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IOSCO PUBLICA ANÁLISE SOBRE O NÍVEL DE 

INTERDEPENDÊNCIA ENTRE AS CONTRAPARTES CENTRAIS A 

NÍVEL INTERNACIONAL

O grupo criado em 2015 pelos presidentes de várias instituições ligadas ao sistema

financeiro internacional entre elas o Comité de Basileia e a IOSCO, analisou a

interdependência entre as Contrapartes Centrais (CCP) e os principais provedores de

serviços financeiros de vinte e seis (26) países situados na América do Norte, América

do Sul, Europa, Asia e Pacífico e analisou as implicações sistémicas dessa

interdependência.

O relatório dá nota que a análise se centrou essencialmente na interdependência entre

os actores a nomear (i) CCP e os seus membros, (ii) CCP, os custodiantes e o Banco de

compensação, (iii) CCP, a liquidez e os provedores de crédito, e (iv) por fim, a

interdependência entre a CCP e os provedores de serviços de investimento.

O aumento da compensação central, particularmente após as reformas da crise nos

mercados de derivados, e a elevada participação de grupos de Bancos (também

prestadores de serviço às CCP como provedores de liquidez, linhas de crédito, custódia,

liquidação e administração de caixa) na estrutura accionista das CCP estão na base da

elaboração da referida análise. Outro racional para a análise centra-se no facto de que a

interdependência entre as instituições referidas ocorre muitas vezes a nível

transfronteiriço.

O referido documento pode ser lido na íntegra aqui.

http://www.iosco.org/
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ESMA PUBLICA PAPER DE CONSULTA COM ORIENTAÇÔES 

SOBRE O REPORTE PERIÒDICO DE INFORMAÇÂO DIVULGADA 

PELAS AGÊNCIAS DE NOTAÇÃO DE RISCO 

A Autoridade Europeia do Mercado Valores Mobiliários (ESMA) publicou um paper de

consulta no passado mês de Agosto no sentido de actualizar as orientações voltadas à

elaboração e prestação de informação por parte das agências de notação de risco

(ANR).

As novas linhas orientadoras vêm aprimorar as introduzidas em 2015, que tinham como

objectivo estabelecer directrizes para a partilha regular de informações que permitam a

ESMA desenvolver as suas actividades de supervisão às ANR.

No entanto, desde a sua introdução em 2015, os processos de supervisão da ESMA

evoluíram, de modo que, o calendário, a frequência e o formato das informações

exigidas pelas linhas orientadoras divulgadas em 2015 já não são aptas o suficiente para

satisfazer as exigências da sua actividade de supervisão de forma eficiente.

As principais propostas de actualização centram-se nos aspectos a nomear: (i) Uma

abordagem que diferencie as categorias de risco, (ii) Maior proporcionalidade na

frequência dos relatórios com base na segregação da informação, (iii) Fornecimento de

instruções específicas para um número de requisitos que assegure a implementação das

orientações a todas as ANR, (iv) Introdução de um número de requisitos necessários as

actividades suportadas pela ESMA, e (v) Introdução de um formato padronizado para um

número de itens, com vista a assegurar a utilidade da informação divulgada e a

abordagem do relatório das ANR.

O referido documento pode ser lido na íntegra aqui.

https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/consultation-revised-guidelines-periodic-reporting-cras
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IOSCO E BIS PUBLICAM RELATÓRIO DE CONSULTA SOBRE A 

GESTÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES CRÍTICAS SOBRE 

OS DERIVADOS OTC

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

Compensação Internacional (BIS) publicaram no mês de Agosto um relatório de consulta

sobre o acordo de gestão e divulgação de informações críticas sobre os Derivados

transaccionados em over-the-counter (OTC) que irá vigorar até 27 de Setembro do ano

em curso.

O referido relatório visou essencialmente colher da opinião pública possíveis soluções

para a gestão de aspectos críticos relacionados aos dados sobre os Derivados de

balcão, para além do Unique Transaction Identifier (UTI) e o Unique Product Identifier

(UPI), que têm vindo a ser avaliados desde Novembro de 2015, quando foi criado (pela

IOSCO e BIS) um grupo de trabalho para harmonização dos principais elementos de

dados de derivativos de balcão (Grupo de Harmonização).

O grupo tem trabalhado no sentido de desenvolver linhas orientadoras globais sobre a

definição, formato e uso de outras informações críticas sobre os derivados

transaccionados em OTC, e que não são reportados aos repositórios de transações.

Em Fevereiro de 2015, o grupo publicou o Guia de Orientação Técnica sobre a

Harmonização do Identificador Único de Transação (UTI), em Setembro de 2017

publicou o Guia Técnico de Harmonização do Identificador Único de Produto (UPI) e em

Abril de 2018 publicou o Guia Técnico sobre a Harmonização de outros dados críticos

dos derivados OTC (para além da UTI e UPI).

O referido documento pode ser lido na íntegra aqui.

https://www.iosco.org/
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IOSCO E CPIMF PUBLICAM RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA 

IMPLEMENTAÇÃO DE PRINCÍPIOS PARA AS INFRA-

ESTRUTURAS DO SISTEMA FINANCEIRO NO CANADÁ

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

Pagamentos e Infra-estruturas de Mercado (CPIMF) publicaram um relatório de

avaliação da implementação dos princípios para as infra-estruturas do sistema

financeiro no Canadá.

Os princípios são aplicáveis a todo o sistema de pagamento, nomeadamente

Centrais de Compensação de Valores Mobiliários, Contrapartes Centrais,

Repositórios de Transacções e Entidades Depositárias de Valores Mobiliários. Os

mesmos têm como foco realçar a eficiência e segurança, limitar o risco sistémico,

garantir a transparência e a estabilidade do sistema financeiro.

A avaliação dos referidos princípios (bases legais, governação corporativa, risco

de crédito, colateral, risco de liquidez, liquidação final, compensação, gestão de

risco entre outros) está a ser feita de forma faseada, isto é, em 3 níveis, sendo que

o primeiro visa a avaliação do processo de implementação, o segundo a avaliação

da estrutura implementada bem como a sua consistência em relação aos

princípios e por último, o terceiro a avaliação da consistência dos resultados de

tais infra-estruturas.

Segundo o relatório, da avaliação efectuada às diferentes infra-estruturas do

mercado financeiro, os princípios foram implementados a 100%, entretanto, foram

identificados alguns aspectos que carecem de melhoria, o que torna os resultados

nalguns casos inconsistentes.

O referido documento pode ser consultado na íntegra aqui.

http://www.iosco.org/
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Outros temas sobre o Mercado de Capitais

ESMA publica paper sobre “Padrões para implementação de regulação de valores

mobiliários”

Consulte aqui.

FMI publica paper sobre “Transparência fiscal, custos de empréstimos e participações 

estrangeiras na dívida soberana”

Consulte aqui.

ESMA publica paper sobre “Draft técnico sobre conteúdo mínimo de informação para

isenção de prospecto”

Consulte aqui.

IOSCO publica paper sobre “Mecanismo usado por comerciais para gerir a volatilidade e

preservar a negociação”.

Consulte aqui.

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-defines-standards-implementation-securitisation-regulation
http://www.imf.org/en/Publications/Search?series=IMF Working Papers&when=During&year=2018
https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/consultation-draft-technical-advice-minimum-information-content-prospectus
https://www.iosco.org/
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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/

