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Na sua origem a Euroclearability reune os mercados globais e locais, servindo de ponto de encontro  

a investidores internacionais e emissores locais ou investidores locais e emissores internacionais. Isto faz 

da Euroclear o local onde os emissores e investidores de todo o mundo podem encontrar-se, interagir  

e transacionar.

Os recursos de que dispomos permitem-nos lidar com vários ativos em várias moedas num só local. 

Esse facto oferece benefícios aos emissores, uma vez que podem emitir os respetivos títulos ao abrigo 

da legislação local ou internacional, sendo que esses títulos podem depois entrar nos mercados globais 

através da nossa rede. Para os investidores, a manutenção dos respetivos ativos através da Euroclear 

concede-lhes um ponto de acesso simples e central às respetivas carteiras. Para além disso, por 

pertencerem ao ecossistema global Euroclear, os investidores podem financiar os ativos através de  

um conjunto global de contrapartes, recorrendo à nossa testada e comprovada infraestrutura  

Collateral Highway.

O ano passado foi desafiador para todos os intervenientes do mercado e estamos, por isso, plenamente 

conscientes de que a resiliência da nossa infraestrutura é um fator de primordial importância para todos 

os nossos clientes. Para nós, a resiliência é mais do que simplesmente dispor de sistemas de  

"back-up" robustos e planos de contingência fiáveis. É também assegurar que os vossos ativos estão 

sempre protegidos de todas as formas: legal, digital e fisicamente. E importa também conceder-

lhes acesso a uma grande variedade de contrapartes para as vossas necessidades de financiamento, 

especialmente em momentos de incerteza. Foi com grande satisfação que testemunhei o modo como 

a resiliência dos sistemas de que dispomos, ajudou os nossos clientes a superar momentos de stress no 

mercado com toda a confiança. 

Tendo em conta o atual ambiente de mercado  em rápida mudança, não nos basta oferecer valor, 

proteção e diversificação do risco aos nosso clientes. Temos de ser abrangentes e lançar o olhar para lá 

do horizonte, para assegurar a nossa relevância no futuro. Por isso, focamos recursos significativos com 

vista a aprofundar o modo como melhor nos podemos equipar para continuarmos a oferecer valor aos 

nossos clientes. 

Surgem constantemente novos desafios e oportunidades, o que implica novos requisitos relativos aos 

clientes e à tecnologia, como o ambiente virtual em que todos operamos atualmente. A resiliência,  

o planeamento para o futuro, o acesso e a proteção relativamente a ativos e fronteiras é importante para 

os nossos clientes, assim como para a estabilidade dos mercados financeiros. 

A nossa solução Euroclearability disponibiliza tudo isto. 

Philippe Laurensy, Diretor Comercial, Euroclear

Euroclearability é a designação que utilizamos para 
o valor que lhe podemos oferecer na otimização e 
proteção dos seus ativos. 
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Uma vez que a Euroclear responde às eventuais preocupações 

operacionais dos investidores, isso permite que os nossos 

clientes tomem as suas decisões de acesso e investimento num 

mercado apenas com base em fundamentos económicos.  

Oferecemos um ponto de acesso único a uma ampla variedade 

de ativos em vários mercados e moedas. Isso permite 

aos nossos clientes fazer render os seus ativos de modo 

centralizado. Os ativos Euroclearable têm, particularmente, 

a capacidade de serem usados como garantia para financiar 

títulos em transações, tais como acordos de recompra e ajuste 

de margem de derivados não compensados, enquanto nos 

encarregamos dos aspetos operacionais e fatores de risco. 

Mas há mais. Euroclearability representa um conjunto de 

características partilhadas por todos os nossos produtos, que 

funcionam em conjunto para benefício dos clientes e dos 

mercados locais aos quais prestamos serviços.

O win win da Euroclearability  

Euroclear no centro do ecossistema do mercado de capitais

Os vossos objetivos: como podemos ajudar?
Damos resposta às necessidades dos nossos clientes e dos mercados locais,  

minimizamos simultaneamente os riscos associados

Explore os nossos principais pontos fortes 

As nossas soluções: a sua porta de entrada para a Euroclearability
Ações • Renda fixa • Fundos / ETFs • Gestão de garantias • Nova emissões • Financiamento • Dados

Euroclearability

Euroclear

Resiliência de Sistemas

Experiência  
comprovada em  
infraestrutura de  

mercado financeiro 
(IMF) 

Padronização

Eficiência 
operacional

Massa crítica

Quadro jurídico 
internacional 

Transparência 
do mercado 

e alcance os seus objetivos 

Objetivos dos  
investidores

• Proteção de ativos

• Acesso facilitado

• Liquidez

• Robustez

• Diversificação

• Alpha

• Gestão de ESG 

• Esforço operacional  
 mínimo

Objetivos dos emissores 
públicos e privados

• Transformação do  
 mercado

• Estímulo económico  
 sustentável 

• Perfil internacional  
 destacado

• Melhoria da
 capacidade de  
  financiamento 

• Otimização de ativos

• Conformidade legislativa

 

Euroclearability significa que um mercado oferece níveis de acessibilidade, proteção de ativos  
e caráter definitivo da liquidação em linha com padrões mundialmente reconhecidos. Representa  
um sinal de qualidade para os investidores internacionais.
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A resiliência da nossa infraestrutura está comprovada. As 

nossas operações e sistemas são robustos e já foram testados 

inúmeras vezes. Os nossos sólidos recursos para a continuidade 

dos negócios sempre foram muito valorizados pelos nossos 

clientes, e nunca tanto como nestes tempos de crise.

