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Contextualização 

 Livro Verde “Construção de uma União dos 

Mercados de Capitais”, 18.02.2015 

Relatório dos 5 Presidentes “Concluir a União 

Económica e Monetária Europeia”, 22.06.2015 

Comunicação da Comissão “Plano de Acção para 

a Criação de uma União dos Mercados de 

Capitais”, 30.09.2015 
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Livro Verde (i) 

 O Livro Verde estabelece os princípios fundamentais para 

a construção de uma União dos Mercados de Capitais: 

 maximizar as vantagens dos mercados de capitais para a 

economia, o crescimento e o emprego; 

 criar um mercado único dos capitais para o conjunto dos 

Estados-Membros, eliminando as barreiras ao investimento 

transfronteiras no interior da UE e reforçando as ligações com 

os mercados de capitais mundiais; 

 … 
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Livro Verde (ii) 

…  

estabelecer bases sólidas de estabilidade financeira, 

com um conjunto único de regras para os serviços 

financeiros; 

assegurar um nível eficaz de protecção dos 

consumidores e dos investidores;  

atrair investimentos de todo o mundo e aumentar a 

competitividade da UE. 
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Relatório dos 5 Presidentes (i) 

 O Relatório estabelece quatro frentes de actuação para concluir a 

União Económica e Monetária:  

 União Económica: garantir que cada economia tenha as 

condições estruturais necessárias para prosperar dentro da 

União Monetária;  

 União Financeira: assegurar a integridade do euro em toda a 

União Monetária e aumentar a partilha de riscos com o sector 

privado, o que supõe a conclusão da União Bancária e a 

aceleração da União dos Mercados de Capitais;  
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Relatório dos 5 Presidentes (ii) 

… 

 União Orçamental: promover a sustentabilidade 

e a estabilização orçamentais; 

 União Política: proporcionar as bases para as 

restantes Uniões, através de uma verdadeira 

responsabilização democrática, legitimidade e 

reforço institucional. 
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Plano de Acção - Objectivos 

1. Financiar a inovação, o arranque de empresas e as sociedades 

não cotadas na bolsa; 

2. Facilitar às empresas a admissão à negociação e a mobilização 

de capitais nos mercados bolsistas; 

3. Investir a longo prazo: realizar investimentos sustentáveis e em 

infra-estruturas; 

4. Promover o investimento institucional e de retalho; 

5. Reforçar a capacidade do sector bancário para apoiar a economia 

no seu conjunto; 

6. Facilitar o investimento transfronteiras. 
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1. Financiar a inovação, o arranque de empresas e as 

sociedades não cotadas na bolsa 

 Na UE, as PME empregam 2 em cada 3 trabalhadores e 

geram 58 cêntimos de cada euro de valor acrescentado 

 Nas PME europeias, o financiamento com recurso a capitais 

alheios é assegurado em mais de 75 % pelo crédito bancário 

 As vias de financiamento à disposição das empresas em fase 

de crescimento, que pretendem mobilizar fundos próprios ou 

que pretendem outras formas de crédito que não bancário, 

encontram-se pouco desenvolvidas na Europa 
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1.1. Financiamento da fase de arranque 

 Desenvolvimento de soluções de financiamento não 

bancário a favor das empresas: 

plataformas de empréstimos ou doadores 

 invoice trading 

concessão de crédito entre pares 

financiamento colaborativo  

 investidores providenciais (business angels) 
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1.2. Financiamento da fase inicial de expansão (i) 

• Os saques a descoberto ou as facilidades de crédito a curto 

prazo não colmatam as necessidades de financiamento das 

empresas em rápida expansão, com um elevado potencial de 

crescimento, mas com fundos de maneio limitados. 

• A dimensão média dos fundos europeus de capital de risco é 

de aproximadamente 60 milhões de EUR, o que corresponde 

a metade da dimensão desses fundos nos EUA. 

• Cerca de 90 % do investimento em capital de risco na UE 

concentra-se em 8 Estados-Membros.  
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1.2. Financiamento da fase inicial de expansão (ii) 

• O Plano de Acção propõe que a Comissão: 

• altere a legislação EuVECA (Regulamento relativo aos fundos 

de capital de risco europeus) e EuSEF (Regulamento relativo ao 

Fundo de Empreendedorismo Social Europeu); 

• apresente propostas relativas a  fundos de fundos pan-europeus 

de capital de risco e fundos plurinacionais, subvencionados pelo 

orçamento da UE, tendo em vista a mobilização de capitais 

privados; 

•  promova melhores práticas em matéria de incentivos fiscais. 
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1.3. Apoiar as PME que pretendem obter financiamento 

• O Plano de Acção propõe: 

• O lançamento electrónico da base de dados sobre os 

empréstimos às empresas (AnaCredit) do BCE. 

