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Relatório Final sobre Revisão Temática dos Requisitos Ligados
a Distribuição dos Produtos Financeiros Complexos

No mês de Setembro do corrente ano, a Organização Internacional das
Comissões de Valores (IOSCO) publicou o relatório final sobre a adequação
dos requisitos relativos a distribuição dos produtos financeiros complexos
no seio dos 28 países sob a sua jurisdição.

O objectivo principal da referida revisão tem a ver com a avaliação do grau
de implementação dos padrões estabelecidos para prevenção da venda
abusiva dos produtos financeiros complexos.

Entretanto, a avaliação foi baseada na legislação reportada pelos diferentes
países sob jurisdição da IOSCO, da qual foi elaborado um questionário para
aferir se os países têm implementado os requisitos em linha com os
princípios estabelecidos pela IOSCO nomeadamente: se os países têm
produtos financeiros complexos sob o regime neutro; se o conceito de
produtos financeiros complexos varia de país para país; se os países têm
requesitos específicos para lidar com investidores fidelizados e com conflitos
de interesses; se os países necessitam de intermediários para a transacção
de produtos financeiros complexos por considerar arriscado; e se a robustez
de regime aparece a correlacionar os níveis de desenvolvimento e a sua
participação.

Por fim, a IOSCO recomendou aos países tendo em conta os gaps
identificados ao longo da avaliação que as jurisdições adoptassem um
regime de execução para os produtos financeiros complexos, que
reforçassem a divulgação de informação com vista a assegurar que os
investidores tenham informação suficiente para investir de forma consciente;
que os países considerem a possibilidade de incorporar uma análise mais
aprofundada dos conhecimentos e da experiência dos produtos nas
decisões de classificação, dentre outras.

O referido documento pode ser lido na íntegra aqui.

https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD638.pdf
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Um grupo de trabalho composto por técnicos da Organização Internacional
das Comissões de Valores (IOSCO) e da Organização para Cooperação e
Desenvolvimento – Rede Internacional para Educação Financeira (OCDE-INFE)
formado para desenvolver o quadro de referência no âmbito da literacia
financeira para investidores, publicou no passado mês de Outubro um
conjunto de ferramentas para os investidores.

Neste contexto, o quadro de competências visa proporcionar às jurisdições
uma ferramenta importante de apoio ao desenvolvimento e a implementação
de iniciativas de educação dos investidores. O quadro poderá igualmente
fornecer orientações sobre as áreas que abrangem a educação dos
investidores, a ajuda na orientação dos conteúdos das iniciativas de educação
dos investidores e indicar as áreas no âmbito de uma estratégia de avaliação.

Assim sendo, em sede do documento, as principais componentes de referência
são: A) Atributos dos produtos de investimento; B) Processo de compra e
venda de produtos de investimento; C) Detenção de participações de
investimento; D) Direitos e responsabilidades dos investidores; E) Preconceitos
comportamentais relacionados com o investimento; F) Fraudes de
investimento e fraudes. Essas por sua vez estão agrupadas em três dimensões
nomeadamente: sensibilização e conhecimento, habilidades, comportamentos
e atitudes e confiança e motivações.

Em conclusão, as ferramentas sobre educação financeira publicadas para além
de munirem os investidores de informações que os permite de forma cada vez
mais consciente tomar decisões no que concerne aos investimentos, alerta-os
prevenindo-os a exposição a determinados riscos ou fraudes, nas diferentes
geografias sob a jurisdição da IOSCO.

O referido documento pode ser lido na íntegra aqui.
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Publicado Quadro de Competências Essenciais em Matéria de

Literacia Financeira Para os Investidores

https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD639.pdf
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BIS e IOSCO Publicam Disposições relativas à gestão de

informação dos derivados OTC

No pasasdo mês de Outubro o Bank Internacional Setlement (BIS) e a
Organização Internacional das Comissões de Valores (IOSCO) publicaram um
conjunto de disposições ligadas à gestão de informação dos derivados OTC.

O actual relatório foi elaborado na sequência de um acordo assinado em 2009
pelos líderes do G20 que consistiu no facto de todas as transacções de
derivados do mercado de balcão (OTC) deverem ser comunicadas aos repositórios
de transacções (TR) para melhorar a transparência, atenuar o risco sistémico e
evitar abusos de mercado no seio dos países sob jurisdições da IOSCO.

