
fias analisadas observaram decréscimos signi-
ficativos (gráfico 28).

No caso nacional, como já mencionado 
anteriormente, o endividamento das empre-
sas já tinha aumentado de forma significativa 
em 2020 e 2021, muito em resultado do recur-
so a linhas de crédito de apoio com garantia do 
Estado como suporte à manutenção da ativida-
de das empresas durante a pandemia. Sucede 
agora que muitos desses financiamentos, que 
têm por referência as taxas Euribor, poderão vir 
a originar serviços de dívida elevados ou incom-
portáveis para diversas empresas num contex-
to em que aqueles benchmarks evoluíram em 
poucos meses de um valor nulo ou até mesmo 
negativo para percentagens próximas dos 3% 
(Euribor 12M).

Assim, a graduação do risco de crédito 
para o conjunto do soberano e empresas nacio-
nais é considerada, para já, ‘apenas’ como ele-
vada mas com perspetiva ascendente, dados 
os sinais de certa forma heterogéneos visíveis 
em ambas as dimensões (soberana e privada). 
Ademais, recentes revisões em alta das nota-
ções (ou outlooks) de crédito da República por-
tuguesa parecem justificar que o risco de cré-
dito no mercado nacional não seja classificado 
como muito elevado.
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3.4. Risco de Conduta

Os riscos ESG nos mercados financeiros podem 
ser entendidos como os riscos associados a uma 
ineficiente incorporação, por parte desses mer-
cados, das externalidades causadas pela ativi-
dade humana no ambiente (E), na sociedade (S) 
e na governação das entidades (G). As exigên-
cias de reporte sobre a integração dos riscos 
ESG na atividade das empresas (e.g., cotadas), 
dos gestores de ativos e dos intermediários fi-
nanceiros, designadamente nos instrumentos 
financeiros que produzem e/ou comercializam, 
são crescentes11.

Esta nova regulação financeira, nomeada-
mente em termos de reporte destes impactos, 
combinada com uma procura crescente dos in-
vestidores por este tipo de produtos, tem con-
tribuído para os aumentos verificados na quan-
tidade e valor de instrumentos financeiros com 
características ESG a nível global12. 

Contudo, no caso português e a título de 
exemplo, as subscrições líquidas em fundos 
ESG diminuíram 10,4% no 3ºT 2022 face ao pe-
ríodo homólogo, totalizando quase 30 milhões 
de euros (note-se, porém, que esta tendência 
não foi distinta da verificada nos demais fun-
dos nacionais). É de notar que esta diminuição 
ocorreu após um crescimento de mais de 10 ve-

zes no 3ºT 2021 face ao 3ºT 2020. Relativamente 
às emissões de dívida ESG por emitentes cota-
dos nacionais13, em 2022 o total de emissões foi 
pouco mais de 2 mil milhões de euros, reparti-
das em obrigações verdes (91,8%) e obrigações 
ligadas à sustentabilidade (8,2%). 

Em 2023, a regulação financeira em matéria 
de exigências de reporte sobre a incorporação 
de elementos ESG nos vários mercados finan-
ceiros irá continuar a ser densificada14. Apesar 
desta tendência e da evidência que mostra que 
os custos da mitigação destes riscos são infe-
riores aos da sua não mitigação15, existem in-
dícios sobre a persistência de ineficiências na 
gestão dos riscos ESG16. 

Além destes riscos, crescem as preocupa-
ções com os riscos de greenwashing, já identi-
ficados em 2021. Em 2022, existiram vários epi-
sódios de entidades suspeitas de práticas de 
greenwashing17. Este tipo de episódios tem re-
sultados prejudicais para os mercados finan-
ceiros, afetando a sua credibilidade e a con-
fiança dos seus participantes (em especial os 
investidores).

A legislação tem procurado reduzir os ris-
cos de greenwashing. As entidades supervi-
soras têm elegido como prioritários os esfor-
ços para atuar, também ao nível da supervisão, 
na identificação e mitigação destes riscos,  

3. PAINEL DE RISCOS E ANÁLISE POR SEGMENTOS 

11
 Exemplos destes instrumentos financeiros incluem fundos que investem em tecnologias de produção de energia mais limpa (elemento “E”), ações de entidades que tenham 

boas práticas de governação (elemento “G”) e títulos de dívida que contribuem para a redução de acidentes laborais (elemento “S”).
12

 Por exemplo, a introdução do Regulamento de Divulgação de Finanças Sustentáveis (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR) em março de 2021.
13

 Nestes dados não estão consideradas emissões de entidades em dual listing.
14

 Cf. https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/sustainable_finance_-_implementation_timeline.pdf.
15

 Cf. por exemplo, https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/10/05/further-delaying-climate-policies-will-hurt-economic-growth e 

https://us.boell.org/sites/default/files/2022-10/ldc_the_cost_of_delay_briefing.pdf. 
16

 Cf. How a Flawed But Historic Climate Deal Emerged From COP Chaos - Bloomberg.
17

 Por exemplo, em 2022, o BNY Mellon Investment Adviser Inc. foi multado pelo regulador do mercado de capitais norte americano por práticas enganadoras relativamente à 

forma como eram usados filtros ESG nos seus fundos: https://www.wsj.com/articles/sec-fines-bny-mellon-over-esg-claims-11653323966.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/disclosures/sustainability-related-disclosure-financial-services-sector_en
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/sustainable_finance_-_implementation_timeline.pdf
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nomeadamente através de uma abordagem 
convergente a nível europeu e a nível interna-
cional18, com vista a uma melhor proteção do in-
vestidor e ao desenvolvimento do mercado das 
finanças sustentáveis.