• A superação dos obstáculos em matéria de informação, que 

impedem as PME e os investidores potenciais de identificar 

oportunidades acerca de fontes de financiamento alternativas 

ou de investimentos. 

• O apoio à Entreprise Europe Network para identificar as 

capacidades locais ou nacionais em matéria de apoio e 

aconselhamento às PME, em toda a UE. 
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1.4. Fundos para empréstimos 

• O Plano de Acção sublinha o financiamento de 

empresas de dimensão média através de: 

• Fundos de investimento alternativos 

• Fundos de retorno absoluto, fundos de capitais de 

investimento (Hedge funds and private equity funds) 

• Fundos europeus de capital de risco (EuVECA) 

• Fundos europeus de investimento a longo prazo 

(ELTIF) 
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1.5. Colocações privadas (i) 

• O Plano de Acção realça: 

• O aumento do interesse das empresas europeias em 

recorrer a mercados de «colocações privadas» para 

mobilizar capitais (v.g., emissão de instrumentos de dívida 

junto dos investidores institucionais).  

• Na Europa, as «colocações privadas» aumentaram cerca 

de 30 %, em 2014, tendo passado de 13 mil milhões de 

EUR, em 2013, para 17 mil milhões de EUR em 2014. 

• … 
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1.5. Colocações privadas (ii) 

• .... 

• No entanto,  

• as empresas europeias mobilizaram mais fundos em 

«colocações privadas» nos mercados americanos do 

que nos mercados europeus 

• e as «colocações privadas» circunscreveram-se  a um 

pequeno número de países europeus. 
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Reflexões sobre o objectivo 1 do Plano de Acção (i) 

 A leitura crítica do Plano de Acção revela: 

 A aposta na desbancarização e na desintermediação 

bancária 

 A alteração da estrutura contabilística dos bancos, onde 

os créditos sobre terceiros dão sucessivamente lugar a 

comissões por serviços prestados 

 A alteração da estrutura das taxas de financiamento, 

aproximando as taxas activas das taxas passivas e 

reduzindo, consequentemente, as taxas de intermediação 
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Reflexões sobre o objectivo 1 do Plano de Acção (ii) 

 A confiança em «novos produtos» e em novos serviços 

não bancários 

 A recomendação de «produtos financeiros complexos» 

 Nas entrelinhas, antevê-se o retorno ao período da 

«Revolução Financeira» dos anos 80 do séc. XX 

 Em 2015, o contraponto do Plano de Acção entre o 

modelo de financiamento europeu (predominantemente 

bancário) e o modelo de financiamento norte-americano... 
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Reflexões sobre o objectivo 1 do Plano de Acção (iii) 

 (predominantemente não bancário) revela uma obsessão 

imitadora das autoridades europeias, conducente ao 

aumento da financeirização da economia real, como se a 

crise do subprime não tivesse ocorrido … 

 Questão para reflexão: após a crise do subprime, a 

estabilização dos mercados financeiros passará pelo retorno 

às formas de financiamento predominantes antes da 

deflagração da crise? 
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2. Facilitar às empresas a admissão à negociação e a 

mobilização de capitais nos mercados bolsistas (i) 

O Plano de Acção evidencia: 

 “Muito embora os mercados europeus de capitais 

próprios e de dívida tenham registado um 

desenvolvimento significativo ao longo das últimas 

décadas, continuam a estar muito aquém dos 

existentes noutras economias desenvolvidas” 
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2. Facilitar às empresas a admissão à negociação e a 

mobilização de capitais nos mercados bolsistas (ii) 

 O Plano de Acção evidencia: 

 “Verificam-se grandes disparidades entre os Estados-

Membros da UE, que são devidas ao facto de as 

empresas apresentarem uma dimensão distinta e terem 

necessidades de financiamento diferentes, para além de 

algumas sociedades preferirem manter uma estrutura de 

propriedade e controlo de âmbito familiar [Em 2009, mais 

de 60 % das sociedades europeias eram empresas 

familiares]. 
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2. Facilitar às empresas a admissão à negociação e a 

mobilização de capitais nos mercados bolsistas (iii) 

 Para as PME, o Plano de Acção advoga: 

 Modernização da «Directiva Prospectos»: simplificar as 

informações necessárias e o processo de aprovação do 

Prospecto 

 Apoio no processo de admissão à negociação, através de 

estruturas de consultoria (v.g., a Plataforma Europeia de 

Aconselhamento ao Investimento). 

