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Empresas cotadas 

148 
em 1997 

 
Em 1985, o Ministro das Finanças, Miguel Cadilhe, convidou um conjunto de 
empresas a cotar-se em Bolsa, com base em incentivos fiscais concedidos às 
empresas emitentes e aos investidores.  
 
A partir de 1989, um ambicioso programa de privatizações viria a permitir o 
crescimento do mercado. 
 
Em 1991, a aprovação do Código dos Valores Mobiliários criou as condições 
institucionais para o desenvolvimento do mercado:  
-  as Bolsas, até então detidas pelo Estado, passaram a propriedade e 

administração privada;  
-  reforçou-se o sistema de registo, controlo e depósito, e de compensação e 

liquidação dos valores mobiliários;  
-  consagrou-se o regime dos ilícitos de mercado;  
-  foi criada a CMVM, entidade independente do poder executivo.  
 
Em 1997, é atribuído a Portugal o estatuto de Mercado Desenvolvido. 
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117.046 
milhões dólares 

 
World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. 

 
 

198.931 
milhões dólares 

 

262.008 
milhões dólares 

 

Evolução do PIB 
entre 1997 e 2015 
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World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. 
 
 

148 
 

47 
 

55 
 

Empresas cotadas 

47 
em 2015 
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Índice PSI 20 

13.019, 36 
pontos 

em 2007 

Índice PSI 20 

5.313,17 
pontos 

em 2015 
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Volume de Transacções 

22.370,60 
Euro (milhões) – média mensal 

em 2007 

Volume de Transacções 

1.881,60 
Euro (milhões) – média mensal 

em 2015 
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Capitalização bolsista doméstica 

132.239,00 
Dólares (milhões) 

em 2007 

Capitalização bolsista doméstica 

59.837,00 
Dólares (milhões) 

em 2015 
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Índice PSI 20 

5.313,17 
pontos 

em 2015 

Capitalização bolsista doméstica 

59.837,00 
Dólares (milhões) 

em 2015 

Empresas cotadas 

47 
em 2015 

Volume de Transacções 

1.881,60 
Euro (milhões) – média mensal 

em 2015 

Capitalização - PIB 

30% 
em 2015 
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Capitalização bolsista 
em função do PIB 

30% 
em 2015 

World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. 
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Fonte: Quadros - PWC IPO Watch Europe  
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Fonte: Quadros - PWC IPO Watch Europe  

E Portugal...? 
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Precisamos de um sector bancário forte e estável mas, igualmente, de 
um mercado de capitais eficiente e dinâmico, assente em políticas 
bem concebidas que fomentem o reforço da articulação entre o mercado 
de capitais e o sistema bancário, vitais tanto para a estabilidade global 
do sistema financeiro como para o desenvolvimento da economia 
portuguesa. 
 
Precisamos  de um mercado de valores mobiliários amplo e espesso 
condição essencial, não apenas dos processos de desenvolvimento 
económico e social sustentado e intrinsecamente equilibrado, mas 
também da própria obtenção pelo Estado dos volumes de recursos de 
que carece para o financiamento dos investimentos infra-estruturais a 
seu cargo e, inclusivamente, para a adequada gestão da sua tesouraria. 
 
A facilidade de acesso e a profundidade do mercado de capitais, 
assegurando às empresas o recurso aos meios financeiros de que 
necessitam para o desenvolvimento da sua atividade, constitui uma 
condição essencial da alteração do modelo tradicional de financiamento 
(assente no endividamento) das empresas e de redução do respectivo 
nível de alavancagem o qual hoje se situa entre os mais elevados da 
União Europeia. 
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1.  Plano Estratégico para a Recapitalização Urgente das Empresas Portuguesas 

