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IOSCO publica o relatório de consulta sobre Questões, Riscos
e Considerações Regulatórias Relativas às Plataformas de
Negociação de Activos Criptográficos

Em Maio, a Organização Internacional das Comissões de Valores Mobiliários
(IOSCO) através do seu comité 2 publicou o relatório sobre questões, riscos
e considerações regulatórias relativas às Plataformas de Negociação de
Activos Criptográficos (CTPs).

Em sede do referido relatório, cujo objectivo foi o de auxiliar os membros
desta organização na avaliação dos problemas e riscos relacionados as CTPs,
a IOSCO apresentou algumas considerações referentes a: (i) Acesso a CTPs;
(ii) Salvaguarda dos activos dos participantes; (iii) Conflitos de interesses; (iv)
Operações de CTPs; (v) Integridade do mercado; (vi) Descoberta de preços; e
(vii) Tecnologia, bem como um conjunto de ferramentas correspondentes a
cada consideração apresentada.

No entanto, se tratando de um mercado novo e de rápida evolução, a
IOSCO reconhece que o conjunto de ferramentas disponibilizadas como
medidas a serem implementadas pelas autoridades reguladoras podem não
ser aplicáveis em caso de surgimento de novos problemas e riscos
associados as CTPs, facto que fará com que a IOSCO continue a monitorar a
evolução do mercado de activos criptográficos com vista a assegurar os
riscos inerentes ao mercado.

O referido documento pode ser lido na íntegra aqui.

https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD627.pdf
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Em Junho, O Bank of International Settlement (BIS) e a IOSCO publicaram um
Paper de discussão sobre a gestão de incumprimento de leilões na
contraparte central com o propósito de facilitar a partilha de práticas
existentes sobre o incumprimento na gestão de leilões, desenvolver o sector e
promover o dialogo sobre os conceitos chaves, aspectos processuais e
operacionais usados pelas contrapartes centrais.

Segundo o documento, a gestão eficiente e eficaz no incumprimento de um
participante é essencial para a resiliência da contraparte central e pode ajudar
a reduzir o risco sistémico. A gestão de incumprimento de leilões é um dos
instrumentos que podem ser usado para transferir a posição dos participantes
incumpridores, ou subconjunto destas, para os participantes cumpridores e
deste modo restaurar o livro de correspondência.

Ao contrário de outros instrumentos de gestão de incumprimento usados pela
contraparte central, como as negociações em bolsa ou em mercado de balção,
os leilões exigem a participação activa de um grupo de participantes que
podem causar tensões operacionais, sendo necessário haver clareza na
conduta dos leilões, conhecimento dos procedimentos, ter informação
devidamente documentada e manter a transparência nos arranjos dos leilões
entre a contraparte central e os participantes.

Em consequência o documento aborda sobre o papel e responsabilidade dos
principais participantes na gestão de incumprimento de leilões na contraparte
central, apresenta cenários de leilões considerados bem sucedidos e não
sucedido e outros aspectos relevantes.

O referido documento pode ser lido na íntegra aqui.
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Paper do Bank of International Settlement (BIS) e da IOSCO
sobre o Incumprimento de Leilões na Contraparte Central

https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD631.pdf
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Em Junho, a IOSCO publicou o relatório sobre Finanças Sustentáveis em
Mercados Emergentes e o Papel dos Reguladores de Valores Mobiliários no
qual fornece recomendações a serem levadas em conta pelos países membros
do comité de mercado emergente da IOSCO a quando a elaboração de
regulamentos ou instruções sobre instrumentos financeiros sustentáveis,
requisitos para relato e divulgação de risco específico ambientais e sociais e
de boa governação, visando o aumento da transparência.

O referido relatório explora as tendências e desafios que influenciam o
desenvolvimento das finanças sustentáveis nos mercados de capitais
emergentes e fornece uma visão geral das iniciativas que os reguladores,
formuladores de políticas e outras partes interessadas devem tomar rumo a
finanças sustentáveis.

De igual modo, o relatório identifica os pré-requisitos para a criação de um
ecossistema que facilite as finanças sustentáveis, tal como uma estrutura
regulatória apropriada e que se adeqúe ao mercado, requisitos de divulgação
de informação, mecanismos e directrizes de boa governação e protecção ao
investidor, de modo que possa atender as necessidades e exigências dos
investidores institucionais.

Segundo a Vice Presidente do Comité de Mercado Emergente (GEMC sigla em
inglês), o referido relatório “é um recurso valioso para os reguladores dos
mercados emergentes que procuram desenvolver as finanças sustentáveis e o
seu crescimento no longo prazo, ajudando no desenvolvimento de aspectos
chaves, incluindo transparência e divulgação de risco.”

O referido documento pode ser lido na íntegra aqui.
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IOSCO publica o relatório sobre Finanças Sustentáveis em

Mercados Emergentes e o Papel dos Reguladores de Valores

Mobiliários

https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD630.pdf
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Declaração da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos

Mercados (ESMA) referente ao ajuste na aplicação da obrigação de

negociação de acções (STO sigla em inglês) no caso de um Brexit

sem acordo

Em Maio, a ESMA analisou o impacto da saída do Reino Unido da União Europeia
sem um acordo sobre as obrigações comerciais de acções nos termos do artigo
23º do Markets in Financial Instruments Regulations (MiFIR) e na ausência de
uma decisão de equivalência por parte da Comissão Europeia.

Depois da declaração pública feita pela ESMA em Março do presente ano, dando
conta do potencial impacto na negociação das acções no caso de um Brexit sem
acordo e a necessidade de se encontrar uma forma equilibrada e coerente com
os direitos da União Europeia, a ESMA tem estado a trabalhar no sentido de
encontrar formas de mitigar estes possíveis impactos.

De acordo a declaração, após uma análise cuidadosa, a ESMA concluiu que as
share trading obligation (STO) baseada apenas no ISIN das acções tem maior
probabilidade de minimizar qualquer risco de interrupção do mercado e
proporcionar uma linha divisória equilibrada, objectiva e facilmente identificável
entre as acções dos estados da União Europeia e do Reino Unido.

O referido documento pode ser lido na íntegra aqui.

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma71-99-1168_esma_adjusts_application_of_the_trading_obligation_for_shares_following_a_no-deal_brexit.pdf
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Outros temas sobre o Mercado de Capitais

ESMA divulga pressões indevidas de curto prazo de corporações do sector
financeiro.
Consulte aqui.

EURONEXT publica informações sobre as acções da OSLO BORS VPS após
conclusão da oferta de aquisição obrigatória.
Consulte aqui.

ESMA publica informações sobre o Registo público da obrigação de negociação
de derivados no âmbito do Markets in Financial Instruments Regulations (MiFIR).
Consulte aqui.
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C:/Users/yona.amado/Downloads/esma30-22-620_explanatory_note_on_the_survey_on_short_termism.pdf
https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/FR72689.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/public_register_for_the_trading_obligation.pdf
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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 a indicação da fonte.

Telefone: (+244) 222 70 40 00

E-mail: institucional@cmc.gv.ao; gee@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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