Aproveitando o nosso estatuto de infraestrutura de mercado 

financeiro (IMF), a nossa experiência comprovada e a nossa 

rede local, pode diversificar as suas carteiras de obrigações 

internacionais, ações, fundos índice cotados em bolsa (ETFs) 

e fundos de investimento, entrando em novos mercados 

com confiança. Ao trabalhar com a Euroclear, também pode 

otimizar os seus ativos mais facilmente, podendo usar  

ativos num determinado mercado para garantir negócios 

noutro mercado.

Ajudamos a formar liquidez. Alargamos as oportunidades  

de diversificação. E sustentamos tudo isso com uma  

resiliência real.

Liquidez, resiliência e diversificação

A nossa estrutura de títulos de emissão local/distribuição global 

permite que os emissores locais beneficiem da distribuição 

global, do alcance e dos recursos de manutenção de ativos da 

Euroclear, usufruindo do conforto e dos custos mais baixos de 

emissão do respetivo ambiente local. 

E com a crescente importância das questões ambientais, sociais 

e de governação (ESG), podemos ajudar os emissores locais  

a acederem a uma base global de investidores que inclui muitos 

dos maiores investidores mundiais em títulos ESG. Quando o 

capital sustentável encontra projetos sustentáveis, a Euroclear  

é frequentemente o canal por onde passam os investimentos.

Distribuição global e critérios 
ambientais, sociais e de governação 
(ESG)

Em tempos de crise, os investidores precisam de saber que podem operar com certeza e segurança 
num ecossistema desfavorável ao risco. Da mesma forma, os mercados locais desejam manter o 
interesse dos investidores a longo prazo com um mínimo de volatilidade. Um estudo realizado 
pela PwC encontrou sinais de volatilidade de rendimento reduzida, "o que pode sugerir que a 
Euroclearability reduz a vulnerabilidade dos mercados emergentes aos fluxos de saída de capital".

Com o nosso sistema multidivisa, podemos apoiar as emissões em moeda local e estrangeira 
de acordo com as leis internacionais, bem como as emissões em moeda local de acordo com a 
legislação local. Temos observado uma tendência de aumento das emissões internacionais em moeda 
estrangeira no mercado nacional. Também podemos apoiar essa alternativa.

Mais informações

https://www.euroclear.com/ImpactofEuroclearability
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Com a nossa infraestrutura de mercado financeiro (IMF) global, oferecemos liquidação, custódia e 
manutenção de ativos, juntamente com a existência de um programa automatizado de empréstimo 
de títulos, visando reduzir os riscos e a exposição dos nossos clientes.  

Renda fixa e ações 

• A Euroclearability apoia a diversificação, facilitando a 

entrada em mercados de acesso geralmente difícil. Facilita as 

operações 

• Oferece os mesmos processos robustos e padrões de serviço 

consistentes aos quais os investidores estão habituados em 

mercados mais maduros. 

• Com a nossa eficiência e segurança, os investidores podem 

tomar decisões de investimento sem se preocuparem com 

questões operacionais. Podem manter todos os ativos num 

único pool e otimizar a sua liquidez. 

• O nosso sistema multidivisa permite aos investidores liquidar 

na moeda da sua preferência. 

Fundos de investimento alternativos, 
fundos mútuos e fundos índice cotados 
em bolsa     

• Oferecemos num só local vários instrumentos e serviços, 

com acesso a uma só plataforma dedicada a todos os tipos 

de fundos, incluindo fundos de investimento alternativos 

e fundos mútuos em 28 domicílios. Para os ETFs, beneficie 

da eficiência da infraestrutura internacional, que permite 

a liquidação no Euroclear Bank, sendo que a emissão e a 

transação podem decorrem em várias localizações. 

• Com o apoio do alcance diversificado de investidores em 

todo o mundo, somos a melhor solução para os gestores 

de ativos distribuírem os respetivos fundos de investimento 

alternativos, fundos mútuos e fundos índice cotados  

em bolsa.

• Para além de facilitar o acesso a fundos de investimento 

alternativos registados nas jurisdições tradicionais, tais 

como as Ilhas Cayman, Bahamas e Ilhas Virgens Britânicas, 

procuramos adotar novos instrumentos alternativos, tais 

como fundos privados de participações.