2.  Adaptação das Estruturas de Mercado às Necessidades das Empresas Portuguesas 

3.  Redução dos Custos de Acesso, Manutenção e Transacção em Bolsa 

4.  Maior Eficiência e Celeridade no Funcionamento dos Tribunais 

5.  Monitorização e Acompanhamento da Evolução do Mercado de Capitais através de Avaliações Regulares 

6.  Pólo de Atracção para Empresas Emitentes com origem na CPLP 

7.  Revisão da Legislação e Regulamentação do Mercado de Capitais Português 

8.  Previsibilidade e Eficiência na Aplicação das Normas e Soluções Regulatórias 

9.  Regras de Governo Societário Aplicáveis em Função da Dimensão da Empresa 

10.  Adequação das Obrigações de Informação 

11.  Levantamento das Soluções de Direito Comunitário não Transpostas para o Ordenamento Jurídico Nacional 

12.  Enquadramento Jurídico das Plataformas Alternativas de Negociação 

13.  Aumento da Liquidez no Mercado 

14.  Mercado de Empréstimos Obrigacionistas de Longo Prazo  

15.  Alteração dos Requisitos de Emissão de Obrigações por Sociedades Anónimas 

16.  Medidas a Adoptar Para Potenciar o Recurso à Emissão de Papel Comercial  

17.  Fundos de Investimento e Titularização de Créditos 

18.  Acesso à Notação de Risco (Rating) e a Análise Financeira Independente 

19.  Estabilidade Fiscal a Médio e Longo Prazo 

20.  Neutralidade Fiscal e Remuneração Convencional do Capital 

21.  Promoção da Poupança e do Investimento 

22.  Incentivos à Presença de Emitentes e Investidores em Mercado Regulamentado 

23.  Incentivo ao Reinvestimento de Lucros 

24.  Não Introdução de um Novo Imposto sobre as Transacções Financeiras 

 
ESTRUTURAS 
DE MERCADO 

 
LEGISLAÇÃO E 
REGULAÇÃO 

 
CONDIÇÕES DE 

MERCADO E 
INSTRUMENTOS 

DE 
INVESTIMENTO 

 
FISCALIDADE 
DO MERCADO 
DE CAPITAIS 

Bolsa  |  O futuro: A Iniciativa AEM para o Mercado de Capitais 
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Um mercado que sirva a economia real 
Conhecer o Mercado para o qual se legisla 

O mercado de capitais deve servir a economia real  
( as empresas e os investidores  
não os interesses específicos  

das entidades gestoras e das autoridades administrativas ) 
 

Um mercado que assegure a confiança  
Legislar a favor do Mercado e não contra o Mercado 

A confiança dos investidores é essencial 
A confiança das empresas é essencial 

 
Um mercado que incentive o longo prazo 

Legislar para o mercado real  
e não para um mercado “ideal” 

O mercado de capitais deve ter o objectivo social fundamental de 
incentivar o investimento produtivo de longo prazo 
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Para que o mercado de capitais possa funcionar, é imprescindível que: 
  

-  as Empresas queiram, e tenham condições para, financiar-se 
através do Mercado; 

(por exemplo, com a ajuda de Programas de Capacitação) 
 

-  os Investidores queiram, e tenham condições para, investir nas 
empresas em causa; 

(por exemplo, com mecanismos que permitam o investimento de Fundos de 
Pensões e Companhias seguradoras em empresas portuguesas) 

-  As Estruturas de Mercado (e.g., a Bolsa) adaptem o seu modelo de 
negócio ao indispensável cumprimento da sua função pública de 
desenvolvimento do mercado e investimento na economia nacional; 

(por exemplo, investindo na capacitação das empresas e adaptando os seus 
preçários à realidade nacional) 

-  As Autoridades de Supervisão e Regulação adeqúem o edifício 
legislativo e regulatório, e a sua própria actuação, ao quadro das 
necessidades e objetivos da economia real.  

(por exemplo, assegurando mecanismos céleres de aprovação de operações 
e entidades) 



4 
 
Bolsa  |  O futuro 

|   O Futuro da Bolsa – Congresso VMMF – 26 de novembro de 2016 16 

Razões para optimismo: 
  

-  Estrutura de Missão para a Capitalização das Empresas: relatório 
final foi publicado em Junho e em 18 de Agosto, foi publicada a 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 42/2016 (estes documentos 
acolheram um número muito significativo das propostas 
apresentadas pela AEM)  

 
-  Programa Capitalizar em desenvolvimento e execução 

-  Principais Propostas da AEM em discussão: 
-  Alterações ao regime da emissão de acções (incluindo voto plural e 

acções de lealdade) 
-  Alterações ao regime da emissão de obrigações 
-  Regras de Better Regulation  
-  Mecanismo Permanente de Diálogo para direito europeu 
-  Consagração de procedimentos da CMVM 
-  Alterações ao quadro legal da Auditoria  
-  Propostas fiscais.  
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A1 
 
EMCE 
Medidas propostas pela AEM, acolhidas pela EMCE 

EIXO I - SIMPLIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA 

MEDIDA 1. 
Simplificação dos procedimentos legais e regulatórios necessários para aumentos de capital, designadamente por 
incorporação de suprimentos ou prestações acessórias. 

MEDIDA 23. 
Criação do “Observatório do Financiamento e da Capitalização Empresarial”, na sequência da implementação do Programa 
Capitalizar, , que permita, nomeadamente, monitorizar e avaliar os impactos do Programa. 

