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IOSCO Pública Relatório sobre Incentivos na Transmissão de

Ordens como Mecanismo de Protecção dos Investidores

O relatório em questão providencia uma visão global sobre os incentivos na transmissão

de ordens e sobre as práticas utilizadas pelos reguladores do mercado, no que diz

respeito aos mecanismos de transmissão de ordens que podem influenciar o modo como

os intermediários tratam os seus clientes.

O trabalho desenvolvido pela IOSCO faz parte das tentativas contínuas da organização

de protecção do investidor, promoção da liquidez e eficiência do mercado, bem como

melhoria da transparência no processo de formação de preços nos mercados

financeiros.

Para a elaboração do presente relatório, a IOSCO preparou e distribuiu um questionário

aos seus membros, visando identificar as iniciativas regulatórias que envolvam os

incentivos que podem influenciar o comportamento dos intermediários do mercado em

diferentes jurisdições.

Para terminar, o relatório em apreço analisou ainda os requisitos de conduta aplicado

aos intermediários ou instituições para a gestão de conflitos de interesse associados aos

mecanismos de transmissão de ordens, no sentido de constatar o cumprimento das

melhores práticas. Adicionalmente, o relatório procurou verificar o grau de interacção dos

requisitos em questão com as práticas em diferentes jurisdições, no sentido de definir-se

o melhor modelo para a estruturação dos incentivos na transmissão de ordens e

compreender como estes incentivos influenciam o comportamento dos intermediários em

relação aos seus clientes.

O referido documento pode ser consultado na íntegra aqui.
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https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD564.pdf
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IOSCO publica paper contendo recomendações sobre as Boas 

Práticas na Gestão do Risco de Liquidez dos Fundos

A IOSCO publicou um paper denominado Guia para Gestão de Risco de Liquidez para

os Organismos de Investimento Colectivo, que visa abordar as vulnerabilidades

estruturais que surgem das actividades de gestão de activos, como parte da missão da

IOSCO de proteger o investidor e mitigar o risco sistémico no mercado financeiro global.

O paper teve como base o relatório da IOSCO de 2013, relacionado com os Princípios

de Gestão do Risco de Liquidez para os Organismos de Investimento Colectivo.

Em adição, este paper aborda as recomendações publicadas, em Janeiro de 2017, pelo

Financial Stability Board (FSB) sobre as vulnerabilidades estruturais identificadas em

relação à gestão do risco de liquidez na indústria de gestão de activos.

Para os reguladores, pretende-se que este paper sirva como um guia sobre o modo

como diversas jurisdições regulam as práticas de risco de liquidez. Para os gestores da

indústria, o guia descreve, por via de exemplos, quando, aonde e como certas

ferramentas de gestão de risco foram utilizadas no passado e como poderão ser

utilizadas no futuro. Por seu lado, para os investidores, o paper define cenários em que o

investidor pode contar com o gestor do fundo na utilização de ferramentas de gestão de

liquidez para gerir questões relacionadas aos fundos.

O referido documento pode ser consultado na íntegra aqui.

O CPMI e a IOSCO Divulgam o Draft do Guia de Testes de Stress

para a Supervisão das Contrapartes Centrais

O Comité de Pagamentos e Infraestruturas do Mercado (CPMI) e a IOSCO divulgaram

no passado dia 28 de Junho um draft do Guia de Testes de Stress para a Supervisão de

Contrapartes Centrais (CCPs). O referido Guia oferece directrizes e orientações sobre o

modo como os órgãos de supervisão devem desenvolver e implementar os testes de

stress para a supervisão das CCPs.

Como resultado das reformas relacionadas aos instrumentos derivados, feitas pelo G20,

particularmente a transferência da compensação das transacções de derivados

padronizados, negociados nos mercados de balcão, para as CCPs, o papel destas

instituições tem ganho maior relevância.

O referido Guia também será um suporte ao relatório de consulta, Framework para

Testes de Stress para Supervisão das Contrapartes Centrais, que providencia um

modelo para as autoridades, permitindo-as avaliar a resposta colectiva de uma série de

CCPs à um ou mais choques financeiros.
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Segundo o CPMI e a IOSCO, a administração de testes de stress pode ajudar as

autoridades a entenderem melhor o impacto económico de um choque que afecta várias

CCPs. Estes testes também servem para avaliar as implicações da interdependência

entre mercados, CCPs, market makers e os agentes de custódia.

Os testes administrados baseiam-se em 6 componentes: (I) definição do propósito e

especificações dos testes; (II) definição de padrões de governação; (III) desenvolvimento

de cenários de stress; (IV) recolha e protecção de dados; (V) desenvolvimento de

métricas para análise e agregação dos resultados; e (VI) determinação da aplicabilidade

dos resultados e divulgação.

O referido documento pode ser consultado na íntegra em aqui.

Reconhecendo o Potencial da Tecnologia Blockchain: Uma

Abordagem de gestão de Multi-stakeholders da Tecnologia

Blockchain e Moedas Encriptadas

O World Economic Forum (WEF) publicou, no passado mês de Junho, um paper sobre o

potencial da Tecnologia Blockchain estabelecer-se como um novo recurso global. A

Blockchain é uma tecnologia que regista as transacções de moedas encriptadas como a

Bitcoin e Ethereum.

