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SOBRE ESTA AVALIAÇÃO 

Na sequência da crise financeira mundial de 2008 e da subsequente crise da dívida soberana 
na área do euro, o Governo português tomou medidas importantes para relançar a economia, 
abordando a capitalização das empresas e a recuperação do investimento. No entanto com 
uma dependência ainda elevada em relação aos empréstimos bancários, um número 
decrescente de empresas cotadas, a ausência de novas cotações e a escassa presença de 
investidores institucionais, os mercados de capitais portugueses não alcançaram o seu 
potencial pleno. Por conseguinte, a economia portuguesa beneficiaria fortemente de novos 
esforços para desenvolver mercados de capitais mais diversificados e integrados, 
que permitiriam que poupanças privadas financiassem eficazmente investimentos na 
economia real e, simultaneamente, proporcionariam novas oportunidades de investimento às 
famílias. 

Neste contexto, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) apresentou um 
pedido de apoio à Direção-Geral do Apoio às Reformas Estruturais (DG REFORM) da 
Comissão Europeia para proceder a uma avaliação exaustiva dos mercados de capitais em 

Portugal. A OCDE foi nomeada como parceiro para a 
execução do projeto. As recomendações de política 
apresentadas no presente relatório visam fornecer 
orientações aos decisores políticos e às autoridades nos 
seus esforços para criar um quadro regulamentar em que 
os mercados de capitais possam apoiar a dinâmica do 
setor empresarial. Uma agenda que só se tornou mais 
urgente com o início da atual crise do COVID-19, em que 
a recuperação económica dependerá, em grande medida, 
da capacidade de reforçar os balanços das empresas e 
de proporcionar às empresas acesso a “capital paciente” 
para a realização de investimentos prospetivos.  

Embora a avaliação do presente relatório se baseie em 
dados anteriores ao surgimento do COVID-19, foi 
acordado com a Comissão Europeia e as autoridades 
portuguesas que continuará a identificar os pontos fortes 
e fracos estruturais relevantes e prevalecentes do setor 
empresarial português e as condições de financiamento 

no mercado de capitais. Tendo em conta o papel central que os mercados de capitais terão 
de desempenhar na recapitalização das empresas portuguesas afetadas pela crise do 
COVID-19, a avaliação ajudará também as autoridades portuguesas a adotar medidas que 
melhorem a capacidade de os mercados de capitais apoiarem a recuperação. 

Como primeiro passo e com base num inquérito às empresas portuguesas realizado em 2019, 
a OCDE publicou, em junho de 2020, dois relatórios intitulados “Improving Access to Capital 
for Portuguese Companies: A Survey of Unlisted Companies” e “Understanding Delistings 
from the Portuguese Stock Market”. 

A avaliação integra a OECD Capital Market Series que fornece informações aos debates de 
política sobre a forma como os mercados de capitais podem desempenhar o seu importante 
papel de canalizar os recursos financeiros das famílias para investimentos produtivos na 
economia real. 

http://www.oecd.org/corporate/oecd-capital-market-review-portugal.htm


Para preparar a Avaliação do Mercado de Capitais de Portugal, o Secretariado da OCDE 
realizou um inquérito exaustivo a empresas não cotadas, efetuou investigações de fundo, 
coorganizou a reunião do Círculo Empresarial Português e levou a cabo várias missões de 
recolha de informações em Portugal. O Secretariado beneficiou grandemente de consultas 
com representantes das autoridades portuguesas competentes, organizações empresariais, 
executivos de empresas e outros intervenientes. O Anexo contém uma descrição 
pormenorizada das fontes de dados e da metodologia para a recolha e análise de dados, 
incluindo a realização do inquérito às empresas não cotadas.  

A avaliação foi preparada por uma equipa liderada por Mats Isaksson, Chefe da Divisão de 
Governação e Finanças Empresariais da Direção dos Assuntos Financeiros e Empresariais 
da OCDE, constituída por Serdar Çelik, Adriana De La Cruz, Alejandra Medina, Tugba 
Mulazimoglu e Yun Tang. O relatório foi elaborado com a assistência financeira da Comissão 
Europeia através da Direção-Geral de Apoio às Reformas Estruturais (DG REFORM). 

