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Relatório da IOSCO sobre monitoramento da implementação dos 

Princípios para as Infraestruturas do Mercado Financeiro: 

Actualização do nível 3 da avaliação do plano de recuperação de 

contrapartes centrais (central counterparty - CCP), cobertura de 

recursos e testes de stress de liquidez.

Em Abril de 2012, o Comité de Pagamentos e Infraestruturas do Mercado (Committee on

Payments and Market Infrastructures - CPMI) e a Organização Internacional das

Comissões de Valores (IOSCO) publicaram os Princípios para Infra-estruturas do

Mercado Financeiro (PFMI) que visaram estabelecer as linhas gerais para a concepção e

funcionamento das infraestruturas dos mercados financeiros (Financial Markets

Infrastructures - FMI) com vista a garantia da segurança e eficiência dos mercados,

prevenção do risco sistémico e promoção da transparência e da estabilidade financeira.

Para acompanhar a implementação em 28 jurisdições, foi criado o Grupo Permanente de

Monitoramento da Implementação (Implementation Monitoring Standing Group - IMSG),

que apresentou no passado mês de Maio de 2018 o relatório sobre a monitorização

realizada em 19 contrapartes centrais, no qual foram analisados os serviços de

compensação dos derivados negociados em Bolsa e em mercado Over-The-Counter –

OTC de acordo com as práticas de gestão e recuperação do risco financeiro, cobertura

dos recursos financeiros e testes de stress de liquidez.

As contrapartes centrais incluídas na amostra, identificaram os cenários principais nos

seus planos de recuperação, os riscos extraordinários (não causados por inadimplência)

nomeadamente o Risco Operacional e o Risco de Custódia e Investimento.

Para a cobertura dos riscos extraordinários, as contrapartes fizeram uso de ferramentas

como a Recapitalização, Contratos de Seguro e outras ferramentas como a venda de

activos, redução de custos e planos de reestruturação.

Quanto aos testes de stress, o relatório informa que boa parte das contrapartes centrais

não possuem liquidez suficiente para potenciais cenários de stress, de acordo com o

regulamentado pelos PFMI, sendo esta uma questão a ser abordada pelo IMSG com a

mais alta prioridade.

O referido documento pode ser consultado na íntegra aqui.

https://www.iosco.org/publications/?subsection=public_reports
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ESMA promove medidas consistentes de anti-prociclicidade para 

as contrapartes centrais (central counterparty – CCP).

No passado dia 28 de Maio, a Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos

Mercados (ESMA) emitiu orientações finais sobre medidas de margens anti-procíclicas

para as contrapartes centrais (CCP) ao abrigo do Regulamento de Infra-estruturas do

Mercado Europeu (European Market infrastructure Regulation - EMIR).

Segundo o documento publicado, o EMIR reconhece que as contas margem de garantia

das CCP podem ter efeitos procíclicos (tendência de flutuação das variáveis financeiras

durante o ciclo económico).

Deste modo, o EMIR determinou que sejam adoptadas pelo menos uma das três

medidas de margem anti-procíclica (Anti-Procyclicality margin measures - APC margin

measures) nomeadamente (1) Monitorização e contabilização dos efeitos de

prociclicidade nas contas margem; (2) Implementação de medidas anti-procíclicas das

contas margem; e (3) Divulgação de informação sobre as práticas de gestão de risco

executadas, incluindo os modelos usados para o cálculo das margens.

As CCP também serão monitoradas pelas Autoridades Nacionais Competentes (National

Competent Authority - NCA) de cada País, desde que autorizadas pelo EMIR. Tal

medida tem como objectivo promover uma aplicação coerente e uniforme das Normas

Técnicas de Regulamentação em Matéria de Contrapartes Centrais (Regulatory

Technical Standards on CCP - RTS).

As medidas orientadas pelo ESMA serão traduzidas para as línguas oficiais da União

Europeia e entrarão em vigor a partir de 3 de Dezembro de 2018 e no prazo de dois

meses, a contar da data da publicação das traduções, cada NCA deverá comunicar a

ESMA a sua intenção de cumprir ou não com as medidas emanadas.

O referido documento pode ser consultado na íntegra aqui

Relatório da IOSCO sobre os critérios para a identificação de 

titularizações de curto prazo “simples, transparentes e 

comparáveis”.

A Organização Internacional das Comissões de Valores (IOSCO) e o Comité de Basileia

de Supervisão Bancária (Basel Committee on Banking Supervision – BCBS) publicaram

em Julho de 2015 um relatório conjunto que visa a identificação dos princípios sobre as

titularizações de curto prazo.

