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Enquadramento  

 

A Organização Internacional de Comissões de Valores – IOSCO, publicou em 

Dezembro de 2013, seu relatório sobre o tema “Questões Regulatórias Levantadas 

por Mudanças na Estrutura de Mercado” 1 , onde faz quatro recomendações 

(apresentadas mais adiante) que buscam promover a liquidez do mercado, a 

eficiência, a transparência no processo de formação de preços e a qualidade de 

execução dos investidores, isto no quadro de um ambiente fragmentado.  

 

De um modo geral, o relatório é uma resposta a um pedido do G20 à IOSCO, feito no 

ano de 2010, no sentido de desenvolver um conjunto de recomendações sobre 

aqtemática supra citada. Para o efeito, estrutura-se em três capítulos principais, onde 

faz-se uma incursão sobre os temas seguintes: I) Os Exchange Traded Funds (ETF), 

no que respeita a estrutura de mercado actual deste tipo de instrumentos financeiros; 

II) O quadro regulatório até então desenvolvido ligado às mudanças na estrutura de 

mercado, nomeadamente, ao nível das plataformas alternativas de negociação fora 

de bolsa (fragmentação do mercado) 2 ; e, III) As conclusões e recomendações 

(capítulo 4). O capítulo reservado aos apêndices apresenta de modo bastante 

sintético uma panóplia de iniciativas que se têm vindo a desenvolver no âmbito das 

mudanças nas estruturas de mercado desde 2001. 

As análises prévias e recomendações feitas pela IOSCO em outras áreas 

relacionadas foram tidas em conta neste relatório. Destaque para os relatórios de 

2011 e 2013 que abordam os temas “Questões Regulatórias levantadas pelo impacto 

das mudanças tecnológicas sobre a Integridade e Eficiência do Mercado” e “ Os 

                                                                 
1 Do Inglês Regulatory Issues Raised by Changes in Market Structure Report. 
2 As plataformas alternativas de negociação a que o relatório faz menção são as Multilateral Trading 
Facilities (MTFs), ou, para algumas jurisdições, a exemplo dos Estados Unidos, as Alternative Trading 
System (ATS).  



 
 

      3 

 

desafios tecnológicos para Questões de fiscalização do mercado e instrumentos de 

regulação”, respetivamente.  

 

É feita, de alguma forma, uma actualização ao relatório de 2001 da IOSCO sobre 

“Transparência e Fragmentação do Mercado”, na medida em que fornece uma 

visão geral do estado atual de fragmentação dos mercados e medidas de regulação 

tomadas em várias jurisdições, membros IOSCO, desde 2001. A fragmentação do 

mercado refere-se à existência de vários espaços de negociação de instrumentos 

financeiros, através do qual um mesmo título é comprado e vendido dentro de uma 

mesma jurisdição. Como resultado, o local de compra e venda de títulos individuais é 

fragmentado, na medida em que as cotações e as ordens em diferentes plataformas 

de negociação podem não ter a oportunidade de interagir. Este fenómeno foi 

verificado a nível das jurisdições pesquisadas em sede do relatório. 

 

A visão geral dos regulamentos e regras que se aplicam aos vários tipos de sistema 

de negociação, sejam eles dentro ou fora de bolsa, como também os factores que 

promoveram a criação de várias plataformas alternativas para negociação de um 

mesmo instrumento financeiro, as análises de como a liquidez foi se dispersando 

entre as várias plataformas de negociação nas transacções de acções e de ETFs e 

por último, os resultados do diálogo com a indústria, incluindo a consulta com as 

comissões competentes da IOSCO, constituem a “pedra angular” deste trabalho 

levado a cabo pela IOSCO. 

 

Recomendações da IOSCO  

 

Do relatório pode-se extrair as seguintes recomendações:  

Recomendação 1  

 

0.1 Os reguladores devem monitorizar regularmente o impacto da fragmentação sobre   

a integridade e a eficiência do mercado nos diferentes espaços de negociação e 

procurar garantir que os requisitos regulamentares aplicáveis ainda são 

adequados para proteger os investidores e assegurar a integridade e a eficiência 
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do mercado, inclusive quanto à formação de preços, tendo em conta as diferentes 

funções que cada espaço de negociação exibe. 

0.2 Os reguladores devem avaliar regularmente as exigências regulamentares 

impostas aos diferentes espaços de negociação e de procurar garantir que eles 

são consistentes (mas não necessariamente idênticas) em espaços que oferecem 

serviços similares para instrumentos similares. 

 

Recomendação 2  

 

0.1 Em um ambiente onde a negociação é fragmentada em várias plataformas, os 

reguladores devem procurar garantir que adequadas medidas estão em vigor, a 

fim de facilitar a consolidação e divulgação de informações o mais próximo do 

tempo real de acordo aos padrões tecnicamente possíveis para a jurisdição. 

Recomendação 3 

 

0.1 Quando os mercados estão fragmentados, os reguladores devem considerar 

o impacto potencial da fragmentação sobre a capacidade dos intermediários 

cumprirem as regras de tratamento das ordens, bem como, as regras de 

melhor execução (best execution) e tomar as medidas necessárias. 

 

Recomendação 4 

 

0.1 Os reguladores devem monitorizar regularmente o impacto da fragmentação 

do mercado sobre o nível de liquidez nas várias plataformas de negociação. 

0.2 Os reguladores devem procurar garantir que os requisitos regulatórios 

prevêem um acesso justo e razoável às fontes de liquidez, sejam no 

mercado de bolsa como no mercado fora de bolsa. 
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Notas finais  

 

Assim sendo, entendemos ser pertinente que a CMC acompanhe as transformações 

tecnológicas, bem como o surgimento de novos espaços (plataformas) de negociação 

de modo contínuo.  

Em particular, chamamos a atenção para o seguinte:  

I. Considerando o modelo pensado para a abertura da conta de capital de Angola, 

visa segmentação do mercado em dois grandes braços (nacionais e 

estrangeiros), é necessário salvaguardar a inexistência de preços diferentes 

para um mesmo instrumento nos dois mercados.  

II. A evolução do mercado angolano poderá fazer com que surjam, a médio prazo, 

estruturas de negociação fora de bolsa, pelo que a CMC deverá garantir que 

as leis e regulamentos estejam alinhadas as recomendações da IOSCO 

relativamente a esta temática. Dito de outro modo, a interacção que se pode 

estabelecer entre BODIVA, plataformas alternativas de negociação (MTF s 

ATS) e mercado de balcão, poderá gerar alguma distorção a nível dos preços 

de instrumentos financeiros, pelo que é necessário garantir a existência de um 

quadro capaz de monitorizar a evolução do mercado no sentido de se poder 

apurar de modo eficiente e recorrente se as razões de fundo ao aparecimento 

de plataformas alternativas de negociação estão a ser verificadas.  

 

 