Noutra dimensão e no que diz respeito aos 
criptoativos, Portugal destaca-se por ser o 8º 
país, entre cerca de 30 países europeus, com o 
maior volume de transações neste tipo de ati-
vos (gráfico 29). Em especial, face à dimensão 
da economia portuguesa, este número sugere 
existir uma elevada atividade no país neste do-
mínio. Neste contexto, os principais riscos iden-
tificados pela CMVM estão sobretudo relaciona-
dos com a proteção do investidor. 

Após um pico das valorizações dos criptoa-
tivos no final de 2021, o mercado entrou em que-
da, tendo o preço dos principais criptoativos, 
tais como a Bitcoin (BTC) e a Ether (ETH), caí-
do abruptamente (gráfico 30). O ano de 2022 foi 
também marcado por eventos de elevada vola-
tilidade, com destaque para o colapso da Terra-
Luna ou a mais recente insolvência da platafor-
ma FTX. Nesse sentido, a queda do mercado de 
criptoativos teve um impacto significativo em 
muitos investidores de retalho, que sofreram 
perdas significativas, sem possibilidade de rea-
ver os seus investimentos. A aparente atrativi-
dade dos criptoativos parece suportar-se, pelo 
menos em alguns casos, na não consideração e 
não ponderação dos riscos mais elementares.

Efetivamente, muitos criptoativos estão 
sujeitos a variações súbitas e extremas de pre-
ço e são altamente especulativos, uma vez que 
o seu preço depende frequentemente apenas 

da sua procura, não tendo qualquer referência 
a um ativo subjacente ou qualquer valor intrín-
seco. Por outro lado, determinados criptoati-
vos e produtos a eles associados são também 
publicitados de forma agressiva junto do públi-
co, com enviesamento da mensagem através 
de promessas de ganhos elevados e sem aler-
tarem devidamente os investidores para os ris-
cos envolvidos. 

A CMVM, no âmbito da sua atividade de su-
pervisão, reiterou em março de 2022, o aler-
ta aos investidores emitido pelas Autoridades 
Europeias de Supervisão (EBA, ESMA e EIOPA) 
quanto ao facto de muitos criptoativos serem 
um investimento altamente arriscado e especu-
lativo, não sendo adequado para a maioria dos 
pequenos investidores enquanto investimen-
to das suas poupanças, meio de troca ou pa-
gamento19. Importa referir que a realidade dos 
criptoativos é em grande medida não regulada, 
exceto quando em causa estão produtos que se 
reconduzem a instrumentos financeiros, estan-
do em curso iniciativas legislativas europeias 
que a visam enquadrar no seio da UE. 

A atuação de certos intervenientes no mer-
cado de criptoativos que oferecem serviços e 
produtos fora de um perímetro regulamentar 
pode expor esses mercados e os seus partici-
pantes a riscos significativos de manipulação 
de preços e outros riscos com efeitos prejudi-
ciais dos interesses legítimos dos investido-
res. A falta de transparência relativamente às 
estratégias delineadas, modelos de negócio e 
ao grau de risco e liquidez dos ativos, são ape-
nas alguns exemplos da falta de divulgação de 
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 Por exemplo, as ESA’s lançaram recentemente um call for evidence sobre este tema: ESAs Call for evidence on Greenwashing (europa.eu) e a IOSCO publicou um call for action 

no âmbito da sua prioridade de endereçar o greenwashing e assegurar a confiança dos investidores: IOSCO outlines regulatory priorities for sustainability disclosures, mitigating 

greenwashing and promoting integrity in carbon markets.
19

 CMVM - CMVM reitera alerta das Autoridades Europeias de Supervisão sobre os riscos associados a criptoativos
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informação relevante para os investidores en-
volvidos nestes mercados, que se perspetivam 
também em 2023.

3.5. Riscos Operacionais

Tendo um cariz transversal à globalidade dos di-
versos setores económicos, e que por isso ex-
travasa a própria dimensão dos sistemas fi-
nanceiros, os ataques cibernéticos têm sido, 
e continuarão porventura a sê-lo num futu-
ro próximo, o tipo de eventos que maior risco 
operacional acarreta para os mercados finan-
ceiros, para os seus operadores e respetivos 
investidores.

Com efeito, e desde o eclodir da pandemia, 
ao cibercrime já anteriormente endémico veio 
juntar-se um novo volume de eventos suscetí-
veis de causar disrupção na atividade das econo-
mias, que em muito foram fruto de um novo pa-
radigma de funcionamento das sociedades e das 
tensões geopolíticas presentemente latentes.

Por um lado, e num primeiro momento, a 
pandemia forçou uma nova forma de prestação 
de trabalho (e de serviços em geral) que susci-
tou um acréscimo significativo no número de 
ataques cibernéticos (gráfico 31). Os setores 
económicos mundialmente mais visados pelos 
ciber-criminosos foram o setor financeiro e se-
gurador, havendo subsetores que viram multi-
plicar por um fator de 40 os ataques cibernéti-
cos durante a pandemia.