Esta brochura reproduz os destaques da Avaliação da OCDE do Mercado de Capitais de 
Portugal: Mobilizar o mercado de capitais português para o investimento e o crescimento. 
O relatório completo em inglês pode ser descarregado aqui: www.oecd.org/corporate/capital-
markets.  

http://www.oecd.org/corporate/capital-markets
http://www.oecd.org/corporate/capital-markets
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

Portugal tem a ambição de diversificar a sua economia, melhorar a sua 
competitividade e atrair investimento estrangeiro. Tal não só criaria empregos 
de boa qualidade, como também reforçaria a resiliência económica do país. No 
entanto, essa transformação exige que as empresas portuguesas tenham 
acesso a um mercado de capitais que possa financiar investimentos de longo 
prazo, apoiar a inovação e facilitar o empreendedorismo. Um mercado de 
capitais nacional mais desenvolvido pode também ajudar as empresas a 
alcançar as necessárias economias de escala e a reforçar os balanços de 
empresas individuais. Com base na implementação bem-sucedida por Portugal 
de uma vasta gama de reformas estruturais e económicas ao longo da última 
década, a presente avaliação apresenta recomendações de política às 
autoridades portuguesas sobre a forma de melhorar as condições para os 
mercados de capitais financiarem as empresas de todas as dimensões e 
assegurar oportunidades de investimento aos aforradores. Embora as 
recomendações constantes no presente relatório se baseiem principalmente 
numa análise das condições estruturais, a sua aplicação continua a ser 
altamente relevante na sequência da atual crise do COVID-19, em que um 
melhor funcionamento dos mercados de capitais pode desempenhar um papel 
importante na recapitalização do setor empresarial e no apoio a uma 
recuperação dinâmica e sustentável.  

Portugal foi duramente afetado pela crise financeira mundial de 2008 e pela subsequente 
crise da dívida da área do euro, mas registou uma forte recuperação. No final de 2019, o PIB 
regressou aos níveis anteriores à crise e a diminuição do desemprego foi uma das mais 
elevadas entre os países da OCDE, com um declínio de 10 pontos percentuais por 
comparação com o máximo registado durante o período de crise. Apoiado por condições 
económicas mundiais mais favoráveis, a implementação das reformas estruturais constituiu 
a base para a forte recuperação. Entre os desenvolvimentos mais importantes contam-se o 
processo de desalavancagem do sistema bancário, as reformas do mercado de trabalho e 
uma redução significativa da burocracia para as empresas. Mais importante ainda, a 
introdução de um sistema de reestruturação e insolvência das empresas mais eficiente foi 
fundamental para manter as empresas viáveis em funcionamento e facilitar a saída das 
empresas não viáveis.  

Com base nestes resultados, Portugal dispõe de uma boa base para as reformas que podem 
ajudar a aumentar o crescimento da produtividade e colocar Portugal numa trajetória mais 
resiliente de crescimento sustentável no longo prazo. A capacidade de receber financiamento 
através de um mercado de capitais funcional é uma condição prévia para que as empresas 
invistam em investigação, desenvolvimento de produtos e competências que impulsionem o 
crescimento da produtividade, o empreendedorismo e as economias de escala. Os mercados 
de capitais desempenham também um papel importante, permitindo às empresas introduzir 
um mecanismo de remuneração variável para atrair e manter uma força de trabalho altamente 
qualificada. Em contrapartida, a dependência excessiva do financiamento da dívida de curto 
prazo, em especial sob a forma de empréstimos bancários, pode limitar significativamente a 
capacidade de o setor empresarial português ascender nas cadeias de valor mundiais e 
tornar-se mais orientado para o estrangeiro. É igualmente importante salientar que o volume 
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de créditos não produtivos no setor bancário português continua a ser preocupante e pesa 
sobre a rendibilidade e a solvência dos bancos. 