 Estabelecimento de «mercados incubadores» - mercados de 

PME em crescimento, mercados de crescimento ou mercados 

«júnior» - previstos na Directiva MiFID II 
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2. Facilitar às empresas a admissão à negociação e a 

mobilização de capitais nos mercados bolsistas (iv) 

 Para as empresas de maior dimensão, o Plano de Acção advoga: 

 A criação de um sistema consolidado de publicação de 

informações financeiras em contínuo para os instrumentos de 

capital próprio, a partir de 2017, e para os instrumentos 

financeiros equiparáveis a partir de 2018, conforme exigido pela 

Directiva MiFID II 

 A correcção de distorções fiscais (v.g., a dívida beneficia de um 

tratamento fiscal preferencial, decorrente da dedutibilidade dos 

pagamentos de juros, em detrimento de outros instrumentos 

financeiros, nomeadamente os fundos próprios). 
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Reflexões sobre o objectivo 2 do Plano de Acção 

 A criação do Mercado Único de Capitais Europeu evidencia 

dificuldades endógenas por força das disparidades entre EM: 

 dimensão das empresas distinta 

 necessidades de financiamento diferentes 

 predomínio de empresas familiares 

 regimes fiscais não harmonizados 

 Questão para reflexão: o modelo europeu de PME, assente em 

empresas familiares e em financiamento bancário, contribui para a 

estabilização ou para a desestabilização do sistema financeiro? 
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3. Investir a longo prazo: realizar investimentos 

sustentáveis e em infra-estruturas 

 O Plano de Acção projecta: 

 Melhorar as condições de investimento a longo prazo, através 

da reforma do quadro regulamentar; 

 Atrair investidores institucionais  seguradoras, fundos de 

pensões, fundos de dívida  para o financiamento a longo prazo 

de infra-estruturas; 

 Combinar recursos públicos e privados e melhorar as 

perspectivas da relação risco/rendimento; 

 Orientar o financiamento para a sustentabilidade ambiental (v.g., 

emissão de obrigações ambientais). 
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Reflexões sobre o objectivo 3 do Plano de Acção 

 A ratio do objectivo 3 é o relançamento do investimento 

a longo prazo, mormente em infra-estruturas públicas 

 A unidade e a dinamização do mercado de capitais 

surgem de forma instrumental 

 Questão para reflexão: o financiamento de projectos de 

infra-estruturas públicas através do mercado de capitais 

não aumenta a exposição deste mercado a eventuais 

crises de dívida soberana? 
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4. Promover o investimento institucional e de retalho (i) 

 Em relação aos pequenos investidores, o Plano de Acção prevê: 

  aumentar o leque de escolha, a concorrência e a oferta 

transfronteiras de produtos de investimento de retalho e de 

produtos de investimento com base em seguros (PRIIP) 

 melhorar os canais de intermediação, por forma a facultar o 

acesso a produtos adequados em condições rentáveis e 

equitativas  

 tirar proveito das novas possibilidades propiciadas pelos 

serviços electrónicos e pela tecnologia financeira. 

 criar um mercado europeu de planos de pensões individuais 

simples, eficientes e concorrenciais. 26 



4. Promover o investimento institucional e de retalho (b) 

 Em relação aos grandes investidores, o Plano de Acção prevê: 

 A revisão do regime Solvência II (ajustamento da calibragem 

dos requisitos de fundos próprios das seguradoras para os 

investimentos em infra-estruturas e em fundos europeus de 

investimento a longo prazo). 

  A eliminação dos obstáculos à distribuição transfronteiras dos 

fundos de investimento (v.g., requisitos de comercialização, 

encargos e outras medidas administrativas impostas pelos 

países de acolhimento, bem como o quadro fiscal) 
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Reflexões sobre o objectivo 4 do Plano de Acção (i) 

 Do lado dos pequenos investidores:  

 A evolução demográfica e o aumento da esperança de 

vida impelem a procura de soluções de poupança-

reforma, no mercado de capitais, alternativas aos 

sistemas públicos de pensões. 

 Porém, questiona-se: a financeirização do aforro e o 

acesso a produtos financeiros complexos não expõem a 

poupança-reforma à volatilidade dos mercados de 

capitais? 
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Reflexões sobre o objectivo 4 do Plano de Acção (ii) 

 Do lado dos investidores institucionais: 

  o quadro actual de baixas taxas de juro impele a 

procura de soluções alternativas de investimento, no 

mercado de capitais, sobretudo para satisfazer 

compromissos assumidos a longo prazo. 