Por outro lado, as tensões geopolíticas que 
se vêm avolumando desde o início da guerra da 
Rússia na Ucrânia fizeram intensificar a ativida-
de de uma determinada tipologia de ciber-cri-
minosos que não apenas aqueles que procuram 
um benefício financeiro e, ao mesmo tempo, 

alargou os objetivos dos atos ilícitos e dos res-
petivos visados. Em particular, alguns atores 
estatais, de forma mais ou menos expressa, 
surgem agora como parte ativa do cibercrime 
e procuram com as suas atividades causar dis-
rupções (ou apropriar-se de informação) na ati-
vidade de governos, de entidades públicas e 
entidades privadas, cujo papel é considerado 
como estruturante para o normal funcionamen-
to das sociedades.

Portugal, sendo um país membro de NATO e 
que de forma ativa e recorrente tem expressa-
do apoio à Ucrânia, é um dos países que poderá 
continuar a ser visado, dentro desta nova pers-
petiva de cibercrime.

O mais recente relatório do Observatório 
de cibersegurança nacional - Relatório 
Cibersegurança em Portugal - Riscos e Conflitos 
(2022)20 revela-nos que se mantém a tendência 
de aumento do volume de incidentes de ciberse-
gurança e de cibercrimes no ciberespaço de in-
teresse nacional em 2021 e 2022 e que não hou-
ve um retorno aos níveis verificados antes da 
pandemia da Covid-19, mesmo que em relação 
ao ano anterior e em alguns casos essa variação 
seja menos intensa do que em 2020 (gráfico 32).

O mesmo relatório denota que as cibera-
meaças dominantes em Portugal durante o ano 
de 2021 foram o phishing/smishing/vishing, o ran-
somware, a fraude/burla online, o comprometi-
mento de contas ou tentativa e a exploração de 
vulnerabilidades, tendo nalguns casos um po-
tencial altamente disruptivo e afetando empre-
sas cotadas (Gráfico 33). Os agentes de amea-
ça mais relevantes no ciberespaço de interesse 
nacional em 2021 com tendência de persistên-
cia em 2022 foram os ciber-criminosos e os ato-
res estatais, seguidos da ameaça interna negli-
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gente, dos cyber-offenders e dos hacktivistas.
Este contexto de elevada ameaça ciberné-

tica faz com que as empresas portuguesas de-
vam prestar especial atenção a este tema e fa-
zer investimentos nesta área para protegerem 
as suas tecnologias de informação e comunica-
ção. Isto porque, de acordo com o relatório “ci-
bersegurança em Portugal – Economia – maio 

2022)21, as empresas nacionais não comparam 
bem com as demais da UE no que toca à prote-
ção das suas TIC, pelos menos nalguns indica-
dores (gráfico 34). 

Perspetiva-se assim, tal como ambos os re-
latórios atrás mencionados sugerem, que os ris-
cos no ciberespaço de interesse nacional se man-
tenham elevados e com tendência ascendente. l

21
 relatorio-economia2022-obciber-cncs.pdf
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4. TEMA
EM DESTAQUE
TESTE DE ESFORÇO  
À LIQUIDEZ DOS FUNDOS 
DE INVESTIMENTO 
MOBILIÁRIO
I. Enquadramento e metodologia

setor dos fundos de investimento tem 
vindo a assumir um papel cada vez mais 
preponderante na absorção da poupan-
ça das famílias e no financiamento da 
economia. Segundo dados da EFAMA22, 
os montantes líquidos geridos pelos 
UCITS e AIF domiciliados na Europa 
atingiram EUR 12 488 biliões e EUR 7 
448 biliões em agosto de 2022. Por seu 
turno, a ESMA23 reporta um crescimento 
de 50% do montante gerido através de 
UCITS domiciliados na UE entre 2007 e 
2018. O crescimento do setor financeiro 
não-bancário, e em particular da gestão 
de ativos, levanta, porém, desafios. Por 
um lado, está sujeito a regras menos 

exigentes do ponto de vista regulatório 
por comparação com o setor bancário. 
Por outro lado, dada a sua natureza e 
crescente importância sistémica, pode 
transmitir choques adversos a outros 
intervenientes do setor financeiro e até 
mesmo à economia real. 

Uma questão que emergiu das úl-
timas crises prende-se com a gestão 
da liquidez destes fundos em contexto 
de stress financeiro. Com efeito, a in-
certeza e má performance dos merca-
dos podem conduzir a volumes anor-
mais de resgates pelos participantes. 
A alienação forçada de ativos das car-
teiras devido a resgates pode, por 
seu turno, agravar o mau desempe-
nho dos mercados, impor perdas mais  

O

22
 EFAMA Fact Sheet (August 2022).pdf

23
 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-164-2458_stresi_report.pdf 

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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acentuadas a outros intervenientes nesses 
mercados, e, em última análise, reforçar o mo-
vimento inicial de resgates. Este efeito de con-
tágio constitui um canal a partir do qual a indús-
tria de gestão de ativos pode eventualmente 
impactar sistemicamente o sistema financeiro. 