MEDIDA 24. 
Definição de um conceito de MIDCAP, que propicie o surgimento de novas políticas públicas (ex. ao abrigo do Plano 
Juncker), considerando Small Midcaps como o conjunto de empresas com entre 250 a 500 trabalhadores e com até € 500 M 
de volume de negócios e as Midcaps o segmento de empresas com um número de trabalhadores entre os 500 e os 3000. 

EIXO II - FISCALIDADE 
MEDIDA 35. 
Criar um regime de isenção ou redução de taxa de IRC/IRS para os novos veículos cotados detentores de participações em 
empresas portuguesas não cotadas (PME e MIDCAPS) (v. Eixo V). 
MEDIDA 36. 
Incentivar a capitalização das empresas por parte dos seus trabalhadores, designadamente através da introdução de regras 
especiais de tributação do rendimento associado a plano de ações implementadas por PME abrangendo os seus 
colaboradores ou da atribuição de vantagens ao nível da empresa (ex.: através da majoração, para efeitos fiscais, dos gastos 
associados a esta modalidade de remuneração). 

MEDIDA 37. 
Majorar em 200% em sede de IRC os gastos relacionados com a admissão de títulos a mercado organizado. 
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A2 
 

EMCE 
Medidas propostas pela AEM, acolhidas pela EMCE 

EIXO II - FISCALIDADE 

MEDIDA 38. 
Criar incentivos à conversão de suprimentos em capital ou quase capital, designadamente através do alargamento do âmbito 
de aplicação do regime de remuneração convencional do capital social (regime de “allowance for corporate equity”), 
especialmente favorável durante os primeiros exercícios após a conversão. 

MEDIDA 39. 
Revisão da articulação entre o regime de dedutibilidade dos encargos de financiamento e as medidas de incentivo ao 
financiamento através de capitais próprios, com vista à neutralidade do tratamento fiscal atribuído a ambas as modalidades 
de financiamento, designadamente através do alargamento do âmbito de aplicação do regime estável de remuneração 
convencional do capital social (regime de “allowance for corporate equity”), quanto ao universo das empresas abrangidas, aos 
beneficiários do regime e à duração do mesmo (ja ́ considerada no PNR). 

MEDIDA 40. 
Alargar o regime de dedução por lucros retidos e reinvestidos aos casos de reforço dos capitais próprios das empresas. 

EIXO IV - ALAVANCAGEM DE FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

MEDIDA 84. 
Criação e lançamento de emissões de certificados de curto prazo (Papel Comercial) e de instrumentos de agregação de 
valores mobiliários para PME e MIDCAPS (benchmark europeu: caso ACCOLA) e regulamentação da possibilidade de fundos 
de investimento, designadamente fundos de pensões, investirem nos referidos instrumentos. 
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A3 
 

EMCE 
Medidas propostas pela AEM, acolhidas pela EMCE 

EIXO IV - ALAVANCAGEM DE FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

MEDIDA 85. 
Criação de um fundo de investimento especializado que invista em instrumentos de agregação de valores mobiliários de 
diferentes PMEs e MIDCAPS, a listar em mercado de capitais, com possibilidade de um investimento do Estado na fase 
inicial do projeto, podendo contar, igualmente, com uma garantia pública (a atribuir através do Sistema Nacional de Garantia 
Mútua). 

MEDIDA 86. 
Utilização dos meios previstos no Portugal 2020 para investimento em dívida de PME e MIDCAPS, preferencialmente em 
instrumentos de agregação de valores mobiliários. 

MEDIDA 87. 
Desenvolvimento de veículos orientados para investimento em PME e MIDCAPS por parte de investidores não qualificados 
(investidores particulares), com benefícios fiscais em sede de IRS. 

MEDIDA 88. 
Incentivo ao investimento em FCR por parte de seguradoras, Fundos de Pensões e de uma fração limitada dos recursos da 
Segurança Social. 

EIXO V – DINAMIZAÇÃO DO MERCADO DE CAPITAIS 

MEDIDA 113. 
Lançamento de um Programa de capacitação de empresas, que fomente a interação das empresas com novas comunidades 
de stakeholders, inspirado nas experiências internacionais (Programa “Elite” em Itália; “IPO Ready” na Irlanda e “Techshare”), 
para acesso estruturado a financiamento (mercado de capitais, capital de risco e business angels) em estado avançado de 
conceção. 
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A4 
 

EMCE 
Medidas propostas pela AEM, acolhidas pela EMCE 

EIXO V - DINAMIZAÇÃO DO MERCADO DE CAPITAIS 

MEDIDA 114. 
Formação de acordos com revisores oficiais de contas, sociedades de revisores oficiais de contas, e/ou com a respetiva 
Ordem, bem como com auditores e entidades de auditoria com vista à identificação de preços máximos e/ou de grupo 
relativamente a empresas que, embora não tendo obrigação legal de obter e publicar uma CLC, possam beneficiar da 
respetiva existência com objetivo de contribuir para credibilizar as respetivas demonstrações financeiras. 