Não obstante as condições macroeconómicas globalmente favoráveis, nos últimos anos não 
se registaram melhorias significativas na utilização de financiamento baseado no mercado 
por parte das empresas portuguesas não financeiras. Com efeito, todos os anos desde 2008, 
o número de empresas que saíram do mercado acionista ultrapassou o número de novas
inclusões, o que resultou numa diminuição do número total de empresas cotadas. No final de
2019 existiam apenas 47 empresas cotadas na Euronext Lisboa, o que representa apenas
um terço do número de empresas cotadas em 1997. Embora se tenha observado uma
tendência semelhante em vários países europeus, o mercado português tem sido um dos
mais afetados. Ao mesmo tempo, a utilização de obrigações de empresas tem sido também
bastante limitada com menos de dez empresas não financeiras a emitir obrigações de longo
prazo nos últimos três anos. A situação não é diferente nos mercados de capitais privados.
Em 2019, a quota portuguesa de investimentos em participações privadas na Europa foi
inferior a metade da sua quota no PIB da UE. A quota portuguesa de atividades de
mobilização de participações privadas na UE era ainda inferior e ascendia a apenas um
décimo da quota de Portugal no PIB da UE.

Da perspetiva da oferta de capital, um obstáculo importante ao desenvolvimento dos 
mercados de capitais portugueses é o baixo rácio de poupança e a alocação limitada de 
poupanças a títulos do mercado de capitais. Desde 2000 que a poupança líquida agregada 
das famílias portuguesas é a mais baixa entre as economias europeias comparáveis. Mais 
importante ainda, nos últimos cinco anos, a poupança líquida foi negativa, o que significa que 
as famílias foram mutuários líquidos. Simultaneamente, as famílias alocaram quase metade 
das suas poupanças a depósitos bancários por comparação com apenas 33% em França, 
37% em Itália e 41% em Espanha. Proporcionar às famílias oportunidades de investimento 
atrativas, diretamente ou através de instrumentos de investimento coletivo, dar-lhes-á um 
conjunto mais completo de opções para a gestão das suas poupanças e de participação na 
criação de riqueza do setor empresarial português. 

Principais recomendações 

Os mercados de capitais fazem parte integrante do ecossistema de uma economia e são 
fortemente influenciados por uma série de áreas de política, nomeadamente políticas fiscais, 
políticas de pensões, regulamentação financeira e direito das sociedades. Incluem também 
um vasto conjunto de diferentes intervenientes, tais como emitentes, investidores, 
intermediários e mercados, todos com as suas próprias funções e incentivos. Por 
conseguinte, os esforços para desenvolver os mercados de capitais devem ter um leque 
alargado de instrumentos de política à sua disposição que abranja diferentes domínios de 
política. A fim de assegurar a coerência entre as diferentes iniciativas e evitar consequências 
indesejadas, os decisores políticos e as autoridades devem coordenar os seus esforços com 
vista a assegurar a máxima eficiência e complementaridade. Com base numa análise 
abrangente do setor empresarial português e dos mercados de capitais, e beneficiando das 
consultas a um conjunto diversificado de participantes no mercado, a presente avaliação 
apresenta as recomendações de política às autoridades portuguesas e aos intervenientes 
relevantes sobre a forma de mobilizar o mercado nacional de capitais para o investimento, a 
resiliência e o crescimento. A orientação é dirigida para a promoção da utilização dos 
mercados de capitais por empresas não financeiras e o incentivo à participação de 
investidores nacionais e estrangeiros.  
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Promoção do acesso a fundos próprios através do mercado acionista 

Uma função económica fundamental dos mercados de capitais é conferir a um vasto leque 
de empresas a oportunidade de aceder a diferentes fontes de financiamento baseado no 
mercado que podem utilizar para desenvolver e expandir os seus negócios. Considerando 
que os fundos próprios proporcionam um financiamento de longo prazo adequado a 
investimentos prospetivos em áreas como a inovação e o desenvolvimento empresarial, é 
muito adequado para financiar os esforços de Portugal de modernização da sua estrutura 
empresarial e de avanço no sentido de um setor empresarial competitivo, inovador e 
dinâmico. No entanto, nas últimas duas décadas, Portugal perdeu a maioria das suas 
empresas cotadas. Atualmente, o baixo nível de atividade e de liquidez no mercado acionista 
é considerado como um obstáculo importante para as empresas portuguesas que o podem 
utilizar para obter capital novo. Uma via para sair deste impasse de poucas empresas cotadas 
e de baixa liquidez poderia ser incentivar as empresas cotadas a emitirem ações adicionais 
através das chamadas ofertas de seguimento. O aumento dos atuais níveis baixos de ações 
livres no mercado português contribuiria para aumentar a quota do mercado português nos 
índices do mercado acionista e, consequentemente, ajudaria a atrair investidores 
institucionais. A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e outras autoridades 
portuguesas devem ponderar a realização de uma avaliação exaustiva das condições 
regulamentares e de mercado no que se refere às ofertas secundárias por parte de empresas 
já cotadas. A avaliação deve ser apoiada por contributos da bolsa de valores, de emitentes e 
de participantes nos mercados e visar a proposta de alterações jurídicas e regulamentares 
que promovam ofertas públicas secundárias. A CMVM e a bolsa de valores devem também 
considerar a introdução de um sistema de comissões de cotação e de supervisão para as 
empresas cotadas que favoreça as empresas com rácios mais elevados de ações livres.  