Os indicadores construídos a partir dos re-
sultados de testes de esforço à liquidez dos fun-
dos de investimento mobiliário permitem medir a 
resiliência deste setor face a choques adversos 
em termos de resgates, assim como antecipar 
possíveis mecanismos de prevenção e mitigação 
das respetivas consequências. Enquanto entida-
de supervisora do setor de gestão de ativos em 
Portugal, a CMVM conduz testes de esforço à li-
quidez dos fundos de investimento mobiliário. 
Esses exercícios têm por objetivo aferir a capa-

cidade dos fundos de investimento domiciliados 
em Portugal para fazer face a volumes anormais 
de resgates em situações de disrupção dos mer-
cados, designadamente através da detenção de 
ativos líquidos. É certo que a detenção de liqui-
dez imediata (v.g., através de moeda e depósitos) 
tem um custo de oportunidade, visto que estes 
ativos denotam rendibilidade reduzida ou mesmo 
nula. Todavia, o menor desempenho das carteiras 
em virtude dessa afetação poderá traduzir-se em 
ganhos na resiliência dos fundos de investimento 
em períodos de stress financeiro, com benefícios 
para os participantes que alienam as suas unida-
des de participação, assim como para aqueles 
que se mantêm no fundo, porquanto existe me-
nor necessidade de venda em condições desfa-
voráveis de ativos menos líquidos.

liquidez imediata
valor líquido do fundo

AL0 =

(obrigações soberanas [AAA-AA]
valor líquido do fundo

AL1 = AL0 +

(obrigações corporativas [AAA-AA]+obrigações soberanas [A]
valor líquido do fundo

AL2= AL1 +

2.  Simulação de choque adverso nas subscrições líquidas. As abordagens seguidas po-
dem ser agrupadas do seguinte modo:

a. simulação ou formulação de cenário adverso ao nível do fundo;
b. simulação ou formulação de cenário adverso por tipologia de fundo.

Na primeira abordagem os cenários adversos são construídos recorrendo a informação 

A metodologia seguida pode ser sintetizada do seguinte modo:

1.  Cálculo da proporção de ativos líquidos (AL) face ao valor líquido do fundo. São conside-
radas três categorias de liquidez: 

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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histórica do fundo de investimento. A aplicação desta abordagem apresenta algumas limi-
tações, designadamente nos casos em que o fundo de investimento foi lançado recente-
mente e dispõe de um histórico de observações reduzido. Regra geral, é requerido um pe-
ríodo mínimo de 60 observações (cinco anos) na condução de simulações ao nível do fundo. 
Para ultrapassar esta limitação, neste exercício, são construídos cenários adversos por ca-
tegoria de fundos. Para o efeito, é calculada a média ponderada das subscrições líquidas 
por categoria de fundo, usando a dimensão do fundo como ponderador.

Para apurar as subscrições líquidas de cada fundo são usadas as seguintes expressões de 
cálculo:

∆ NumUP
NumUP-1

Netflows0 =

ou alternativamente,
∆ VLGF
VLGF-1

Netflows1 = — R

II) a. Apresentação dos resultados - 
metodologia 

Para efeitos ilustrativos são apresentados os 
principais resultados de testes de esforço à li-
quidez dos fundos de investimento mobiliário 
atendendo às carteiras registadas no final de 
outubro de 2022. Neste exercício são excluídos 

os fundos de investimento cuja soma dos mon-
tantes afetos a rúbricas de liquidez, obrigações 
com notação investment grade e ações - em am-
bos os casos emitidos por entidades domicilia-
das em economias avançadas e transacionadas 
em plataformas de negociação - exceda 50% do 
valor líquido do fundo.24 Em paralelo, são tam-
bém excluídos da análise os fundos do mercado 

24
 Com efeito, assume-se que as ações e obrigações (investment grade) emitidas por entidades domiciliadas em economias avançadas e negociadas em plataformas como 

bolsas de valores ou sistemas multilaterais de negociação dispõem de relativa liquidez mesmo durante períodos de stress, pese embora isso possa significar a alienação desses 

títulos em situações desfavoráveis e a “sacrifício” de preço na negociação por parte do vendedor.

• Netflows corresponde às subscrições líquidas (deflacionadas pela dimensão do fundo), 

• NumUP respeita ao número de unidades de participação do fundo, 

• VLGF é o valor líquido global do fundo e R é o retorno (componente de mais-valias) mensal. 

As variáveis usadas captam assim o efeito volume associado a subscrições e resgates rea-

lizados pelos participantes.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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monetário devido às suas especificidades.
Os gráficos abaixo reproduzem os resulta-

dos dos testes de esforço por categoria de fun-
do. A modelização de cenários adversos é rea-
lizada ao nível da categoria de fundo porquanto 
esta abordagem apresenta duas vantagens: 
(i) permite considerar todos os fundos da sub-a-
mostra, mesmo aqueles que iniciaram atividade 
recentemente, e (ii) eventos extremos que ocor-
reram há mais tempo são incorporados na aná-
lise dos fundos independentemente da data de 
início de atividade do fundo. 

II) b. Três cenários e o papel do Rácio  
de Cobertura de Resgates (RCR)

São considerados três cenários adversos distin-
tos ao nível da categoria de fundo:
• Expected Shortfall (ES): média de Netflows0 

considerando o intervalo de observações 
compreendidas entre os percentis 0,5% e 
5% daquela série histórica.

