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IOSCO publica primeiro programa de trabalho anual para 

melhorar a sua eficácia

Em Março, a Organização Internacional das Comissões de Valores (IOSCO)

publicou o seu primeiro programa de trabalho anual visando melhorar a sua

eficácia e o impacto do seu trabalho de política nos mercados globais de

valores mobiliários.

Em sede do referido programa, a IOSCO apontou cinco questões prioritárias

para o seu trabalho em 2019, com base nas conclusões do Panorama de

Riscos e aproveitamento das contribuições dos membros e dos comités de

políticas da organização.

As prioridades identificadas para 2019 são as seguintes: (i) Fortalecer a

resiliência estrutural dos mercados de capitais; (ii) Abordar as lacunas de dados

e problemas de partilha de informações; (iii) Aplicar os novos insights sobre a

protecção e a educação do investidor; (iv) Analisar o papel dos mercados de

valores mobiliários nas questões de aumento de capital e sustentabilidade bem

como o papel relacionado da regulação de valores mobiliários; (v) Examinar o

papel da regulação na tecnologia financeira e automação.

De acordo com o Presidente do Conselho da IOSCO, Ashley Alder, “a

publicação do nosso programa de trabalho trará mais transparência ao nosso

trabalho, beneficiando tanto os membros quanto as partes interessadas.

Também facilitará uma maior cooperação entre os membros da IOSCO, numa

altura em que a IOSCO trabalha cada vez mais nos mandatos de diferentes

comités políticos”.

O referido documento pode ser lido na íntegra aqui.

https://www.iosco.org/
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Declaração BCBS/IOSCO sobre as fases finais de implementação

dos requisitos de Margem para derivados não compensados
centralmente

Em Março, foi assinalado um progresso significativo para implementar a estrutura

dos requisitos de margem para derivados não compensados centralmente.

Baseado no monitoramento da implementação da estrutura em todos os

produtos, jurisdições e participantes do mercado, o Comité de Basileia de

Supervisão Bancária (BCBS) e a Organização Internacional das Comissões de

Valores (IOSCO) forneceram as seguintes orientações para apoiar a

implementação do quadro e clarificar os seus requisitos:

 O Comité de Basileia e a IOSCO perceberam que os participantes do mercado

podem precisar alterar os contratos de derivados em resposta as alterações

das taxas de juro de referência. Emendas/alterações a contratos de derivados

buscados exclusivamente para fins de abordar as alterações das taxas de juro

de referência não requerem a aplicação dos requisitos de margem para os

propósitos da estrutura do BCBS/IOSCO, embora em situações opostas pode

ser diferente nos termos das leis de execução relevantes.

 Nas restantes fases da implementação do quadro em 2019 e 2020, os

primeiros requisitos de margem serão aplicados a um grande número de

entidades pela primeira vez, potencialmente envolvendo a documentação,

medidas de custódia e regras operacionais. O Comité de Basileia e a IOSCO

reconhecem que a estrutura não especifica a documentação, os requisitos de

custódia e operacionais, nos casos em que o montante depositado na conta

margem não exceder o limiar inicial de 50 milhões de euros da estrutura.

O Comité de Basileia e a IOSCO continuarão a monitorar o efeito do

cumprimento da fase de integração prevista para 2020.

O referido documento pode ser lido na íntegra aqui.

https://www.iosco.org/
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Perguntas e respostas sobre financiamento colaborativo e

criptoactivos

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) de Portugal, publicou no

dia 30 de Abril perguntas e respostas destinadas a esclarecer os investidores e

as entidades que actuam ou pretendem actuar no mercado sobre criptoactivos e

financiamento colaborativo (crowdfunding).

No caso do crowdfunding, procura esclarecer-se os investidores quanto às

tipologias de financiamento colaborativo existentes e às que estão no âmbito de

supervisão da CMVM, qual a informação obrigatória a disponibilizar pelas

entidades gestoras de plataformas de crowdfunding, quais os limites de

investimento e, entre outros aspectos, os riscos envolvidos.

