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Controlo da aplicação das normas da IOSCO sobre os princípios 

dos mercados primário e secundário 

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

publicou um relatório de controlo da aplicação dos princípios dos mercados

primário e secundário.

Uma vez que, os objectivos da IOSCO destinam-se a promover mercados

justos, eficientes e transparentes, o principal foco dessa análise é o de

apresentar uma visão global do estado de implementação de alguns dos

objectivos e princípios da IOSCO referentes à matérias de regulamentação de

valores mobiliários, nomeadamente: i) Princípios 33 e 34, que abarcam os

requisitos de autorização, e supervisão contínua; ii) Princípio 35, que abrange

os requisitos de transparência; iii) Princípio 36, que compreende a detecção e a

dissuasão de abusos de mercado; e iv) Princípio 37, que trata da gestão de

riscos, tais como a monitorização de grandes riscos, procedimentos de

incumprimento e vendas a descoberto pelas jurisdições membros participantes,

com base nas suas auto-avaliações.

Considerando que a presente análise abrange a aplicação dos princípios dos

mercados primário e secundário sendo as considerações fundamentais

subjacentes ao âmbito deste trabalho foram excluídas as reformas relativas aos

derivados OTC para evitar sobreposições com trabalhos já realizados, e o facto

desse trabalho ter sido limitado às trocas autorizadas, a fim de manter o escopo

do projecto focado.

Assim sendo, em função das várias lacunas detectadas na implementação dos

princípios, foram dirigidas recomendações para cada país (Angola, Albânia,

Bahamas, Kuwait, Marrocos, Paquistão, Roménia, Arábia Saudita, África do

Sul, Tailândia, Emiratos Árabes Unidos, Chile e Egipto) de acordo com as suas

fragilidades.

O referido documento pode ser lido na íntegra aqui.

https://www.esma.europa.eu/search/site/paper working
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A Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e Mercados (ESMA) publicou a 5 de 

Fevereiro um relatório de consulta sobre orientações de testes de stress de 

liquidez para fundos de investimento.

A referida consulta foi elaborada na sequência da publicação do relatório sobre

recomendações para fazer face aos riscos de liquidez e de alavancagem dos

fundos de investimento publicado pelo Comité Europeu de Risco Sistémico

(CERS) em Abril de 2018, uma vez que a recomendação C apontava a

necessidade de se promover a convergência das acções de supervisão por via de

recomendações destinadas aos gestores de liquidez dos Fundos de Investimento

Alternativo (AIF) e de Organismos de Investimento Colectivo em toda a Europa

Dentre as directrizes recomendadas aos testes de stress de liquidez realçamos

os testes de stress de liquidez aplicados a gestores que devem ser integrados e

incorporados no quadro da gestão de riscos do fundo, apoiando a gestão da

liquidez, na forte compreensão dos riscos de liquidez decorrentes dos activos e

passivos do balanço, do perfil geral de liquidez, no apoio ao gestor na preparação

do planeamento de contingência, a necessidade do teste de stress de liquidez ser

aplicado aos OICVM e AIF abrangidos pelo âmbito de aplicação e adaptado de

forma adequada a cada fundo em função da sua natureza, escala e grau de

complexidade.

Os resultados da consulta feita pela ESMA serão recebidos até 1 de Abril do 

corrente ano.

O referido documento pode ser lido na íntegra aqui.
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Directrizes relativas a testes de stress de liquidez para UCITS

e AIF

https://www.esma.europa.eu/search/site/paper working
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A Organização Internacional das Comissões de Valores Comissão (IOSCO)

publicou no pretérito mês de Janeiro um relatório sobre boas práticas de apoio à

qualidade da auditoria.

Inicialmente, o relatório referiu-se ao papel do comité de auditoria face a

qualidade da auditoria descrevendo as características que os auditores devem

adoptar para promoção da qualidade da auditoria.

Entretanto, foi descrito o papel dos comités de auditoria e a qualidade tendo em

conta a experiência das organizações sob jurisdição da IOSCO, e aspectos

ligados às práticas de auditoria do Relatório de Inquérito à Comissão de Auditoria

Fiscalização dos Auditores, bem como o resultado do relatório de consulta sobre

boas práticas para Comités de Auditoria em apoio a qualidade da Auditoria

(publicado em Abril de 2018). Além disso, aspectos como a estrutura de

governação corporativa, o porquê da qualidade ser importante, os factores que

influenciam a qualidade da auditoria, as responsabilidades do auditor, o papel dos

administradores e comité de auditoria em relação a auditoria foram também

abordados.

Em conclusão, recomenda uma série de boas práticas para o comité de auditoria

que garantem a qualidade da auditoria destacando-se dentre elas as

características que o comité deve possuir para garantir a qualidade da auditoria,

avaliação dos potenciais auditores assim como os permanentes, a comunicação

com o auditor e a avaliação da qualidade da auditoria.

O referido documento pode ser lido na íntegra aqui. 
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IOSCO Publica Boas Práticas para Comités de Auditoria que

garantem a qualidadeda Auditoria

https://www.iosco.org/
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ESMA publica resposta da consulta pública sobre as 

orientações da regulação MMF  

A Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e Mercados (ESMA) publicou as

respostas resultantes a consulta pública efectuada em Novembro de 2018, no

que concerne ao projecto de orientações relativas a comunicação de

informações às autoridades competentes nos termos do artigo 37.

Sendo o MMF (Money Market Fund) um fundo que investe em dívida de curto

prazo como Títulos do Tesouro, Papel Comercial e Certificados de Depósito,

sendo uma importante fonte de financiamento a curto prazo para as instituições

financeiras, empresas e governos, a consulta foi dirigida a diferentes instituições

ligadas ao mercado financeiro como a Amundi AM, ISO TC68AG2, Associação

Francesa de Gestão Financeira, Associação de Luxemburgo de Fundo Industrial

entre outras.

Assim sendo, a consulta baseou-se em questões voltadas a um conjunto de

aspectos que devem compor as informações prestadas às autoridades

reguladoras, dentre elas a possibilidade de aumentar a frequência da prestação

de informação anual para trimestral pelas vantagens operacionais que

apresenta, a possibilidade da inclusão da moeda de base para fundos

compostos por vários tipos de acções, a necessidade de identificar activos

elegíveis não incluídos no actual quadro de informações, a identificação de

situações em que os gestores não dispõem de informações e a identificação de

casos em que não existe patrocinador de uma titularização elegível ou de papel

comercial garantido por activos.

O referido documento pode ser lido na íntegra aqui

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-responses-its-consultation-reporting-guidelines-under-mmf
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Outros temas sobre o Mercado de Capitais

FMI publica: Inclusão Financeira na Asia e Pacífico 

Consulte aqui

ESMA publica: Informações para o cálculo dos internalizadores relativos a acções e 

instrumentos equiparáveis a acções e obrigações

Consulte aqui.

BIS publica: Além da economia apocalíptica da "prova de trabalho" em moedas 

criptográficas 

Consulte aqui.

FMI publica: Fluxos de Capitais e Volatilidade dos Não Residentes: Evidência do 

Mercado de títulos em Moeda Local da Malásia

Consulte aqui.
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https://www.imf.org/en/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2018/09/18/Financial-Inclusion-in-Asia-Pacific-46115
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-plan-systematic-internaliser-regime-calculations-and-publications
https://www.bis.org/publ/work765.htm
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/01/25/Nonresident-Capital-Flows-and-Volatility-Evidence-from-Malaysias-Local-Currency-Bond-Market-46508
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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 a indicação da f onte.

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.
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