 Exclui-se as observações do percentil 0,5%, 
já que as mesmas vão ser tratadas nos ou-
tros cenários alternativos;

• Grande Crise Financeira de 2008 (GFC): 
Netflows0 por categoria de fundo em out-
2008, isto é, no mês subsequente ao colap-
so do Lehman Brothers;

• COVID: Netflows0 por categoria de fundo em 
mar-2020, isto é, período marcado por um 
volume anormalmente elevado de resgates 
na sequência da propagação da COVID-19.
Para aferir a resiliência de um fundo face a 

choques de liquidez foi calculado o rácio de co-
bertura de resgates (RCR), definido como o rá-

cio entre o montante associado a resgates (lí-
quidos de subscrições) registados em cenários 
adversos e a liquidez do fundo medida pela va-
riável AL0 (ou AL0) ou AL1 (ou AL1). Este indicador 
permitir aferir a capacidade do fundo para ab-
sorver resgates em situações de stress, satis-
fazendo os reembolsos a participantes através 
de disponibilidades (e.g., depósitos) ou aliena-
ção de ativos financeiros extremamente líqui-
dos. Numa leitura alternativa, o RCR avalia se o 
fundo tem condições de satisfazer esses resga-
tes sem ter que recorrer à alienação de ativos 
financeiros ilíquidos, operação que poderá obri-
gar a forte desconto no preço em situações de 
turbulência financeira.

Uma questão pertinente associada ao uso 
do RCR é que aquele indicador compara variá-
veis de stock (AL0 ou AL1) com variáveis de flu-
xo (resgates em cenários adversos). Quer isto 
dizer que as conclusões poderão depender do 
horizonte temporal em que o fluxo (de resgates) 
é medido. Para efeitos deste exercício são con-
siderados horizontes temporais de cinco dias25. 
De facto, vários estudos realizados por acadé-
micos e investidores institucionais reportam a 
capacidade de alienação de importantes fra-
ções (entre 50 e 75%) de carteiras de investi-
mento compostas por ativos financeiros menos 
líquidos - como obrigações high yield - em perío-
dos de liquidação compreendidos entre cinco e 
sete dias. 

II) c. Resultados por categoria de fundo

Os resultados encontrados são agrupados nos 
seguintes intervalos:

25
 Apenas existe informação disponível para subscrições e resgates mensais no período analisado. Para ultrapassar esta limitação, os resgates líquidos mensais são calculados 

numa primeira etapa, usando-se posteriormente uma abordagem pro rata para estimar os resgates líquidos semanais. De acordo com esta metodologia, os resgates líquidos 

semanais correspondem aproximadamente a 25% dos resgates líquidos mensais.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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GRÁFICO A - RÁCIO ENTRE RÚBRICA DE LIQUIDEZ AL0 E CENÁRIO ADVERSO ES

Fonte: CMVM; carteiras dos fundos de investimento a 31-10-2022.
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- AL/(—Cenário(—) Netflows0) com-
preendido entre 0 e 100%, o que significa 
que a liquidez do fundo não permitiria co-
brir integralmente os montantes resgata-
dos durante um período de cinco dias úteis 
num cenário de stress;

- AL/(—Cenário(—) Netflows0)  com-
preendido entre 100% e 200%, o que sig-
nifica que a liquidez do fundo permitiria 
cobrir entre 100% e 200% dos montantes 
resgatados durante um período de cinco 
dias úteis num cenário de stress;

- AL/(—Cenário(—) Netflows0)  acima 
de 200%, o que significa que a liquidez do 
fundo excederia em mais do dobro os mon-
tantes resgatados durante um período de 
cinco dias úteis num cenário de stress.

O primeiro exercício compara a medida ES e 
a rúbrica de liquidez AL0. Para facilitar a inter-
pretação, os resultados são analisados por ca-
tegoria de fundo. Os resultados apresentados 
no Gráfico A podem ser interpretados do seguin-
te modo: (i) cerca de cinco fundos da categoria 
“Fundos PPR” não dispõem de liquidez imediata 
suficiente para satisfazer os resgates acumu-
lados a cinco dias num período de stress finan-
ceiro. As penalizações e constrangimentos (co-
missões de resgate, perda de deduções fiscais 
e outras restrições legais) tendem a restringir a 
mobilização de capital por parte dos participan-
tes em circunstâncias normais, pelo que estes 
fundos tendem a afetar reduzidos montantes 
em liquidez imediata (tendo em consideração a 
sua perspetiva de investimento para o médio e 
longo prazo); (ii) em termos agregados, 96% (113 
de 118 fundos) dispõe de liquidez imediata para 
cobrir integralmente fluxos anormais de resgate 
durante um período de cinco dias.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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27

RISK OUTLOOK | 2023

Voltar ao índice cmvm.pt

4. TEMA EM DESTAQUE. TESTE DE ESFORÇO À LIQUIDEZ DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO

De seguida apresentam-se resultados tendo 
por referência os cenários da crise financeira de 
2008 e da crise COVID-19 durante os períodos de 
maior turbulência de mercado. Usando como re-
ferência a crise financeira de 2008, é de assina-
lar o agravamento dos resultados do teste de es-
forço por comparação com o cenário pessimista 
ES. O número de fundos com capacidade para 

absorver na íntegra fluxos anormais de resgates 
como os evidenciados durante a crise financeira 
de 2008 é de 105 (num total de 118). Os resultados 
referentes às categorias “Fundos PPR” e “Outros 
Fundos” são os que apresentam evolução mais 
desfavorável. Contudo, como referido anterior-
mente, a natureza do investimento da categoria 
“Fundos PPR” é para o médio e longo prazo.