Nas perguntas e respostas destinadas às actuais e potenciais entidades

gestoras, além destas questões, clarifica-se também, entre outros aspectos, o

âmbito dos seus deveres quanto à possibilidade dos titulares de participações

não qualificadas poderem investir nas ofertas que disponibilizam nas próprias

plataformas, e quanto à possibilidade de publicarem ofertas de projectos

localizados em outras jurisdições.

No que respeita os criptoactivos, as perguntas e respostas pretendem prestar

informações acerca do investimento em activos digitais encriptados,

designadamente o que se entende por initial coin offerings (ICO), em que

circunstâncias é que estão sujeitas à legislação portuguesa, quais os requisitos

legais para a constituição de uma plataforma de negociação de criptoactivos,

quais os principais riscos associados ao investimento neste tipo de activos e

quais os cuidados que os investidores devem ter antes de investirem.

O referido documento pode ser lido na íntegra aqui. 

https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20190430a.aspx?v=
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Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados

(ESMA) tomou novas decisões de reconhecimento para as CCP do
Reino Unido e para a CSD no caso de um Brexit sem acordo

Em Março, a ESMA anunciou que, no caso de um Brexit sem acordo, três

contrapartes centrais (CCP) estabelecidas no Reino Unido - LCH Limited, ICE Clear

Europe Limited e LME Clear Limited - serão reconhecidos para fornecer os seus

serviços na União Europeia (UE).

De acordo com o referido comunicado, a ESMA tomou estas decisões de

reconhecimento, a fim de limitar o risco de ruptura na compensação central e evitar

qualquer impacto negativo na estabilidade financeira da UE.

Importa destacar que, anteriormente, nas suas declarações de 23 de Novembro, 19

de Dezembro de 2018 e 4 de Fevereiro de 2019, a ESMA comunicou que o seu

Conselho de Autoridades de Supervisão, depois de avaliar os pedidos e as

informações apresentadas pelas três CCP e consultar as autoridades competentes

em conformidade com o European Market Infrastructure Regulation (EMIR), apoia o

acesso contínuo das CCP do Reino Unido. Adicionalmente, a ESMA considera que

as condições de reconhecimento nos termos do artigo 25.º do EMIR são satisfeitas

pelas três CCP em caso de Brexit sem acordo.

O referido documento pode ser lido na íntegra aqui.

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-has-adopted-new-recognition-decisions-three-uk-ccps-and-uk-csd-in-event-no
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Outros temas sobre o Mercado de Capitais

ESMA emite declaração sobre o impacto nos deveres de negociação para as

acções decorrentes de um Brexit sem acordo

Consulte aqui.

Regulamento da CMVM sobre Sociedades de Investimento Mobiliário para Fomento

da Economia (SIMFE)

Consulte aqui.

Orientações da ESMA sobre a gestão de conflitos de interesses de contrapartes

centrais (CCP)

Consulte aqui.

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-has-adopted-new-recognition-decisions-three-uk-ccps-and-uk-csd-in-event-no
https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/Legislacaonacional/Regulamentos/Documents/Regulamento n.%C2%BA 2_2019.pdf
https://www.cmvm.pt/pt/Cooperacao/esma/DocumentosESMACESR/Documents/esma70-151-1439_guidelines_on_ccps_management_of_conflicts_of_interest_pt.pdf
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Disclaimer: Este documento f oi elaborado com base em inf ormação obtida em f ontes consideradas f iáv eis, mas a sua precisão não pode ser

totalmente garantida. O conteúdo deste documento não constitui recomendação para inv estir, desinv estir ou manter o inv estimento nos activ os aqui

descritos ou em qualquer outro, bem como não constitui of erta, conv ite, nem solicitação para a compra ou v enda dos instrumentos ref eridos. As

opiniões expressas são da inteira responsabilidade dos seus autores, ref lectindo apenas os seus pontos de v ista e podendo não coincidir com a

posição da COMISSÃO DO MERCADO DE CAPITAIS nos mercados ref eridos. Este documento não dev e ser utilizado na av aliação dos

instrumentos nele ref eridos, 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 f onte.

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/