Portugal tem também um número importante de grandes empresas não cotadas, incluindo 
empresas do setor financeiro – nomeadamente companhias de seguros – que não enfrentam 
quaisquer restrições de dimensão para a sua cotação. Mais importante ainda e ao contrário 
de muitos outros países europeus, nenhuma das grandes empresas públicas portuguesas 
está cotada. Para estimular o desenvolvimento do mercado de capitais, o governo pode 
incentivar a cotação das empresas públicas que são consideradas mais adequadas de um 
ponto de vista macroeconómico e estrutural, o que, por sua vez, ajudaria a obter uma 
dimensão e uma visibilidade críticas do mercado acionista junto dos investidores 
institucionais internacionais. A fim de aumentar a atratividade do mercado acionista nacional, 
o governo pode considerar a introdução de um sistema de crédito fiscal para os custos 
relacionados com as cotações iniciais, bem como as ofertas de capital secundário por parte 
de empresas já cotadas. Esse sistema permitiria às empresas deduzir os custos de cotação, 
incluindo quaisquer custos de serviços de consultoria, face ao imposto sobre o rendimento 
das pessoas coletivas a pagar até um determinado montante.  

Muitas empresas e intervenientes no mercado consideram o desenvolvimento de requisitos 
de divulgação simplificados, procedimentos simplificados de cotação e um quadro 
regulamentar mais flexível em matéria de governação empresarial como passos cruciais para 
a criação de um ambiente de cotação em bolsa bem-sucedido. Para facilitar a utilização por 
parte das empresas do financiamento do mercado acionista, o governo pode considerar a 
modernização do quadro regulamentar, por forma a assegurar um grau de flexibilidade 
suficiente, tendo em conta a revisão do Código dos Valores Mobiliários realizada pela CMVM 
e beneficiando das isenções e opções previstas na legislação da UE. O governo também 
pode considerar quaisquer alterações ao Código das Sociedades que possam facilitar a 
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cotação, incluindo a flexibilidade no que diz respeito às estruturas de voto para dar resposta 
às preocupações generalizadas dos proprietários e empreendedores portugueses no tocante 
à perda do controlo das suas empresas, como as ações de fidelidade. A perceção das 
empresas portuguesas deve-se também, em parte, à falta de sensibilização no setor 
empresarial português para a flexibilidade efetiva disponível no quadro jurídico e 
regulamentar para a cotação, a divulgação de informações e a regulamentação em matéria 
de governação corporativa, bem como a disponibilidade de diferentes segmentos de 
mercado. Para apoiar as medidas acima mencionadas, a CMVM e a bolsa de valores, em 
cooperação com outras autoridades públicas, empresas e associações do mercado 
financeiro, devem envolver-se numa campanha de sensibilização dedicada e orientada à 
informação dos executivos das empresas e outros de intervenientes relevantes no mercado 
sobre as muitas oportunidades que existem de flexibilidade e sobre as novas iniciativas. Uma 
opção poderia ser institucionalizar o “Círculo Empresarial Português” sob os auspícios do 
recém-criado Banco de Fomento para servir de plataforma ao intercâmbio contínuo de tais 
informações.  