GRÁFICO B - RÁCIO ENTRE RÚBRICA DE LIQUIDEZ AL0 E CENÁRIO ADVERSO GFC

Fonte: CMVM; carteiras dos fundos de investimento a 31-10-2022.

A crise financeira desencadeada pela propaga-
ção da COVID-19 teve um impacto menos profun-
do no fluxo de resgates do que a crise de 2008. 
Em termos agregados, 114 dos 118 fundos anali-

sados apresentam atualmente liquidez imediata 
suficiente para absorver um volume de resgates 
similar ao registado durante o período mais crí-
tico da crise COVID-19.
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GRÁFICO C - RÁCIO ENTRE RÚBRICA DE LIQUIDEZ AL0 E CENÁRIO ADVERSO COVID-19

Fonte: CMVM; carteiras dos fundos de investimento a 31-10-2022.
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Por fim, considera-se uma definição mais 
abrangente de liquidez, a qual agrega as obri-
gações soberanas com notação AAA-AA, para 
além da liquidez imediata (ver Gráfico 35: A, 
B e C). Uma particularidade desta subclasse 
de obrigações prende-se com a elevada liqui-
dez, que tende a ser reforçada em situações 
de stress financeiro, fenómeno usualmen-
te conhecido por flight-to-quality. Neste qua-
dro mais abrangente, onde se inclui também 
obrigações de elevada qualidade creditícia na 
rúbrica de liquidez, o número de fundos que 
dispõem de capacidade para cobrir fluxos 
anormais de resgate sobe para 114 no cenário 
adverso ES, 107 no cenário adverso GFC e 114 no 
cenário adverso COVID-19. 

II) d.  Conclusões

Em resumo, os resultados obtidos sugerem 

que a generalidade dos fundos de investimen-
to analisados detém ativos líquidos suficien-
tes (inclusive sob a forma de disponibilidades) 
para enfrentar volumes anormais de resgates 
em cenários adversos. Apenas uma reduzida 
fração (11%) poderá ter que recorrer à aliena-
ção de títulos menos líquidos, mesmo no ce-
nário mais adverso. Há, no entanto, dois aspe-
tos da análise que poderão condicionar estas 
conclusões. Em primeiro lugar, o pressuposto 
de os resgates líquidos semanais correspon-
derem aproximadamente a 25% dos resgates 
líquidos mensais poderá ser considerado pou-
co realista e otimista. Em segundo lugar, os ce-
nários adversos são construídos por tipo de 
fundo. Assim, enquanto alguns fundos pode-
rão encontrar situações mais benignas do que 
o cenário extremo traçado, outros porventura 
poderão enfrentar situações potencialmente 
mais gravosas. l
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CAPÍTULO 1: ENQUADRAMENTO GLOBAL DE ATUALIDADE

Gráfico 1 – Incerteza política em tendência de subida na Europa
e riscos geopolíticos aumentam de intensidade nos EUA.
Índices de Riscos Geopolíticos e de Incerteza Política
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Fonte: Economic Political Uncertainty, Bloomberg; Cálculos CMVM. Nota: O Índice de Risco Geopolítico baseia-se na frequência de palavras relacionadas com ameaças de origem geopolítica, nuclear, 

bélica, ou terrorista em artigos publicados por jornais internacionais de renome. Última observação: outubro de 2022.

Gráfico 2 – Níveis de risco sistémico, na Área Euro e em Portugal, em máximos dos meses pós pandemia.
Nos sub-índices, observa-se um aumento do risco no mercado obrigacionista.
Composite Indicator of Systemic Stress (CISS) – Área Euro e Portugal
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Fonte: BCE; Cálculos CMVM. Última observação: outubro de 2022.
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Gráfico 3 – Preços do gás natural verificam a segunda 
descida consecutiva, mas mantêm-se em níveis 
historicamente elevados; preços da eletricidade aumentam.
Evolução dos preços do gás natural ($/MMBtu) e da eletricidade (€/MWh)

Fonte: Bloomberg; Cálculos CMVM. Última observação: outubro de 2022.

Fonte: Bloomberg; cálculos CMVM. Última observação: outubro de 2022.
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Fonte: Bloomberg; Cálculos CMVM. Última observação: outubro de 2022.

Gráfico 4 – Reversão recente da tendência de descida 
dos preços do petróleo após agosto. 

Preços do petróleo no mercado físico ($/Barril)

Fonte: Eurostat, Federal Reserve St. Louis; Cálculos CMVM. Última observação: outubro de 2022.

Gráfico 5 – Aumento acentuado das taxas diretoras 
dos bancos centrais, elevando-as ao patamar  
mais elevado desde a Grande Crise Financeira. 
Evolução das taxas diretoras dos bancos centrais

Gráfico 6 – A inflação subjacente permanece  
numa tendência crescente, seguindo a evolução  
do índice de preços ao consumidor geral. 
Evolução da Inflação

0%
0,5%
1%
1,5%
2%
2,5%
3%
3,5%
4%
4,5%
5%
5,5%
6%

ja
n.0

9
ju

l.0
9

ja
n.0

8
ju

l.0
8

ja
n.