• As nossas soluções eficientes e de baixo custo com prazos 

altamente competitivos minimizam as falhas de liquidação  

e a necessidade de realinhamentos.

• O FundsPlace permite aos investidores manterem as suas 

posições numa infraestrutura do mercado financeiro (FMI) 

regulamentada e cumprir os procedimentos AML/KYC 

aplicáveis aos fundos de investimento, aliviando os custos  

e o ónus associados.

A nossa solução FundsPlace concede aos investidores um acesso de baixo custo e eficiente a fundos 
de investimento alternativos, fundos mútuos e fundos índice cotados em bolsa (ETFs).  
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Quer necessite de entregar ou receber garantias, a solução Collateral Highway da Euroclear ajuda  
a maximizar as suas opções. Diariamente, os nossos clientes em todo o mundo confiam-nos mais de 
€1,5 trilhões de garantias.

Gestão de garantias

• Utilizando a Collateral Highway, uma infraestrutura global 

para a gestão de garantias, pode estabelecer ligação a 

quaisquer contrapartes e trocar garantias através de um dos 

maiores pools mundiais.  

• Uma vez que a Collateral Highway é uma infraestrutura de 

arquitetura aberta, pode utilizá-la mantendo a sua relação  

de custódia existente e permitindo que os seus ativos cubram 

a exposição, empregando os serviços avançados de gestão 

de garantias que oferecemos.  

• Com todos os ativos no mesmo pool, pode mobilizar títulos 

de qualquer país para uso como garantia, que podem ser 

usados para financiar USD ou outras exposições. Torna-se 

também fácil realizar recompras em USD utilizando, por 

exemplo, títulos nacionais como garantia em outra moeda. 

• Muitas das empresas no âmbito das fases 1 a 4 das 

Uncleared Margin Rules (UMR) já utilizam a Collateral 

Highway para a garantia das exposições de derivados  

não compensados. Atualmente, mais de metade de  

todas as garantias UMR globalmente é gerida pela  

Collateral Highway. 

• Com a implementação das fases 5 e 6 das UMR, tal como 

muitas mais empresas, poderá ter de corresponder aos 

requisitos. Com a Collateral Highway, dispõe de acesso a 

uma infraestrutura global, estabelecida e comprovada para a 

troca de garantias com todas as contrapartes e para cumprir 

facilmente os requisitos regulatórios.

• A otimização de garantias está a ter ainda mais relevância na 

agenda da indústria. Ao gerir muitas das suas obrigações de 

garantias na Collateral Highway, pode otimizar totalmente 

os seus recursos de garantias numa ampla combinação de 

garantias e segmentos de atividade. 

• Em nome dos nossos clientes, temos mais de 31 trilhões 

de Euros em ativos sob a nossa custódia e 2000 clientes 

em todo o mundo. Consequentemente, somos a fonte 

privilegiada de dados de referência nos nossos mercados, 

com uma posição de destaque para fornecer dados de 

mercado relevantes aos nossos clientes. 

• Fornecemos alertas de novas emissões, referência de títulos e 

operações societárias para instrumentos em que a Euroclear 

atua como Depositário Central de Valores Mobiliários 

(CSD) emissor, bem como informações gerais sobre a 

Euroclearability de títulos.

• Como fornecedora proeminente pós-negociação para dívida 

fixa pública e privada, oferecemos dados extremamente 

fiáveis e úteis sobre a liquidez do mercado em tais 

instrumentos.

• Desde aperfeiçoar a gestão de riscos e a conformidade com 

regulação, melhorar o acesso a liquidez e transparência a 

ajudar na tomada de decisões de investimento e execução 

de transações, a nossa ofertas de dados é concebida para lhe 

conceder valor acrescentado.

Empregando os dados de alta qualidade obtidos nas diferentes infraestruturas do mercado financieor 
(FMIs) que fazem parte do Grupo Euroclear, estamos focados em desenvolver soluções inovadoras 
para lhe oferecer eficiência e transparência.

Soluções de Dados
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À medida que o ambiente e as 
necessidades de negócios se 
desenvolvem 

Continuamos empenhados em acrescentar valor aos 

ecossistemas de mercado. Temos trabalhado para melhorar 

as nossas soluções com vários produtos. Em paralelo, 

estabelecemos constantemente diálogo com autoridades locais 

com vista a integrar e reforçar os mercados locais, assim como 

expandir a nossa ofertas geográfica. 

A Euroclear é o ponto de encontro de emissores e investidores 

locais e internacionais. Junte-se a nós.

Mais 
informações

Pode contar com o apoio habitual da sua equipa Euroclear e ainda de assistência técnica adicional, sempre que necessário.

Miguel Ferreira 

Regional Head Americas 

Tel. +1.646.835.5410 

miguel.ferreira@euroclear.com

Claudia Maia 

Sales & Relationship Manager 

Americas - Latin America 

Tel. +32.2.3265408 

claudia.maia@euroclear.com