Um longo período de baixa atividade de mercado enfraqueceu o ecossistema de mercado no 
que diz respeito aos serviços de apoio essenciais, como serviços de consultoria e 
investigação, serviços de subscrição e funções de criação de mercado. As empresas 
portuguesas dispõem, com frequência, de um acesso nacional insuficiente a estes serviços 
a nível nacional ou dependem de prestadores estrangeiros. As autoridades portuguesas 
devem considerar o apoio, incluindo através de apoio estatal indireto, como os incentivos 
fiscais às instituições ou a determinados produtos, bem como a investidores, à criação e à 
expansão de instituições nacionais de intermediação e de consultoria do mercado de capitais. 
Os incentivos fiscais, para além do sistema de crédito fiscal proposto para os custos de 
cotação e de consultoria, podem incluir isenções dos impostos sobre as mais-valias no caso 
de determinados veículos de investimento coletivo que investem predominantemente no 
mercado acionista nacional e visam os pequenos investidores. Poderiam também incluir uma 
certa isenção fiscal sobre os rendimentos decorrentes de atividades de subscrição e de 
criação de mercado. No que diz respeito à disponibilidade limitada de serviços nacionais de 
subscrição e de capacidade de criação de mercado, o governo pode considerar avaliar se 
existe âmbito para as instituições financeiras públicas, em particular o Banco de Fomento, 
intensificarem as suas atividades no mercado nacional. Outra consideração seria a de 
nomear uma instituição nacional, como o IAPMEI e o Banco de Fomento, para a realização 
ou o apoio a estudos de mercado sobre empresas de menor dimensão.  

Criar um ambiente propício ao crescimento das empresas  

O domínio das pequenas empresas com baixa produtividade limita a capacidade de Portugal 
continuar a evoluir no sentido de uma produção e competitividade baseadas em 
conhecimentos de elevado valor acrescentado. Para incentivar o crescimento das empresas, 
o aumento do conjunto de empresas disponíveis para investimento e a facilitação do seu 
recurso aos mercados de capitais, o Governo português pode considerar a avaliação do atual 
sistema de tributação das sociedades, de modo a criar os incentivos apropriados para as 
empresas expandirem os seus negócios e conquistarem uma escala crítica. Em particular, a 
eficácia das regras relativamente desfavoráveis relacionadas com a amortização do goodwill 
que resulta das aquisições de empresas, as taxas legais do imposto sobre as sociedades 
comparativamente elevadas para as empresas de maior dimensão e os efeitos das taxas 
marginais progressivas de tributação devem ser avaliadas com vista a eliminar eventuais 
efeitos adversos para as estratégias de crescimento das empresas.  



 

8 

Mercados de capitais mais ativos podem desempenhar um papel importante na facilitação 
deste processo de consolidação e de crescimento. Um aspeto adicional a considerar seria, 
por conseguinte, o apoio público a uma iniciativa privada, liderada ou apoiada por 
organizações empresariais e orientada para a melhoria das condições de consolidação das 
empresas que aumente a produtividade e torne as empresas portuguesas mais competitivas. 
A iniciativa poderia incluir uma plataforma para que as empresas em crescimento pudessem 
interagir entre si, os investidores e prestadores de serviços e alguns serviços necessários a 
fusões e aquisições, como a gestão de negócios, o dever de diligência e a análise pós-fusão. 
Na sequência de alguns exemplos de sucesso em outros países, tal poderia igualmente fazer 
um uso avançado dos desenvolvimentos das Fintech modernas. 

Facilitar o financiamento de dívida de longo prazo baseado no mercado 

Desde a crise financeira mundial de 2008 e da subsequente crise da dívida soberana na área 
do euro, o setor bancário português registou uma mudança estrutural que conduziu também 
à desalavancagem no setor empresarial. Embora esta evolução tenha proporcionado uma 
oportunidade para desenvolver alternativas de financiamento da dívida com base no 
mercado, a utilização e a disponibilidade de financiamento através de obrigações de 
empresas continuaram bastante limitadas. Tendo em conta a dependência da dívida de curto 
prazo no setor empresarial português em relação a outras economias avançadas, um recurso 
mais alargado ao financiamento através de obrigações de empresas poderia ajudar a 
prolongar os prazos de vencimento, a aumentar a resiliência e a facilitar os investimentos de 
longo prazo. Tendo em conta a situação atual do mercado de obrigações de empresas em 
Portugal e os desafios que as empresas enfrentam no acesso ao financiamento de longo 
prazo, a concretização deste objetivo exigirá uma abordagem holística. O governo deve 
considerar a elaboração de um plano estratégico para o desenvolvimento dos mercados de 
obrigações de empresas portugueses. Tal poderá incluir a criação de um mecanismo de 
notação de crédito apropriado, em especial para as empresas de média dimensão que não 
têm acesso a agências de notação internacionais. Os modelos, como aqueles em que os 
bancos centrais desempenham um papel fundamental na prestação de serviços de notação, 
podem ser considerados como um mecanismo credível e fiável. O plano estratégico deve 
também considerar a introdução de um quadro especial para as colocações de obrigações 
privadas por empresas de menores dimensões na sequência de exemplos bem-sucedidos 
em outros mercados europeus. Um exemplo promissor para o mercado português poderia 
ser o quadro de mercado de mini-obrigações que prevê um processo simplificado em que as 
empresas de menores dimensões podem emitir obrigações apenas a investidores 
qualificados através de vendas diretas ou de veículos para fins especiais de titularização. 
Esta iniciativa poderia ser apoiada com benefícios através da criação de um segmento 
dedicado na Bolsa de Valores de Lisboa para a cotação de obrigações cuja negociação só 
fosse permitida a investidores qualificados. 