Segundo o paper, a referida tecnologia irá promover a transparência e integridade nas

transacções financeiras, combater a corrupção e impulsionar reformas em indústrias que

dependem de serviços de segurança de terceiros.

Em adição, a Tecnologia Blockchain poderá servir como uma ferramenta chave para o

mercado de capitais, dado que poderá padronizar o processo de interligação de algumas

infraestruturas transfronteiriças, podendo servir de plataforma transparente e segura para

as transacções e compensação de títulos, bem como para a documentação e registo de

activos.

Entretanto, o paper publicado pelo WEF refere que o sucesso deste novo recurso

depende do posicionamento dos stakeholders, em particular as autoridades do mercado

de valores mobiliários, bem como o modo como a mesma (tecnologia) será regulada.

Segundo o paper, a Tecnologia Blockchain deverá ser regulada por via de uma

abordagem multi-stakeholder, utilizando o conceito denominado por “redes globais de

governação” (um conceito desenvolvido durante um programa prévio feito pelo WEF que

investigou redes de multi-takeholders para resolver problemas globais). Para terminar, o

paper faz uma resenha dos principais princípios de governação que precisam ser

melhorados, para que este novo recurso global possa atingir o seu vasto potencial.

O referido documento pode ser consultado na íntegra aqui.
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http://www.bis.org/cpmi/publ/d161.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Realizing_Potential_Blockchain.pdf


4

Outros temas sobre o Mercado de Capitais

World Economic Forum publica paper sobre “Balancing Financial Stability, Innovation and

Economic Growth”

Consulte aqui.

Task-Force IOSCO sobre Conduta do Mercado publica relatório sobre as “Condutas no Mercado

Grossista”

Consulte aqui.

Working paper denominado “The shifting drivers of global liquidity”

Consulte aqui.

ESMA publica documento de consulta sobre “Draft technical advice on content and format of the

EU Growth prospectus”

Consulte aqui.

Banco Mundial publica paper sobre “Financial Globalization and Market Volatility: An Empirical

Appraisal”

Consulte aqui.
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http://www3.weforum.org/docs/IP/2017/FS/WEF_Whitepaper_FSIEG.pdf
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD563.pdf
http://www.bis.org/publ/work644.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-649_cp_eu_growth_prospectus.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2985517
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Disclaimer: Este documento foi elaborado com base em informação obtida em fontes consideradas fiáveis, mas a sua precisão não pode ser

totalmente garantida. O conteúdo deste documento não constitui recomendação para investir, desinvestir ou manter o investimento nos activos aqui

descritos ou em qualquer outro, bem como não constitui oferta, convite, nem solicitação para a compra ou venda dos instrumentos referidos. As

opiniões expressas são da inteira responsabilidade dos seus autores, reflectindo apenas os seus pontos de vista e podendo não coincidir com a

posição da COMISSÃO DO MERCADO DE CAPITAIS nos mercados referidos. Este documento não deve ser utilizado na avaliação dos

instrumentos nele referidos, não podendo a COMISSÃO DO MERCADO DE CAPITAIS ser responsabilizada por qualquer perda, directa ou

potencial, decorrente da utilização deste documento ou dos seus conteúdos. A reprodução de parte ou totalidade desta publicação é permitida,

sujeita a indicação da fonte.

Telefone: (+244) 222 70 40 00

E-mail: institucional@cmc.gv.ao; deed@cmc.gv.ao

Website: www.cmc.gv.ao

UO/OD 5477 – NIF 7403008227

Complexo Administrativo Clássicos de Talatona, Rua do MAT, 3B, GU 19 B

Bloco A5, 1º e 2º Luanda, Angola

SOBRE A CMC

CONTACTOS

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) é uma pessoa Colectiva de Direito Público, dotada de

personalidade jurídica e autonomia administrativa, financeira e de património próprio, sujeita à

superintendência do Presidente da República e à tutela do Ministério das Finanças.

A CMC tem como missão a regulação, a supervisão, a fiscalização e a promoção do mercado de

valores mobiliários e das actividades que envolvam todos os agentes que nele intervenham, directa ou

indirectamente, nos termos do Decreto Presidencial n.º 54/13, de 06 de Junho (Estatuto Orgânico da

CMC).

Além do Estatuto Orgânico, a actividade da CMC é enquadrada pela Lei 22/15 de 31 de Agosto

(CodVM – Código de Valores Mobiliários) e pela Lei 12/15 de 17 de Junho (LBIF – Lei de Bases das

Instituições Financeiras).

A CMC actua de forma independente na prossecução dos seus objectivos, sem prejuízo das formas

de controlo da sua actividade que resultem da Lei.

Observatório dos Mercados de Valores Mobiliários 5

mailto:institucional@cmc.gv.ao
mailto:deed@cmc.gv.ao
http://www.cmc.gv.ao/