MEDIDA 115. 
Formação de acordos com auditores e entidades de auditoria, e/ou com revisores oficiais de contas e sociedades de 
revisores oficiais de contas, no sentido de estabelecer condições específicas (como, por exemplo, preços máximos e/ou de 
grupo) para avaliação de grupos de empresas, designadamente, no âmbito de emissões de dívida, de operações de 
titularização de créditos, ou de emissão de outros instrumentos de agregação de valores mobiliários. 

MEDIDA 116. 
Estudo e desenvolvimento de eventuais mecanismos de rating adequados ao universo de PMEs e MIDCAPS, caracterizados 
pela sua visibilidade e aceitação por parte dos investidores institucionais. 

MEDIDA 117. 
Incentivos à participação de PME e MIDCAPS no mercado de capitais (bolsa) através da redução dos custos diretos e 
indiretos, nomeadamente, regulatórios, de acesso, de manutenção e de transação em bolsa. 

MEDIDA 118. 
Adequação e simplificação das obrigações de informação e de publicitação para a participação no mercado. 

MEDIDA 119. 
Uniformização da informação contida nos prospetos de acesso ao mercado de capitais, reduzindo desta forma os custos 
associados. 
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A5 
 

EMCE 
Medidas propostas pela AEM, acolhidas pela EMCE 

EIXO V - DINAMIZAÇÃO DO MERCADO DE CAPITAIS 

MEDIDA 120. 
Promover a participação no mercado de intermediários financeiros especializados em PME e MIDCAPS. 

MEDIDA 121. 
Adequar a legislação e a prática regulatória e de supervisão no sentido de assegurar a admissão à cotação no mercado 
português das emissões de obrigações atualmente admitidas em mercados estrangeiros (ex.: Luxemburgo). 

MEDIDA 122. 
Assegurar a distinção entre emissões privadas de obrigações e emissões públicas, à semelhança do que acontece noutros 
setores do direito dos valores mobiliários. 

MEDIDA 123. 
Admissibilidade de voto plural nas sociedades anónimas, à semelhança do que acontece em França, Itália, Holanda, Reino 
Unido, Suécia, Dinamarca e outros Estados europeus, no quadro de uma revisão mais geral do regime legal da emissão de 
ações e de identificação das soluções mais equilibradas entre as necessidades de financiamento das empresas e a proteção 
dos investidores. 

MEDIDA 124. 
Revisão integrada da legislação nacional (ex. Código dos Valores Mobiliários) e comunitária, com vista à simplificação do 
contexto regulamentar 

MEDIDA 125. 
Assegurar que a transposição da regulamentação europeia (União dos mercados de Capitais) é executada nas vertentes e 
com os limites e requisitos estritamente previstos naquela. 
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A6 
 

EMCE 
Medidas propostas pela AEM, acolhidas pela EMCE 

EIXO V - DINAMIZAÇÃO DO MERCADO DE CAPITAIS 

MEDIDA 126. 
Incentivo ao investimento em PME e MIDCAPS pelos Fundos de pensões nacionais e internacionais, designadamente 
através da regulamentação de novos veículos de investimento em capital de PME e MIDCAPS que possam eles próprios ser 
cotados e sejam fiscalmente transparentes. 

MEDIDA 127. 
Criação de Empresas de Fomento Economico (EFE), enquanto veículos cotados detentores de participações em empresas 
portuguesas não cotadas (PME e MIDCAPS), que possam assim ser objeto de investimento por parte de Fundos de 
Investimento e Fundos de Pensões; as EFE contam com um regime de tributação favorável podendo o seu funding inicial ser 
parcialmente assegurado pelos instrumentos financeiros do Portugal 2020 e pelos fundos de restruturação da banca que 
poderão eles próprios funcionar como EFEs. 

MEDIDA 128. 
Reposição dos incentivos ao aforro em fundos de investimento (PPR’s e PPA’s), incluindo fundos de investimento 
especializados em instrumentos de capital próprio e dívida de PME e MIDCAPS nacionais, sobretudo se admitidos à 
negociação em mercado organizado 

MEDIDA 130. 
Apresentação de casos de sucesso que relevem exemplos diferenciadores de financiamento ou captação de investimento. 
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