  Porém, questiona-se: esta tendência não acentua a 

exposição do investimento à volatilidade dos 

mercados de capitais? 
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5. Reforçar a capacidade do sector bancário para apoiar a 

economia no seu conjunto (i) 

 O Plano de Acção sustenta: 

A possibilidade de todos os Estados-Membros 

autorizarem cooperativas de crédito, que 

desenvolvam actividades não abrangidas pelas 

regras da UE, no que se refere aos requisitos de 

fundos próprios aplicáveis aos bancos. 

… 
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5. Reforçar a capacidade do sector bancário para apoiar a 

economia no seu conjunto (ii) 

 O Plano de Acção sustenta: 

O relançamento da titularização “como mecanismo eficaz 

de financiamento para a economia em geral e de 

diversificação dos riscos”, sob a forma de “produtos 

simples, transparentes e normalizados (STS)” 

 A alteração das calibrações prudenciais aplicáveis aos 

bancos, no âmbito do Regulamento CRR. 

O desenvolvimento de um quadro pan-europeu de 

obrigações cobertas (covered bonds). 
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Reflexões sobre o objectivo 5 do Plano de Acção 

 Questões: 

Estamos no limiar de um novo ciclo de 

desregulação? 

Confirma-se a tendência cíclica para a oscilação 

entre a regulação, a desregulação, a re-regulação e a 

re-desregulação dos mercados financeiros? 

  Retirámos as ilações devidas da crise do subprime e 

da crise da dívida soberana? 
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6. Facilitar o investimento transfronteiras (i) 

 O Plano de Acção advoga: 

 A clarificação do direito nacional aplicável às operações 

transfronteiras de valores mobiliários (v.g., oponibilidade da 

cessão de créditos); 

 A superação das divergências entre as legislações nacionais 

nos domínios das operações de compensação e de liquidação 

transfronteiras, da propriedade de valores mobiliários, dos 

direitos preferenciais, da oponibilidade das garantias e dos 

regimes de insolvência  e de recuperação de empresas. 

 … 

33 



6. Facilitar o investimento transfronteiras (ii) 

 O Plano de Acção advoga: 

 … 

 A eliminação dos obstáculos fiscais ao investimento transfronteiras, 

mormente a disparidade entre os regimes nacionais de retenção na 

fonte e a tributação discriminatória dos fundos de pensões e das 

empresas de seguros de vida. 

 A cooperação entre a Comissão, o Conselho de Estabilidade Financeira 

(FSB), as Autoridades Europeias de Supervisão (ESA) e o Comité 

Europeu do Risco Sistémico (ESRB) para avaliar os eventuais riscos 

para a estabilidade financeira decorrentes do financiamento com base 

no mercado. 
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Reflexões sobre o objectivo 6 do Plano de Acção 

 A superação das disparidades representa um passo decisivo 

no caminho de construção de um Mercado Único de Capitais. 

 Porém, não se deve confundir a criação do Mercado Único de 

Capitais com a adopção do «modelo norte-americano» 

 Por vezes, o Plano de Acção confunde os dois domínios: 

 o da criação de um Mercado Único de Capitais 

 o da adopção do modelo norte-americano de mercado de 

capitais 
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Considerações finais (i) 

 Desafio: construir um «modelo europeu» para o Mercado 

Único de Capitais: 

 que salvaguarde as especificidades dos mercados 

europeus 

 que equilibre o financiamento bancário com o 

financiamento não bancário das empresas 

 que disponibilize financiamentos a curto, a médio e a 

longo prazos 
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Considerações finais (ii) 

 que beneficie da inovação financeira sem desencadear o 

risco sistémico 

 que considere os riscos da financeirização da economia 

real 

 que restrinja o acesso dos investidores não institucionais 

aos «produtos financeiros complexos» 

 que proteja os interesses dos investidores e dos 

consumidores de «produtos financeiros» 

 que não desencadeie situações de shadow banking 
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Considerações finais (iii) 

 que trave o «efeito de contágio» entre os mercados de 

dívida soberana e de dívida empresarial 

 que resguarde a economia europeia da tendência pró-

cíclica dos mercados de capitais 

 que garanta a estabilidade do sistema financeiro 

 que evite o recurso a operações de bailout  

 que não destabilize as finanças públicas da UE, nem dos 

EM 
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