10
ju

l.1
0

ja
n.

11
ju

l.1
1

ja
n.

12
ju

l.1
2

ja
n.

13
ju

l.1
3

ja
n.

14
ju

l.1
4

ja
n.

15
ju

l.1
5

ja
n.

16
ju

l.1
6

ja
l.1

7
ju

l.1
7

ja
n.

18
ju

l.1
8

ja
n.

19
ju

l.1
9

ja
n.

20
ju

l.2
0

ja
n.

21
ju

l.2
1

ja
n.

22
ju

l.2
2

FED ECB BoE

-2

0

2

4

6

8

10

12

Out.1
9

jan
.20

abr
.20

out
.20jul.

20
jan

.21
abr

.21
out

.21jul.
21

jan
.22

abr
.22 jul.

22

EUA

Área Euro Área Euro - Subjacente

EUA - Subjacente

Portugal Portugal - Subjacente

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


32

RISK OUTLOOK | 2023

Voltar ao índice cmvm.pt

Gráfico 7 -   Yield curve dos EUA com uma inversão muito expressiva,
atingindo 4,56% em obrigações a seis meses; 4,64% a um ano; e 4,08% a dez anos.
Estrutura temporal das taxas de juro nos EUA

Fonte: Thomson Reuters; Cálculos CMVM. Última observação: outubro de 2022.
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Fonte: Bloomberg, JP Morgan, S&P Global; Cálculos CMVM. Última observação: outubro de 2022.

Gráfico 8 – Espera-se uma taxa de inflação acima 
do objetivo do BCE até 2024 e um abrandamento 
significativo da atividade económica.
Projeções para o PIB e Inflação (%)

CAPÍTULO 2: OUTLOOK MACROFINANCEIRO

Gráfico 9 – PMI Global sugere uma contração da 
atividade económica mundial em agosto; Área Euro 
e EUA no quarto mês de contração.
IHS Markit Composite Purchasing Managers’ Indexes
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Fonte: Bloomberg; Cálculos CMVM; Base 100: Cotações em 31/12/2018.

Última observação: outubro de 2022.

Gráfico 12 – Tendência decrescente do CAPE 
nos meses do 2º semestre do ano.
Evolução do Cyclicaly-Adjusted P/E

CAPÍTULO 3: PAINEL DE RISCOS EXTERNOS.
3.1 RISCO DE MERCADO

Gráfico 13 – Tendência de estabilização dos resultados 
médio por ação em índices mundiais.
Evolução dos Resultados por Ação (EPS) 
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Fonte: INE; Cálculos CMVM. Última observação: outubro de 2022. Fonte: Bloomberg; Cálculos CMVM. Última observação: outubro de 2022.

Gráfico 10 – Confiança dos consumidores  
no patamar mais baixo desde abril de 2020.
Indicador de confiança dos consumidores

Gráfico 11 – Expetativas de inflação a 5 anos na Área Euro 
e nos EUA subiram para o nível mais alto desde abril.
5-year inflation swap rate (%)
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Fonte: Bloomberg; Cálculos CMVM. Última observação: outubro de 2022.

Gráfico 16 – Mercados de capitais desvalorizam 
face a outubro de 2021 (-0,2% no PSI, -13,3% 
no STOXX, -15,9% no S&P500).
Evolução dos índices de ações 

Gráfico 17 – Rendibilidade do PSI
face à dívida pública a 10 anos superior
à dos congéneres pan-europeu e americano.
Diferencial entre Stock Market Earnings Yield  
e 10-Year Treasury Bond Yields 
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Fonte: INE; Cálculos CMVM. Última observação: outubro de 2022. Fonte: Bloomberg; Cálculos CMVM. Última observação: outubro de 2022.

Gráfico 14 – Estagnação das margens 
de lucro ao nível global.
Evolução da Margem de Lucro (%)

Gráfico 15 – Volatilidade dos mercados
de capitais pan-europeu e americano aumenta 
 Evolução dos Índices de Volatilidade do S&P500 e EuroStoxx50
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Fonte: Bloomberg; Cálculos CMVM. Última observação: outubro de 2022.

Gráfico 19 – Aumento no valor 
transacionado do PSI mais significativo 
do que nos restantes índices.
Evolução do Valor Transacionado

3.2 RISCO DE LIQUIDEZ

Gráfico 20 – Reversão da tendência 
decrescente nos indicadores de liquidez
do mercado acionista nos últimos meses.
Evolução do Turnover e Amihud do PSI 
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Fonte: Bloomberg; Cálculos CMVM. Última observação: outubro de 2022.

Gráfico 18 –Short selling no PSI em máximos de 3 anos.
Evolução do Short Selling e Variação do PSI
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Gráfico 23 – Outflows em OICVM europeus semelhante à situação 
portuguesa durante grande parte de 2022.
Evolução das subscrições líquidas em OICVM e FIA, Europa (1) (10^9 €)
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Fonte: CMVM; Última observação: setembro de 2022. Fonte: CMVM; Última observação: setembro de 2022.

