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CONFERÊNCIA MTS  - The Portuguese Fixed Income Market

A Evolução do Mercado de Dívida Pública Nacional 

Fernando Teixeira dos Santos, 
Presidente da CMVM

I. A negociação de dívida pública nacional 

O mercado de dívida em Portugal tem vindo a sofrer alterações muito significativas nos 

últimos tempos. De facto, se até 1997 o mercado de capitais português era dominado 

pela negociação de obrigações, consolidada aliás pela criação do MEOG em 1994, um 

mercado destinado ao registo de transacções de grandes lotes de obrigações, a partir de 

Outubro desse ano, com o boom do segmento accionista, começou a observar-se a 

reversão dessa situação, passando a maior fatia das transacções no mercado de bolsa a 

ser dominada pela negociação de acções. 

Esse comportamento do segmento accionista ficou, essencialmente, a dever-se à forte 

descida das taxas de juro, em resultado do processo de convergência nominal inerente à 

terceira fase da UEM, ao forte crescimento do denominado capitalismo popular, 

fenómeno desenvolvido noa sequência do programa de privatizações, e ao 

reconhecimento internacional do nível de desenvolvimento do mercado accionista 

português pela Morgan Stanley, que passou a incluí-lo, a partir de 2 de Dezembro de 

1997, nos seus índices relativos aos grupos de mercados desenvolvidos. 

De facto, o processo de globalização e a crescente integração das economias europeias 

num quadro de plena adesão à União Económica e Monetária, que incluiu a introdução 

da moeda única, veio atribuir ainda maior premência à necessidade de reformulação do 

mercado secundário de dívida pública, sob prejuízo de ocorrência de uma transferência 

de fundos dos investidores nacionais para outras praças europeias de dívida.  

Considerou-se, deste modo, fundamental dotar o mercado obrigacionista português de 

maior competitividade por forma a eficientemente dar resposta às necessidades cada vez 

mais exigentes não só dos investidores institucionais residentes, mas também dos 
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players internacionais, cuja actuação tem contribuído significativamente para o processo 

de consolidação de um mercado de dívida à escala europeia. 

Da concretização dessa reforma acabou por nascer o mercado especial de dívida pública 

(MEDIP), que iniciou a sua actividade em Julho de 2000, constituído pela Portaria do 

Ministro das Finanças n.º 1183/99, de 4 de Novembro, com o objectivo de modernizar e 

dinamizar o mercado de capitais português num contexto de integração europeia onde a 

correlação entre mercados atinge níveis cada vez mais elevados. Criou-se então um 

segmento de mercado para negociação de grandes lotes de dívida pública, na qual 

apenas participam especialistas (investidores institucionais) por conta própria. 

I.1. O efeito de substituição do MEOG para o MEDIP 

A partir desse momento deixou de ser possível a negociação de dívida do Estado no 

MEOG, cuja negociação foi transferida para o criado Mercado Especial de Dívida 

Pública (MEDIP) remetendo o MEOG para um papel secundário, susceptível até de pôr 

em causa a sua regularidade e, consequentemente, a manutenção da qualidade de 

mercado regulamentado, só assegurada por questões estratégicas adoptadas pela 

respectiva entidade gestora, a BVLP, que aliás devem ser repensadas com urgência. 

Em alternativa, o MEDIP parece inicialmente não ter conseguido chamar a si os 

investimentos em dívida do Estado anteriormente aplicados no MEOG, indiciando a 

ocorrência, no processo de transferência de um mercado para outro, de fuga de capitais 

para outros mercados obrigacionistas de âmbito internacional. 
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Gráfico I 

Volume Transaccionado de Dívida Pública Nacional
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Fonte: CMVM.

De facto, não pode afirmar-se que o efeito de substituição tenha sido pleno e imediato, 

uma vez que não teve lugar uma efectiva transferência de fundos investidos 

anteriormente no MEOG para o MEDIP, conforme se ilustra no gráfico acima, o que 

pode ser atribuído a alguma incerteza  gerada por parte dos investidores institucionais 

acerca do futuro comportamento (rendibilidade, volatilidade e liquidez) do então recém 

criado MEDIP, bem como aos respectivos custos de arranque. 

No entanto, após a observação de indicadores muito satisfatórios do MEDIP 

(especialmente se comparados com as restantes plataformas do universo MTS existentes 

na altura), pode registar-se um cada vez maior interesse pela dívida pública negociada 

na plataforma nacional. 

