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PAPER SOBRE ORGANIZAÇÃO DA CENTRAL DEPOSITÁRIA DE 

VALORES MOBILIÁRIOS NOS MERCADOS EM 

DESENVOLVIMENTO

O Fundo Monetário Internacional (FMI) publicou, no passado mês de Março do corrente

ano, um paper sobre a organização dos Depositários Centrais de Valores Mobiliários

(DCVM) ao nível dos países em desenvolvimento.

O objectivo do referido paper centra-se no apoio às entidades reguladoras nas suas

tomadas de decisão relativamente à organização do DCVM nos respectivos países, e

teve como base orientadora a combinação entre a teoria e a experiência de diferentes

países, designadamente Tanzânia, México, Quirguistão, Filipinas, bem como com as

autoridades da Índia, Rwanda e Lituânia.

Durante a interacção com os diferentes países constatou-se que as autoridades locais

dos países em desenvolvimento, em especial os bancos centrais, lidam com duas

questões, nomeadamente: (i) se optam por um único DCVM para aumentar a eficiência

dos mercados e os benefícios das economias de escala, (ii) ou se devem participar na

governação dos DCVM como proprietário e/ou operador.

Neste contexto, foram apresentadas algumas considerações no sentido de organizar as

funções do DCVM designadamente: eficiências através da adopção de um único DCVM,

eficiências através da ligação entre vários DCVM, eficiências através da competição.

Adicionalmente, o DCVM pode promover interesses públicos, o operador deve ter

recursos financeiros e humanos suficientes, sendo que deve seguir os padrões

internacionais, ter boa reputação e alta integridade.

O referido documento pode ser lido na íntegra aqui.
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http://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/03/20/Organizing-Central-Securities-Depositories-in-Developing-Markets-7-Considerations-45687
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RELATÓRIO FINAL SOBRE TRANSPARÊNCIA E RELATO 

REGULAMENTAR NO MERCADO DE OBRIGAÇÕES 

CORPORATIVAS

No passado mês de Abril a Organização Internacional das Comissões de Valores (IOSCO)

lançou o relatório final sobre relato regulamentar e transparência no mercado de obrigações

corporativas.

O referido relatório teve como objectivo primário apresentar os requisitos necessários para

disponibilização de informação concernente ao mercado de dívida corporativa no sentido de

assessorar as entidades reguladoras ao nível das jurisdições membros da IOSCO.

Adicionalmente o relatório examinou também os requisitos dos relatórios regulamentares

vigentes propostos pelo Comité de Regulação do Mercado Secundário (C2) relativamente à

transparência antes e pós negociação desde o ano de 2004. O referido relatório traz ainda

recomendações para os reguladores no sentido dos mesmos actualizarem as

recomendações extraídas do relatório de 2004 que reflectiam a estrutura regulamentar do

mercado de dívida corporativa.

Entretanto, a disparidade de dados disponíveis e a falta de consistência nos padrões

regulamentares nas diferentes jurisdições foram as principais questões identificadas

durante a pesquisa efectuada relativamente à habilidade de muitos membros da IOSCO

acessarem aos dados para análise e comparação nas mais variadas jurisdições.

Por fim, foram elaboradas algumas recomendações destinadas às entidades reguladoras

de mercado, que poderão ser aplicadas de acordo as diferentes jurisdições, dentre elas i) a

obtenção de informação necessária para um entendimento no mercado de dívida

corporativa nas suas jurisdições, ii) a estruturação de uma metodologia para o relatório

regulamentar e transparência com vista a facilitar o entendimento entre reguladores

internacionais, iii) a implementação de requisitos de pós-negociação bem como os

requisitos de transparência nas transacções do mercado de dívida corporativa.

O referido documento pode ser lido na íntegra aqui.

https://www.iosco.org/publications/?subsection=public_reports
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A Autoridade Europeia do Mercado de Valores Mobiliários (ESMA na língua inglesa)

publicou no passado mês de Março um relatório de consulta sobre o parecer técnico

concernente às taxas cobradas aos repositórios de valores mobiliários de acordo com a

regulação europeia, em resposta a uma solicitação de apoio técnico da Comissão Europeia

a esta entidade.