Gráfico 21 – Subscrições líquidas de 
resgates em território negativo tanto 
para FIM/FIA como para FII em setembro.
Evolução das médias móveis a três meses das 
subscrições líquidas de resgates (10^6 €)

Gráfico 22 – A atratividade dos Certificados 
de Dívida aumentou significativamente  
no atual contexto de subidas de taxas de juro.
Evolução do valor sob gestão (10^6 €)
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Fonte: BCE; Cálculos CMVM. Última observação: outubro de 2022.
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Gráfico 25 – Aumento do nível de stress nos mercados de dívida soberana português  
e da Área Euro em geral para patamares não observados desde 2014 e 2012, respetivamente.

3.3 RISCO DE CRÉDITO

CISS Soberano, Portugal e Área Euro 
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Fonte: Bloomberg; Cálculos CMVM. Última observação: outubro de 2022.

Gráfico 24 – Crescimento expressivo das yields das dívidas soberanas de Portugal e da Alemanha, 
como também do spread da dívida pública portuguesa face à dívida alemã.
Evolução das yields de dívida soberana (%)
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Fonte: Bloomberg; Cálculos CMVM. Última observação: outubro de 2022.
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Gráfico 26 – Aumento dos spreads em cerca de 100% 
da dívida privada americana face à 10-year Treasury 
Bond, face a dezembro de 2021.
Evolução dos spreads de dívida privada americana (%)
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Fonte: Bloomberg; Cálculos CMVM. Última observação: outubro de 2022.

Gráfico 28 – Queda generalizada nos rendimentos das obrigações europeias desde o final de 2021.
Evolução dos índices iBoxx de rentabilidade de obrigações corporate na Europa 

Fonte: Bloomberg; Cálculos CMVM. Última observação: outubro de 2022.

Gráfico 27 – Aumento do spread da dívida privada high 
yield mais acentuado, comparado com o spread 
da dívida investment grade.
Evolução dos spreads de dívida privada europeia (%)
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Gráfico 31 - Ciberataques subiram de forma significativa durante
a pandemia, com especial incidência no setor financeiro.
Índice de Teletrabalho e Incidentes de Cibersegurança
entre março e junho de 2020

Re
in

o 
Un

id
o

Ale
m

an
ha

Fr
an

ça
Es

pa
nh

a
Pa

íse
s B

ai
xo

s
Itá

lia
Su

íça
Po

rtu
ga

l
Bé

lg
ic

a
Áu

st
ria

Su
éc

ia
Irl

an
da

Fi
nl

ân
di

a
Gr

éc
ia

No
ru

eg
a

Di
na

m
ar

ca
Li

tu
ân

ia
Es

lov
én

ia
Es

tó
ni

a
Sé

rv
ia

Cr
oá

ci
a

Le
tó

ni
a

An
do

rra
Lu

xe
m

bu
rg

o
Ma

ce
dó

ni
a 

do
 N

or
te

Alb
ân

ia
Ma

lta
Bó

sn
ia

 e
 H

er
ze

go
vin

a
Mo

nt
en

eg
ro

Isl
ân

di
a

BTC/USD ETH/USD (Dir.)

-$2 000

$8 000

$18 000

$28 000

$38 000

$48 000

$58 000

$68 000

$0

$1 000

$2 000

$3 000

$4 000

$5 000200

150

100

50

0

dez
.17

jun
.18

dez
.18

jun
.19

dez
.19

jun
.29

dez
.20 jun

.21
dez

.21
jun

.22

29
,5

Fonte: Chainanalysis; Nota: dados agregados entre outubro de 2021 e outubro de 2022. Fonte: Coinmarketcap; cálculos CMVM. Última observação: outubro de 2022.

Gráfico 29 – Em Portugal foram transacionados 29,5 
mil milhões de dólares de criptoativos nos doze meses 
terminados em outubro de 2022.
Volume de transação de criptoativos por país (10^9 $)

Gráfico 30 – Depreciação de 57% no valor da 
bitcoin (BTC) e de 58% para a ethereum (ETH) 
ao longo de 2022.
Evolução dos preços de BTC e ETH ($)

Incidentes de Cibersegurança relacionados
com a pandemia, por setor

3.5 RISCOS OPERACIONAIS

3.4 RISCOS DE CONDUTA
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Gráfico 32 – Número de ciberataques tem vindo em 
crescendo e com tendência de continuação no futuro.
Número de incidentes registados pelo CERT.PT

Fonte: CERT.PT

Gráfico 33 – Número de eventos disruptivos tem aumentado, 
atingindo nalguns casos empresas cotadas.
Cronologia de eventos com potencial de impacto elevado em Portugal, 
entre 2021 e março de 2022.
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Gráfico 34 – Revisão de políticas de segurança das TIC de empresas 
portuguesas abaixo da média da EU-27.
Empresas cuja política de segurança das TIC foi definida ou revista pela última vez 
nos últimos 12 meses, em países da EU-27 (% de empresas)
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Fonte: CMVM; carteiras dos fundos de investimento a 31-10-2022.

Gráfico 35 - Capacidade de absorção de volumes anormais de resgates através da medida AL1
A - Rácio entre rúbrica de liquidez AL1 e cenário adverso ES 

4. TEMA EM DESTAQUE
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Fonte: CMVM; carteiras dos fundos de investimento a 31-10-2022.

B - Rácio entre rúbrica de liquidez AL1
e cenário adverso GFC 
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Fonte: CMVM; carteiras dos fundos de investimento a 31-10-2022.

C - Rácio entre rúbrica de liquidez AL1
e cenário adverso COVID-19

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