Para esse forte incremento do valor transaccionado contribuiu também a adesão de 

novos membros de mercado, quer na qualidade de market makers, quer na qualidade de 

market dealers, que vieram com a sua participação dinamizar ainda mais o MEDIP e 

contribuir favoravelmente para a sua liquidez e dimensão, conforme se pode constatar 

pela observação do Gráfico II. 

Arranque do 
MEDIP 

(24 Julho 1999) 
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Quadro I 

Membros
MTS - Portugal
Market Makers 12 12 15
Market Dealers 0 2 3

Total 12 14 18

24-07-2000 31-12-2000 30-06-2001

Gráfico II 

Volume Transaccionado no MEDIP /  Adesão de novos Membros 
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Fonte: CMVM.
Perante esta realidade é possível com alguma certeza concluir-se que o MEDIP, agora 

com praticamente uma ano de funcionamento, perdeu por completo as características de 

mercado nascente, adquirindo já uma forte e decisiva posição, no processo de 

negociação da dívida pública portuguesa, reconhecendo-se a sua importância para a 

criação de um segmento de mercado grossista de dívida pública, destinado 

exclusivamente à transacção de grandes lotes e à intervenção exclusiva de investidores 

institucionais que actuem por conta própria. 

I.2. Comparação do MEDIP com os restantes mercados do universo MTS 

A plataforma internacional de negociação de dívida pública, denominada por MTS, teve 

início com o mercato di titoli di stato italiano sob a gestão da MTS – S.p.A.. Este 

mercado, com forte tradição de negociação em mercados europeus, representou em 
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2000 cerca de 90% do total negociado nas plataformas MTS, se excluirmos o 

Euro.MTS.

Quadro II 

(milhões de euros)

2000 Jan-Mai 2001
MTS S.p.A 2.017.753 1.088.258
MTS Amsterdam 76.910 51.378
MTS France 62.897 65.880

MTS Belgium 49.906 73.508
MTS Portugal 21.660 39.879
MTS Japan - 6.865
MTS Germany - 9.110
EuroMTS 851.755 539.647
Fonte: MTS - Portugal.

Volume Transaccionado

Por sua vez, o MEDIP, tendo iniciado a sua actividade de Julho de 2000 parece, 

considerando apenas a informação constante dos Quadro II e Gráfico II, apresentar um 

nível de liquidez e de maturidade inferior ao registado nas restantes plataformas 

europeias, ainda que o crescimento observado no primeiro semestre do ano tenha sido 

bastante significativo. 

Gráfico III 

Volume Transaccionado de Dívida Pública nos mercados MTS
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No entanto, uma análise mais rigorosa ao mercado de dívida português e tendo em 

consideração uma outra variável, o saldo de dívida pública viva existente em cada um 

dos países, permite concluir de forma algo diversa ao acima referido. 

Quadro III 

(milhões de euros)

1999 2000
Itália 1.194.505 1.274.865
Holanda 189.628 232.276
França 653.494 821.027
Bélgica 246.765 268.290
Portugal 63.010 67.175
Fonte: IGCP e Économie Européenne, 70.

Saldo Outstanding

De facto, os Quadros III e IV permitem verificar que o MEDIP, à excepção da 

plataforma italiana, é o mercado que revela uma relação mais estreita entre o valor de 

dívida transaccionada nesse mercado e o stock de dívida pública existente em cada país, 

demonstrando um elevado nível de liquidez e atractividade quando comparado com os 

mercados congéneres, uma vez que apresenta em 2000 um nível de negociação da 

dívida pública existente no MEDIP na ordem dos 60%, só ultrapassada pela mercado de 

dívida italiano. 

Quadro IV 

(milhões de euros)

Itália

Holanda

França

Bélgica

Portugal

Fonte: MTS - Portugal, IGCP e Économie Européenne, 70.

Volume Transaccionado/Saldo Outstanding

2000
158,27%
33,11%
7,66%
18,60%
61,01%
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II. A importância de um Mercado Especial de Dívida Pública 

REGULAMENTADO  

O Cód.VM permite, mediante o previsto no seu artigo 199º, o funcionamento em 

Portugal de três tipos de mercados: 

a) mercados de bolsa; 

b) outros mercados regulamentados; 

c) mercados organizados de acordo com regras livremente estabelecidas pela 

respectiva entidade gestora. 

Desta forma, entendem-se, no artigo 200º do Cód.VM, por mercados regulamentados 

aqueles que: 

(a) funcionem regularmente; 

(b) obedeçam a requisitos iguais ou similares aos fixados para os mercados de bolsa em 

especial no que respeita à (i) prestação de informação; (ii) à admissão dos membros 

do mercado e dos valores mobiliários à negociação; e (iii) ao funcionamento do 

mercado; 

(c) Sejam autorizados, a pedido da entidade gestora, por Portaria do Ministro das 

Finanças, ouvida a CMVM. 