As duas entidades apresentam neste paper a alteração da estrutura das titularizações

dos activos subjacentes, de acordo com 17 critérios para titularizações de curto prazo,

de modo a tornar os processos mais simples, transparentes e comparáveis (STC). As

alterações propostas têm como fundamento as especificidades e complexidades

encontradas nas operações de titularização de curto prazo, em especial para as

transacções de instrumentos como o Papel Comercial garantido por activos (Asset-

backed Commercial Paper - ABCP).

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-promotes-consistent-anti-procyclicality-margin-measures-ccps
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Em adição, os 17 critérios permitem auxiliar o sector financeiro no desenvolvimento e

supervisão de estruturas de titularização, auxiliando nas transações entre o Originator

(empresa detentora do activo) e as Sociedades Veículo, de modo a permitir maior

transparência nas informações sobre liquidez e garantias dos activos subjacentes.

Por outro lado, os critérios permitem aos investidores compreenderem a complexidade

desses investimentos e fazer uma comparação directa entre os produtos de titularização

similares, apoiando-os assim na tomada de decisão sobre os investimentos, avaliando

os riscos inerentes a estas titularizações, bem como na prossecução do due diligence

através da simplicidade exigida na uniformização dos critérios de cada transação

financiada pelo ABCP.

O referido documento pode ser consultado na íntegra aqui

A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) emitiu a mais

recente versão do seu Risk Dashboard, cobrindo os riscos nos mercados de valores

mobiliários da União Europeia (UE) para o Iº Trimestre de 2018.

A ESMA continua preocupada com o elevado registo dos riscos nos mercados de

valores mobiliários, mais concretamente os riscos de mercado, de liquidez e de crédito,

que apesar das alterações, apresentam uma perspectiva futura de estabilidade.

Painel de risco da ESMA alerta para a compra de moedas 

virtuais e produtos complexos.

De acordo com o documento, ao contrário dos riscos acima referidos, o risco

operacional apresenta-se elevado e com perspectiva de agravamento à medida que

aumentam os riscos associados ao Brexit, nomeadamente potencial queda do volume

dos negócios e aumento da vulnerabilidade aos ataques cibernéticos.

Como resultado, a ESMA emitiu um alerta a nível da comunidade europeia sobre os

riscos inerentes à compra de moedas virtuais, com base na vigente Regulação do

Mercado de Instrumentos Financeiros (Markets in Financial Instruments Regulation –

MiFIR), que visa a protecção dos investidores, e interpôs uma proibição temporária a

comercialização, distribuição ou venda a investidores de retalho de Opções Binárias e

Contratos por Diferença (Contract For Differences - CFD), por um período de três

meses.

De um modo geral o Risk Dashboard observa que, apesar dos riscos se terem mantido

elavados, os mercados de valores mobiliários não sofreram grandes interrupções.

Contudo, este orienta para um maior enforcement quanto à implementação da

obrigatoriedade de compensação dos derivados de acordo com os Princípios para Infra-

estruturas do Mercado Financeiro (PFMI).

O referido documento pode ser consultado na íntegra aqui.

https://www.iosco.org/publications/?subsection=public_reports
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-1q18-risk-dashboard-sees-complex-products-and-volatility-key-risks
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Outros temas sobre o Mercado de Capitais

ESMA publica relatório referente aos “Últimos Dados sobre o Desempenho das

Agências de Notação de Risco”.

Consulte aqui.

Banco Internacional de Pagamentos (BIS) publica relatório sobre “Estabilidade financeira

e de preços nos mercados emergentes: o papel da taxa de juros”.

Consulte aqui.

Federação Mundial de Bolsas (WFE) publica resposta à consulta do Banco Central Europeu

sobre as “Expectativas de Supervisão da Resiliência Cibernética (CROE) para as Infra-

estruturas do Mercado Financeiro”.

Consulte aqui.

Comité Europeu do Risco Sistémico (ESRB) publica relatório sobre “Seguradoras como

gestoras de activos e do risco sistémico”.

Consulte aqui.

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-latest-data-credit-rating-agencies-performance
https://www.bis.org/publ/work717.htm
https://www.world-exchanges.org/home/index.php/news/world-exchange-news/the-wfe-responds-to-ecb-s-consultation-on-cyber-resilience-oversight-expectations-croe-for-financial-market-infrastructures-1
https://www.esrb.europa.eu/pub/series/working-papers/html/index.en.html
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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 à indicação da fonte.

Telefone: (+244) 992 518 292 | 949 546 473

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.

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

