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PIB português é de 179 mil milhões 
de euros e o espanhol é de 1077 mil 
milhões, seis vezes maior que o nos-
so. A Bolsa portuguesa tem uma ca-
pitalização de 53 mil milhões e a es-
panhola de 898 mil milhões, dezas-
sete vezes maior. A diferença pode-
ria ser uma questão de valorização, 
as acções portuguesas poderiam es-
tar muito mais baratas que as espa-
nholas, mas não é o caso. Quando se 
comparam métricas como receitas e 
lucros, percebe-se que a Bolsa portu-
guesa representa uma fatia muito me-
nor da economia do que nos merca-
dos desenvolvidos, em particular na 
Europa e nos EUA.

Na última década, a Bolsa portu-
guesa foi um fracasso. Os accionistas, 
os verdadeiros donos das empresas, 
assistiram a uma destruição de va-
lor enorme e a experiência foi terrí-
vel: 100 mil euros aplicados no PSI-20 
transformaram-se em 74 mil. O mes-
mo montante aplicado num índice de 
ações europeias como o MSCI Pan Eu-
rope valeria hoje 136 mil; e aplicados 
em ações dos EUA (no S&P500) seriam 
210 mil. De quem foi a culpa? Na ver-
dade, de quase todos: da economia, 
do sector financeiro, das empresas, 

dos reguladores, do Estado e, em parte, dos investi-
dores que procuram sempre o lucro fácil. 

Na última década, por várias razões, a economia 
portuguesa deixou de crescer e, pior, entrou numa re-
cessão que pôs tudo em risco. Uma Bolsa é o espelho 
que reflecte o sector empresarial de uma economia e 
a sua eficiência. E, nos últimos anos, não reflecte na-
da de bom. O Estado e as empresas, inebriados pe-
lo dinheiro fácil, a juros baixíssimos, endividaram-

-se demais. Muitos gestores não tomaram as melhores decisões de alocação 
de capital e não agiram no melhor interesse dos verdadeiros donos do capital, 
os accionistas. A PT e o BES, duas das maiores capitalizações, evaporaram-se 
entre erros de gestão e fraudes contabilísticas. Nestes casos, tudo falhou: cor-
porate governance, os gestores, os reguladores e os accionistas de referência. 
Sendo estes os casos mais graves, os exemplos de destruição de valor para os 
accionistas aconteceram em muitas outras empresas.

Por outro lado, tivemos imensas situações em que os minoritários foram o 
parceiro pobre dos negócios, ficando à mercê dos gestores e dos interesses dos 
“parceiros maioritários”. A Cimpor é um exemplo em que uma pequena fatia 
de minoritários ficou pendurada numa empresa quase sem float. O resulta-
do é a destruição da cultura de investimento em acções, com investidores de-
salentados com o massacre a que foram sujeitas as suas poupanças. Não ad-
mira que muitos nem queiram ouvir falar em investir em acções. Apesar de a 
realidade lá fora ser bem diferente, a sua experiência pessoal - as perdas que 
sentiram e a forma como foram separados do seu dinheiro - não lhes permi-
te beneficiar do investimento naquela que é a classe de activos que, historica-
mente, melhor remunera o capital.

Nos EUA, desde 2006, aconteceu uma série de desastres: AIG, Lehman, Fan-
nie Mae, Madoff.  No entanto, quem investisse 100 mil euros no S&P500 teria 
agora 210 mil euros. Porquê? Porque, por cada falência, centenas de empresas 
criaram riqueza e multiplicaram o valor dos accionistas, grandes e pequenos.

A verdadeira função de uma Bolsa de Valores é permitir aos empreende-
dores o acesso a uma fonte de finan-
ciamento e aos investidores, como 
donos de parte do negócio, participa-
rem no seu sucesso e nos seus lucros. 
Ou seja, permitir à poupança parti-
lhar das maravilhas do capitalismo.

Segundo o dicionário Webster, 
“o capitalismo é um sistema econó-
mico baseado na propriedade do ca-
pital com o investimento a ser deter-
minado por decisão privada e com 
os preços, a produção e a distribui-
ção de bens e serviços determinados 
num mercado livre”. A isto acrescen-
taria que o capitalismo deve ser ali-
cerçado na honestidade, decência e 
confiança. O desafio da Bolsa Por-
tuguesa é recuperar estes valores. J
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