A Comissão Europeia requereu a ESMA que se baseasse por um lado na experiência

institucional e por outro lado na experiência de outras autoridades nacionais em termos de

cobrança de taxas de supervisão.

A abordagem proposta pela ESMA desempenha um papel central na promoção da

transparência ao nível do mercado de valores mobiliários, e dessa forma assegura a

confiança por parte dos investidores e entidades públicas, uma vez que encontram as suas

obrigações espelhadas na legislação de valores mobiliários. Adicionalmente, aplica uma

abordagem orçamental universal (que considera que o rendimento advindo de uma taxa é

considerado receita geral) alinhada aos padrões europeus e recomendados pela Direcção

Geral da Comissão Europeia de Orçamento.

Assim sendo, das questões seleccionadas para consulta pode-se destacar i) a cobrança de

taxas de supervisão anuais, ii) a possibilidade de reembolso das taxas, iii) a cobrança de

taxas em função do turnover, iv) a cobrança de uma taxa mínima de supervisão, e v) a

cobrança de uma taxa anual ao repositório de valores mobiliários.

O referido documento pode ser lido na íntegra aqui

RELATÓRIO DE CONSULTA SOBRE TAXAS COBRADAS AOS 

REPOSITÓRIOS DE VALORES MOBILIÁRIOS 

https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/consultation-technical-advice-fees-securitisation-repositories


A Autoridade Europeia de Valores Mobiliários (ESMA) publicou a primeira parte do relatório

do parecer técnico sobre a simplificação do prospecto. O referido parecer surge na

sequência de uma orientação da Comissão Europeia de Março de 2018.

Os objectivos da realização do referido parecer basearam-se nas alterações e

procedimentos para a aprovação do prospecto, medidas que especificam o formato e

conteúdo que devem ser incluídas num prospecto, a definição de um calendário e do

número de informação contida no Universal Registration Document (novo documento de

registo para os emitentes registados em mercado regulamentado), bem como a definição

de um formato padronizado e conteúdo simplificado entre outros.

Entretanto, durante a consulta pública foram enviadas questões à algumas entidades com

vista a aferir a sensibilidade destas relativamente à necessidade de tornar o prospecto mais

acessível ao investidor fazendo uma breve introdução sobre como usar o mesmo, que

outras informações podem ser adicionadas bem como a redução de algumas informações

financeiras não relevantes.

A ESMA concluiu propondo simplificações ao formato e conteúdo do prospecto, culminado

assim com a elaboração do parecer com o draft de um novo formato e conteúdo com todas

as considerações apresentadas que justificam as alterações efectuadas.

O referido documento pode ser lido na íntegra aqui.
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ESMA PUBLICA PARECER TÉCNICO SOBRE SIMPLIFIÇÃO DO 

PROSPECTO  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-proposes-simplifications-prospectuses-format-and-content


OUTROS TEMAS SOBRE O MERCADO DE CAPITAIS
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1. FMI: Resolução da Contraparte Central – Um problema não resolvido. Consulte

aqui.

2. IOSCO: Relatório sobre Boas Práticas Fiscais em apoio a qualidade da auditoria.

Consulte aqui

3. IOSCO: Estrutura para supervisão de testes de stress da Contraparte Central.

Consulte aqui.

4. FMI: Relatório sobre Testes de stress macro prudencial uma abordagem resumida

para quantificar as perdas do risco sistémico. Consulte aqui.

http://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/03/20/Central-Counterparties-Resolution-An-Unresolved-Problem-45727
Observatório dos Mercados de Valores Mobiliários Março-Abril  2018.pptx
https://www.iosco.org/publications/?subsection=public_reports
http://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/03/09/Macroprudential-Stress-Tests-A-Reduced-Form-Approach-to-Quantifying-Systemic-Risk-Losses-45691


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 à indicação da fonte.
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Website: www.cmc.gv.ao
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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.
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