O plano estratégico pode igualmente prever medidas para promover a emissão de obrigações 
de empresas públicas e a sua cotação no mercado nacional, o que contribuirá para reforçar 
o mercado e aumentar a liquidez. A fim de melhorar a coordenação entre as autoridades 
relevantes e assegurar a implementação eficiente das tarefas, o plano deve atribuir 
claramente responsabilidades e funções ao Banco de Portugal, à Comissão do Mercado de 
Valores Mobiliários e a outras autoridades públicas. Para reconhecer e incentivar o 
envolvimento dos participantes da indústria no desenvolvimento do mercado nacional de 
obrigações de empresas, o plano pode também incluir uma proposta para a criação de um 
organismo do setor privado que represente exclusivamente os bancos de investimento, 
operadores do mercado de obrigações e outras instituições financeiras ativas no mercado 
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português de rendimento fixo. Um passo positivo adicional poderia ser proporcionar 
flexibilidade aos emitentes de obrigações com um prospeto, bem como aos emitentes de 
obrigações admitidas à negociação num mercado europeu no tocante aos critérios de 
autonomia financeira impostos pela legislação comercial portuguesa. 

Aumentar a participação de investidores institucionais tradicionais 

A nível internacional, os investidores institucionais tradicionais, ou seja, fundos de pensões, 
companhias de seguros e fundos de investimento, desempenham um papel cada vez mais 
importante tanto nos mercados de participações públicas como nos de obrigações de 
empresas. Consequentemente, a conceção, a aplicação e a eficiência do quadro jurídico, 
regulamentar e institucional que determina as suas operações têm implicações importantes 
para a formação de capital, a alocação de capital e o investimento. Desempenha igualmente 
um papel essencial ao disponibilizar às famílias melhores oportunidades para diversificar as 
suas poupanças e partilhar a criação de riqueza do setor empresarial nacional. No entanto, a 
indústria portuguesa de investidores institucionais não respondeu plenamente às alterações 
nos mercados de capitais mundiais. Um passo importante para facilitar esta transformação 
seria aumentar a cobertura e a confiança no sistema privado de pensões, tendo em conta as 
recomendações do documento da OCDE intitulado “Pension Review” com vista a assegurar 
um conjunto de regras fiscais aplicável a todos os regimes e a todos os tipos de contribuições 
para o regime de pensões, restringindo as regras para os levantamentos de planos privados 
com vista a melhorar o seu caráter de poupança de longo prazo e apoiar o recurso a planos 
de pensões profissionais.  

Tendo em conta a alocação relativamente baixa das participações públicas, estes esforços 
poderiam ser apoiados com benefícios por um incentivo fiscal ao investimento no mercado 
acionista e pela introdução de um programa de educação financeira para melhorar a 
compreensão das famílias sobre os riscos relativos de longo prazo e os rendimentos 
provenientes de diferentes alocações de ativos. A medida destinada a aumentar a 
participação das famílias no mercado de capitais português através de fundos de 
investimento pode também incluir a introdução de um quadro especial para as contas 
poupança que, em determinadas condições, beneficiam de vantagens fiscais, tais como 
isenções do imposto sobre as mais-valias, se o investimento for detido durante um certo 
período de tempo. O requisito de que estes fundos especializados aloquem um montante 
mínimo dos seus ativos a títulos de participação e de dívida cotados de empresas de menor 
dimensão poderia facilitar o financiamento de longo prazo das PME portuguesas.  