A Portaria do Ministro das Finanças n.º 1183/99, de 4 de Novembro concedeu ao 

MEDIP, por solicitação da MTS – Portugal e ouvida a CMVM, a qualidade de mercado 

regulamentado destinado à negociação por grosso de valores mobiliários representativos 

de dívida pública portuguesa.

A Lista anotada dos mercados regulamentados e das disposições nacionais que aplicam 

os requisitos relevantes da DSI (Directiva 93/22/CEE do Conselho) revela, no entanto, 

que esta opção não seguiu a tradição observada nos mercados pertencentes ao universo 

MTS, uma vez que, à excepção da Società per il Mercato dei Titoli di Stato – MTS  

S.p.A, nenhuma das restantes plataformas europeias de negociação que fazem parte 

dessa esfera são consideradas mercados regulamentados, revestindo por isso a qualidade 

de mercados de carácter não regulamentado. 
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A evolução positiva do comportamento do MEDIP e o número crescente de 

participantes no mercado têm vindo a demonstrar a importância da atribuição da 

qualidade de mercado regulamentado. As razões desse contributo, que conduziu o 

MEDIP à adopção de regras específicas de organização e de funcionamento, prendem-

se basicamente com: 

Maior transparência para o mercado, uma vez que o MEDIP se encontra sujeito a 

obrigações de informação idênticas ou similares às fixadas para os mercados de 

bolsa, nomeadamente no que respeita a informação sobre preços e quantidades 

(vertidos no artigo222º do Cód.VM) e à publicação de um boletim de mercado 

(artigo 223º do Cód.VM e artigo 4º do Regulamento n.º 5/2000 da CMVM), não 

querendo no entanto dizer que as restantes plataformas não são transparentes, 

apenas se encontram sujeitas a deveres de informação menos exigentes; 

Maior selectividade no que respeita à admissão dos membros de mercado, 

também estes sujeitos às condições de adesão definidas no Cód.VM para os 

membros de bolsa concretizadas no artigo 203º do Cód.VM; 

Maior exigência quanto a requisitos de admissão à negociação, ainda que os 

valores negociados no MEDIP (dívida do Estado) sejam dotados de características 

especiais; 

Maior segurança e rigor em matéria de funcionamento do mercado, exigindo-se, 

no artigo 220º do Cód.VM, que “os sistemas de negociação a adoptar devem ser 

adequados à correcta formação dos preços de valores mobiliários negociados e à 

liquidez do mercado, assegurando a transparência das operações e a conclusão 

de maior quantidade possível de negócios.”

Supervisão pela entidade gestora e pela autoridade de supervisão, no que respeita 

ao acompanhamento permanente do mercado. 

Supervisão prudencial da CMVM à entidade gestora com o objectivo de assegurar 

níveis elevados de solvabilidade e de uma situação económico-financeira 

adequada.

A assunção desta qualidade conduziu ainda, entre outras considerações, a CMVM à 

elaboração de um regulamento relativo ao MEDIP (Regulamento n.º 22/2000 da 

CMVM), através do qual se estabelecem algumas especificidades face ao Regulamento 
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n.º 5/2000 da CMVM, cujo âmbito de aplicação são vários mercados previstos no artigo 

199º do Cód.VM. 

III. A MTS – Portugal no contexto das entidades gestoras 

A MTS – Portugal vem exercendo as suas funções no contexto do novo quadro legal 

aplicável às entidades gestoras de mercados e sistemas, não tendo, em consequência, 

estado sujeita ao processo de reestruturação e desmutualização que atravessou as duas 

outras entidades que actuam no mercado nacional (BVLP e Interbolsa). 

O seu objecto exclusivo consiste na gestão do Mercado Especial de Dívida Pública, 

podendo, acessoriamente, prestar outros serviços aos seus membros, como por exemplo 

facultar o acesso a outros mercados, o que recentemente sucedeu relativamente às 

facilidades de reporte sobre a dívida pública (repo facilities) negociada na plataforma 

italiana da MTS (MTS S.p.A.) e na EuroMTS. 

Apesar de se tratar de um entidade privada, o objectivo de maximização do lucro é 

assumidamente não prioritário, existindo, antes sim, uma lógica de remuneração mínima 

dos capitais próprios (próxima da taxa de juro sem risco) e de ajustamento (no sentido 

na sua redução) dos custos associados à intervenção dos membros no Mercado. 

