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O recurso a emissão de obrigações como 

alternativa de financiamento das empresas 

na actual conjuntura

Departamento de Supervisão de Emitentes e  Auditores (DSEA)
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 Enquadramento sobre o Mercado de Obrigações

 Vantagens do mercado de dívida corporativa;

 Processo de emissão de dívida corporativa;

 O processo de emissão de dívida corporativa

 O mercado de dívida corporativa como alternativa ao crédito bancário

 Taxas de juro do sistema financeiro

 O papel dos bancos no desenvolvimento do mercado de obrigações 

corporativas

Conteúdos
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Mercado de capitais está composto por vários segmentos:

 Mercado Accionista;

 Mercado de Dívida Soberana;

 Mercado de Dívida Corporativa;

 Mercado de Commodities

Mercado de dívida corporativa é o espaço onde são transacionadas as 

obrigações, ou seja, títulos de dívida emitidos por empresas.

Mercado 
primário

• Emissão das 
obrigações

Mercado 
secundário

• Negociação das 
obrigações 
previamente 
emitidas
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O desenvolvimento de um mercado eficiente de obrigações corporativas
proporciona benefícios para as empresas (emitentes), investidores e a
economia em geral:

O Financiamento pelos Mercado de Valores Mobiliários (incluindo o
segmento da dívida corporativa) mantém o sistema de pagamentos
longe dos riscos existentes na esfera real da economia, o que contribui
significativamente para preservar a estabilidade do sistema financeiro.

Vantagens do Mercado de Dívida Corporativa

Permite aos investidores diversificarem a sua carteira de activos;

Facilita uma eficiente avaliação do risco de crédito através da exigência 
de divulgação permanente de informação imposta pelo Regulador;

Melhora a transparência das empresas através do acesso ao mercado 
de capitais;

Proporciona benefícios em termos de gestão de risco nas empresas;

Permite as empresas reestruturar os seus passivos.
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Momento oportuno…?

• Aprovação do CodVM 

possibilitou emitir montantes 

superiores ao capital social 

das sociedades;

• Reforma do quadro legal e 

regulatório aplicável aos 

emitentes finalizada;

• Infraestruturas tecnológicas do 

mercado já se encontram 

operacionais;

• Já existem intermediários 

registados na CMC/BODIVA.

• A conjuntura económica é 

desfavorável;

• Queda do barril de petróleo 

tem retirado liquidez aos 

agentes económicos;

• Aumento da inflação;

• Inexistência de uma curva de 

rendimentos que sirva de 

referência ao mercado;

• Emissão de obrigações 

implica diversos custos.

SIM NÃO
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Processo de emissão de dívida corporativa

Para emitir dívida corporativa, a empresa deverá seguir várias etapas, 

nomeadamente:

Contratação 
de um 
intermediário

Submissão do 
pedido de 
registo da 
oferta à CMC

Admissão 
das 
obrigações 
na BODIVA

 Paralelamente a estas etapas a empresa deverá preparar-se em 

termos organizativos e contabilísticos.
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Requisitos do mercado 

Requisitos para admissão de 

obrigações
Mercado de Bolsa Mercado de Balcão

Capitalização bolsista n/a n/a

Montante mínimo de obrigações 

admitidas à negociação
Akz 60.000.000,00 Não exigido

Plano de contas
PGCA nos primeiros anos e 

Contif para os bancos

PGCA e Contif para os 

bancos

Tempo de actividade Pelo menos 3 anos Não definido

Histórico de prestação de contas 
3 últimos exercícios anteriores 

àquele em que a  admissão é 

solicitada

Não definido

Controlo Interno n/a n/a

Periodicidade na prestação de 

contas
Semestral Semestral

Exigibilidade do Prospecto Obrigatório Por definir

Divulgação do relatório de governo 

societário (Corporate Governance)
n/a n/a
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O mercado de Dívida Corporativa como alternativa 

ao crédito bancário

Limites prudenciais impostos 
aos bancos comercias pelo 
BNA na concessão de 
créditos;

Empréstimos não podem ser 
superiores a 25% dos 
fundos próprios 
regulamentares ( Aviso nº4 
art.º. 7º);

Este requisito prudencial 
condiciona o volume de 
empréstimo a ser concedido 
a uma empresa;

Mercado de obrigações 
pode ser uma solução 
para estes limites 
prudenciais;

Maioria do capital 
disponível no sector 
bancário é de curto prazo;

Com a entrada de investidores 
não residentes, o mercado de 
obrigações pode ser uma fonte 
de financiamento em moeda 
estrangeira (emissão de 
Eurobonds);

Necessidade dos 
investidores institucionais 
diversificarem as suas 
carteiras;

Mercado de obrigações 
permite partilhar o risco 
devido diversidade de 
credores;

Ao contrário dos credito 
bancário o mercado de 
obrigações permite os 
credores desfazerem-se 
da dívida num mercado.
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 Taxa de juro básica do BNA, situada acima dos 11%;

 Taxas de juros dos empréstimos bancários acima destas taxas;

 Obrigações do Tesouro com taxas a rondar os 7%

 Bilhetes do Tesouro com taxas superiores a 13% actualmente?

 Será o mercado de obrigações pode ser uma alternativa viável?

 Condições do mercado devem ser favoráveis:

 Taxas de juros  pagas aos investidores devem ser atrativas, ou seja, 

superiores aos títulos do tesouro;

 Custo de financiamento deve ser inferior aos da banca

Taxas de juro do sistema financeiro
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O papel dos bancos no desenvolvimento do 

mercado de dívida corporativa

IntermediáriosEmitentes InvestidoresOfertas Ordens

• Além de intermediários os Bancos terão um papel fundamental como:

 Emitentes: Obter fundos no intuito de aumentar os seus depósitos 

para concessão de empréstimos;

 Investidores: aplicar no mercado de modo a diversificarem as 

suas carteiras de investimento;



Obrigado

Wamilson Rangel 
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