Para contribuir ainda mais para o desenvolvimento dos mercados de capitais portugueses e 
ajudar os investidores a beneficiar da inovação que a nova tecnologia financeira comporta, a 
indústria dos fundos de investimento deve dispor de incentivos apropriados para a aquisição 
de economias de escala suficientes que possam, elas próprias, ajudar a reduzir as comissões 
de gestão de ativos e apoiar a liquidez nos mercados secundários de participações e de 
obrigações. Os principais desafios incluem não apenas a baixa alocação a fundos de 
investimento por parte dos fundos de pensões e das companhias de seguros portugueses, 
mas também a elevada percentagem de ativos geridos por mandatos discricionários com 
baixas alocações a participações. A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários pode 
ponderar a criação de um grupo de trabalho que inclua representantes do setor da gestão de 
ativos e outros peritos, a fim de identificar os principais fatores que impedem uma maior 
alocação a veículos de investimento coletivo e propor alterações que melhorem o 
funcionamento do sistema. 
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Aumentar a disponibilidade e incentivar o recurso a financiamento 
alternativo 

Ao longo das últimas décadas, os investidores institucionais alternativos, como os fundos 
privados de participações e os fundos de capital de risco, tornaram-se importantes 
fornecedores de capital nos mercados mundiais. Esta tendência não foi impulsionada apenas 
pela procura de rendimento entre os investidores tradicionais, que utilizam um veículo de 
investimento alternativo para investir em segmentos de rendibilidade de alto risco do mercado 
de capitais. Foi também apoiada por iniciativas de política que visam facilitar o acesso a 
capital a empresas não cotadas, em particular, empresas de média dimensão e outros 
investimentos alternativos, tais como infraestruturas. No entanto, em Portugal, a dimensão 
das atividades de mobilização de fundos e de investimento nos mercados de capitais privados 
é bastante inferior às médias europeias. Mais importante ainda, por oposição a outros 
mercados avançados, os investidores institucionais tradicionais e os pequenos investidores 
desempenham um papel insignificante comparativamente aos bancos enquanto investidores 
em fundos privados de participações e fundos de capital de risco. Uma vez que os 
investidores institucionais tradicionais, como os fundos de pensões e as companhias de 
seguros, podem desempenhar um papel importante como prestadores de capital nos 
mercados privados, o governo pode considerar a avaliação dos atuais regimes de 
investimento e de requisitos de capital para os investidores tradicionais, com vista a aumentar 
a sua participação nos mercados privados. Alguns países introduziram regimes que 
proporcionam aos pequenos investidores incentivos fiscais que fomentam a sua participação 
em fundos privados de participações.  

A ausência de um sistema funcional para identificar investidores individuais qualificados e de 
um ecossistema que incentive os seus investimentos nos mercados privados de capitais 
contribui ainda mais para o problema da mobilização de fundos em mercados privados 
portugueses. A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários pode considerar a avaliação da 
eficácia do quadro atual para investidores individuais qualificados, com vista a incentivar e a 
facilitar que os intermediários financeiros reconheçam os pequenos investidores elegíveis 
como investidores qualificados. Uma vez que os fundos privados de participações operam 
como parte do ecossistema global do mercado de capitais, a escala limitada de fusões e 
aquisições e as atividades do mercado primário de participações públicas reduz as opções 
disponíveis para os fundos privados abandonarem os seus investimentos. Uma situação que 
cria uma barreira adicional ao crescimento dos compromissos de participações privadas. 
Quaisquer esforços de reforma no que respeita ao funcionamento global dos mercados de 
capitais devem, por conseguinte, ter em conta o potencial impacto no desenvolvimento dos 
mercados privados e envolver os intervenientes no mercado privado de capitais. O governo 
deve também considerar a introdução de um quadro regulamentar para os veículos de 
aquisição de fins especiais que ofereçam um modelo de investimento híbrido de mercados 
privados e públicos aos investidores e que proporcione uma forma simples e eficiente para a 
cotação de empresas de menores dimensões sem seguir o processo tradicional de cotação. 
Uma consideração adicional deve ser a de promover a utilização do FEILP como um 
instrumento importante para facilitar a participação em mercados privados de participações 
por investidores institucionais tradicionais, como companhias de seguros e pequenos 
investidores. 
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