O modelo de organização e funcionamento é sustentado fortemente na subcontratação 

de serviços (outsourcing), o que decorre do software que suporta a plataforma de 

negociação ter sido licenciado pela MTS S.p.A, entidade cujo know-how permite 

assegurar, sob vigilância da MTS Portugal, a execução de determinadas funções 

necessárias ao funcionamento do MEDIP . 

Este modelo, considerando os ajustamentos introduzidos, nomeadamente tendo por base 

as recomendações recentemente emitidas pela CMVM, assegura as bases suficientes 

para a boa gestão do MEDIP, como a produção dos relatórios de actividade dos 

participantes. 
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IV. Supervisão pela MTS – Portugal e pela CMVM do Mercado Especial de 

Dívida Pública Nacional (MEDIP) 

É competência da CMVM, de acordo com o artigo 353º, número 1, alínea a) do 

Cód.VM, a supervisão dos mercados de valores mobiliários e das respectivas entidades 

gestoras. Essa supervisão adquire, em conformidade com o artigo 362º do Cód.VM, um 

carácter contínuo e obedece, à luz do artigo 358º do Cód.VM, aos princípios de (i) 

protecção dos investidores; (ii) eficiência e regularidade de funcionamento dos 

mercados de valores mobiliários; (iii) controlo de informação; (iv) prevenção do risco 

sistémico; (v) prevenção e repressão das actuações contrárias à lei ou a regulamento; e 

(vi) independência perante quaisquer entidades sujeitas ou não à sua supervisão. 

Essa supervisão materializa-se, tal como previsto no artigo 360º, n.º 1, do Cód.VM, no 

acompanhamento da actividade das entidades sujeitas à sua supervisão bem como no 

acompanhamento dos mercados por si geridos, realizado em tempo real e também de 

forma diferida, pela análise posterior das transacções realizadas no mercado. 

Ainda assim, o n.º 1 do artigo 361 do Cód.VM prevê que a CMVM, no âmbito do 

exercício dos seus poderes de supervisão, deva salvaguardar tanto quanto possível a 

autonomia das entidades sujeitas à sua supervisão. Nesta sede importa destacar: 

(a) o artigo 372º do Cód. VM, que permite, nos limites da lei e dos regulamentos, às 

entidades gestoras dos mercados, de sistemas de liquidação  e de sistemas 

centralizados a regulação autónoma das actividades por si geridas, ainda que sujeita 

a registo na CMVM para controlo da legalidade e de respeito pela sua 

regulamentação; 

(b) a alínea j) do n.º 2 do artigo 13º do DL 394/99, de 13 de Outubro, que faz impender 

sobre o órgão de administração da entidade gestora de mercado a obrigação de 

fiscalizar a execução das operações, o comportamento dos membros do mercado e o 

cumprimento dos deveres de informação. 

Também o Código de Conduta da MTS – Portugal (registado na CMVM ao abrigo do 

artigo 29º do DL 394/99, de 13 de Outubro) estabelece explicitamente que “A MTS –

Portugal supervisionará o mercado durante a fase de mercado aberto do MEDIP, 

verificando a sua conformidade com as regras de mercado”.
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Desta forma, o acompanhamento e fiscalização da regularidade do funcionamento do 

MEDIP e do cumprimento das obrigações a que estão sujeitos os membros de mercado 

é realizado, em primeira instância, pela sua entidade gestora, a MTS – Portugal. 

Contudo, é também função da CMVM, na qualidade de entidade supervisora, e sem 

prejuízo dos poderes de fiscalização atribuídos às sociedades gestoras de mercado, a 

actuação se, em resultado do contínuo acompanhamento do mercado, for detectada 

alguma situação anómala. Além disso, o artigo 361º do Cód.VM confere ainda à 

autoridade de supervisão poderes para que esta se substitua à entidade gestora de 

mercado sempre que a mesma não proceda à regularização de situações anómalas que 

ponham em causa o regular funcionamento do mercado ou os interesses dos 

investidores.

V. Supervisão da MTS- Portugal pela CMVM

À CMVM foram também cometidas, pelo artigo 359º do Cód.VM, funções de 

supervisão das entidades gestoras de mercados regulamentados, em particular funções 

de supervisão prudencial, conforme prevê o artigo 363º do respectivo Código. 