Entretanto, o Comité das Infra-estruturas de Pagamentos e de Mercado (CPMI) e
a IOSCO elaboraram orientações globais sobre a harmonização do Identificador
Único de Operações (ITU), do Identificador Único de Produtos (IMU) e de outros
elementos críticos dos dados dos derivados OTC que podem ser comunicados
aos TR bem como da Lei Roc. Neste documento, a CPMI e a IOSCO estabelecem
as disposições que regem a manutenção, supervisão e implementação global do
Critical Data Elements (CDE)

Em suma, dentre outras, as disposições de gestão de dados devem satisfazer a
critérios que abrangem três áreas: manutenção, supervisão e implementação com
vista a melhorar as transações e evitar abusos de mercado. Algumas acções
foram tomadas dentre elas a inclusão do CDE no dicionário de dados ISO 20022,
desenvolvimento de mensagens em conformidade com a ISO 20022, e alguns
ajustes efectuados a Lei Roc para adaptação ao CDE.

O referido documento pode ser lido na íntegra aqui.

https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD642.pdf
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ESMA Publica Relatório Final sobre Regulamentação dos Acordos

de Cooperação Relativos ao Abuso de Mercado

A Autoridade Europeia dos Mercados de Valores Mobiliarios (AEMVM) publicou
em Outubro o Draft sobre a regulamentação referente aos acordos de
cooperação com vista a prevenir situações de abusos de mercado (No 596/2014).

Entretanto, a comunidade internacional de reguladores de valores mobiliários
conta com uma longa experiência de cooperação no domínio do abuso de
mercado que remonta de décadas, e para fazer face à esta situação tem
desenvolvido ao longo do tempo instrumentos para assegurar uma cooperação
eficiente entre elas.

Daí, no que respeita ao modelo de documento para os acordos de cooperação a
utilizar pelas Autoridades Nacionais Competentes (ANC) sempre que possível, a
AEMVM propõe, uma abordagem flexível que é qualificada como "modular“
(MAR) para permitir que as ANC adoptem apenas uma parte do modelo que
considerem necessário para cumprir com o MAR. Por exemplo, o modelo não
exige alterações aos acordos multilaterais em vigor, uma vez que o MMoU da
IOSCO e as ANC poderão celebrar acordos de cooperação complementares que
abranjam as partes do documento modelo, caso existam, que não estejam
actualmente incluídas no MMoU da IOSCO (ou outros acordos de cooperação
relevantes).

Adicionalmente, o documento inclui um modelo de acordo administrativo entre
as ANC e as autoridades de supervisão de países terceiros para a transferência de
dados. O referido modelo está em conformidade com o acordo administrativo
ESMA-IOSCO relativo à transferência de dados entre as entidades.

Por fim, importa referir que o impacto dessa regulação se reflecte em aspectos
como maior restrições de confidencialidade e maior fluidez de informação entre
os paises na medida em que é identificado um ponto de contacto.

O referido documento pode ser lido na íntegra aqui.

https://www.esma.europa.eu/search/site/cooperation market abuse?f%5b0%5d=im_field_document_type:44&date_from=2019-09-01&date_to=2019-10-31
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Outros temas sobre o Mercado de Capitais

IOSCO publica: Questões, Riscos e Considerações Regulamentares Relacionadas
com Plataformas de Negociação de activos Criptográficos
aqui.

IOSCO publica: Actualização para a Análise da IOSCO da Regulamentação do
Mercado de Fundos
aqui.

FMI publica: Inclusão Financeira das PME para um Crescimento Sustentado no
Médio Oriente e na Ásia Central
aqui.

FMI publica: Detenções de Títulos Públicos e Crédito de Bancos ao Sector
Privado em Mercados Emergentes e Economias em Desenvolvimento
aqui.
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https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD627.pdf
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD640.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/09/27/SME-Financial-Inclusion-for-Sustained-Growth-in-the-Middle-East-and-Central-Asia-48534
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/10/11/Banks-Holdings-of-Government-Securities-and-Credit-to-the-Private-Sector-in-Emerging-Market-48651


5

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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