Essa supervisão, de carácter prudencial, é orientada de acordo com três grandes 

princípios, designadamente, a preservação da solvabilidade; a prevenção dos riscos 

sistémicos; e o controlo da idoneidade dos titulares dos órgãos de gestão e dos titulares 

de participações qualificadas, de acordo com os critérios definidos no artigo 30º do 

Regime Geral das Instituições de Crédito e das Sociedades Financeiras com as devidas 

adaptações. 

Estes princípios de supervisão, de natureza mais genérica, encontram concretização em 

dois diplomas legais, o DL 394/99, de 13 de Outubro, que estabelece o regime jurídico 

das entidades gestoras, e o Regulamento n.º 28/2000, cujo âmbito de aplicação reporta 

directamente a normas prudenciais a que estão sujeitas essas entidades. 

O Regulamento n.º 28/2000 da CMVM aplica-se às entidades gestoras de mercados 

sistemas e serviços bem como às sociedades gestoras de participações sociais das 
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mesmas e visa estabelecer o regime prudencial destas entidades. Como tal prevê 

algumas restrições de natureza prudencial à sua actividade, particularmente no que 

respeita: 

à política de financiamento, mediante o estabelecimento de um ratio de 

solvabilidade mínimo; 

à estratégia de investimento, impondo certos limites à distribuição de 

dividendos;

aos riscos assumidos por estas sociedades, exigindo a sua identificação e 

respectiva quantificação; 

ao sistema de controlo interno, obrigando à sua existência e estabelecendo 

requisitos mínimos no que respeita à sua abrangência; e 

à divulgação de informação económico-financeira mensal, trimestral, 

semestral e anual que permite acompanhar e analisar a evolução da situação 

patrimonial destas sociedades e, deste modo, assegurar que não é posta em 

causa a sua  solvência e que estão garantidos os princípios de supervisão 

descrito no artigo 358º do Cód.VM. 

O Decreto-Lei 394/99, de 13 de Outubro integra também no seu articulado regras de 

índole prudencial, vertidas particularmente nas seguintes disposições: 

- no artigo 11º - relativo aos requisitos que devem cumprir os titulares dos órgãos de 

gestão por forma a poderem assumir essa qualidade; 

- no artigo 32º - que obriga a situação económico-financeira da entidade gestora de 

mercado a revelar-se sempre adequada, visando garantir a defesa de mercado 

(concretizada no respectivo artigo 27º); 

- no artigo 33º - que exige segregação patrimonial, permitindo a estas sociedades a 

utilização de valores mobiliários e outros instrumentos financeiros e dinheiro de 

terceiros apenas nos termos e para o efeitos para os quais estão mandatadas; e 

exigindo que as entidades disponham de contabilidade distinta e regras prudenciais 

autónomas relativamente a cada uma das actividades que exercem cumulativamente 

e separação da contabilidade para cada um dos mercados que gerem, ainda que tal 

não se aplique actualmente à MTS – Portugal, uma vez que esta sociedade não 

exerce, além da gestão do MEDIP, qualquer outra actividade.
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VI. A supervisão presencial da CMVM à MTS – Portugal  

A CMVM, no âmbito dos poderes de supervisão que lhe são atribuídos e adoptando os 

procedimentos constantes nas alíneas a), b) e f) do n.º 1 do artigo 360º do Cód.VM, 

realizou recentemente, em Março de 2001, uma acção de supervisão presencial à MTS – 

Portugal, tendo definido como principais objectivos: 

(i) Analisar pormenorizadamente o funcionamento, a organização e os 

procedimentos internos da MTS – Portugal; 

(ii) Avaliar cumprimento da lei e dos regulamentos em vigor e das regras de 

mercado 

(ii.1.) Avaliar o cumprimento dos deveres de informação para com o público 

em geral, os participantes, o emitente e a CMVM; 

(ii.2.) Verificar o desenvolvimento de mecanismos de controlo interno que 

garantam o adequado funcionamento do MEDIP; 

(iii) Emitir recomendações que permitam corrigir ou melhorar procedimentos por 

forma a tornar mais adequado o funcionamento da sociedade e do próprio 

mercado. 

A acção de supervisão permitiu obter informação fundamentada sobre o 

funcionamento da sociedade gestora e também detectar algumas situações que 

mereceram da parte da CMVM atenção especial e que resultaram num conjunto de 

recomendações a adoptar pela MTS – Portugal. Essas recomendações encontraram, na 

sua generalidade, acolhimento por parte da entidade gestora, contribuindo desta forma 

para a melhoria da sua actuação e, consequentemente, para uma maior eficiência e 

regularidade do funcionamento do mercado especial de dívida pública portuguesa. 

9 de Julho de 2001 


