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1. MERCADOS FINANCEIROS 
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Transferência de recursos financeiros de entidades
detentoras de poupanças para agentes deficitárias com 
finalidade de financiamento de projectos;

Vital para o desenvolvimento sustentado da economia;

Caracterizados por uma evolução bastante dinâmica
(mudanças rápidas e inovações financeiras);

Dependência acentuada as tecnologias de informação;

Transacções complexas e esquemas fraudulentos
sofisticados e Propensos à riscos do Mercado.



1a) Capitalização Bolsista em Mil Milhões USD

MESES MUNDO EUA BRASIL ÁFRICA DO SUL PORTUGAL QUÉNIA

FEV/15 67 554,6 24 814,6 754,1 532,2 67,2 26,4

JAN/15 64 263,2 23 496,9 755,3 518,3 61,2 25,0

DEZ/14 65 017,0 24 413,7 809,1 506,1 61,4 24,8

NOV/14 65 245,7 24 340,6 899,2 521,8 68,1 25,5

OUT/14 64 320,2 23 797,4 939,3 515,2 70,2 25,2

SET/14 64 222,9 23 379,2 944,5 485,1 77,1 25,8

AGO/14 65 986,6 23 876,4 1 153,0 531,1 84,3 25,0

Fonte: Bloomberg
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1b) Capitalização Bolsista em % PIB - Fev14
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Fonte: Bloomberg



2. CRISES DOS MFs
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1929-33
• Quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque;

1982
• Crise da dívida externa, na América Latina, com início no México;

1989-91

• Crise do sistema de poupança e empréstimo nos Estados Unidos;
• Bolha especulativa japonesa;

1992-95

• Ataques especulativos às moedas no Mecanismo de Taxas de Câmbio Europeu;
• Crise económica do México de 1994: ataque especulativo e incumprimento no México

1997-98

• Crise financeira asiática: desvalorizações e crise bancária em vários países da Ásia;
• Crise financeira Russa: desvalorização da moeda rublo e incumprimento da Rússia

2001-02

• Crise económica da Argentina : quebra do sistema bancário;
• Crise dot.com

2008-12

• Crise financeira de 2008
• O estouro da bolha imobiliária e desvalorização dos produtos financeiros



3. IOSCO/OICV
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África:
Membros Ordinários: 14;
Membros Associados: 2.

� Criada em 1983 a partir de uma associação 

Interamericana fundada em 1978;

� Principal fórum internacional para as 

autoridades reguladoras dos mercados de 

valores e seus derivados;

� 115 jurisdições com responsabilidades 

diárias relativas à regulação de valores 

mobiliários e à aplicação das leis relativas a 

valores mobiliários;

� Regulação de mercados com diferentes 

níveis de complexidade e de 

desenvolvimento e com diferentes 

dimensões - diferentes ambientes culturais e 

jurídicos;

� Membros Ordinários, Associados e Afiliados



3a) IOSCO - Objectivos

Proteger os Investidores

• Face as práticas 
enganosas, manipuladoras 
ou fraudulentas, incluindo 
abuso de informação 
privilegiada e uso indevido 
dos activos dos clientes;  

Assegurar mercados justos, 
eficientes e transparentes

• A equidade dos mercados 
ligada à protecção dos 
investidores e, em particular, 
à prevenção de práticas de 
negociação abusivas ;

• As estruturas do mercado 
não devem favorecer 
indevidamente alguns 
utilizadores do mercado em 
detrimento de outros 
(tratamento justo de ordens 
e um processo de formação 
de preços fiável); 

• A divulgação de informações 
relevantes atempada e 
generalizada reflecte no 
processo de formação de 
preços  

Reduzir o Risco Sistémico

• A gestão eficaz de riscos e a 
garantia dos requisitos de 
capital e outros requisitos 
prudenciais são relevantes 
para a assunção adequada 
de riscos; 
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3b) IOSCO - Princípios

Estabelecem um amplo quadro geral 
para a regulação de valores mobiliários;
•Mercados de valores mobiliários;
•Intermediários que operam nesses mercados; 
•Emitentes de valores mobiliários;
•Agências de notação de risco de crédito, 
•Venda de unidades de participação FI;  
• Gestão e a operação de OICs

Principais padrões fundamentais para a 
existência de sistemas financeiros 

sólidos, - prioritárias na sua 
implementação.

Base para o exercício de auto-avaliação
abrangente e utilizados pelo BM e FMI;

A gestão eficaz de riscos e a garantia 
dos requisitos de capital e outros 

requisitos prudenciais são relevantes 
para a assunção adequada de riscos.
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3c) IOSCO - MMoU 

Integração à IOSCO – Significa 
subscrição do MMoU

Forte indicador sobre a implementação 
na totalidade os Princípios;

Instrumento jurídico de cooperação 
entre os membros da IOSCO a nível 

internacional para facilitar a detecção e 
a dissuasão de má conduta 

transfronteiriça;

Referência para a cooperação 
internacional, mas não limita a 

capacidade dos membros para assinar 
outros acordos que possam ir além do 
que está prescrito no IOSCO MMoU
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3d) Assistência no Âmbito do MMoU 
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• Obtenção de informações públicas 

ou não públicas;

• Obtenção de registos bancários, de 

corretagem ou outros registos; 

• Obtenção de cooperação voluntária; 

• Fornecimento de avaliações de 

análises de risco e informações para 

apoiar a identificação, avaliação e 

mitigação de riscos ocultos para os 

mercados e investidores; 

• Assistência na inspecção de visitas aos 

participantes do mercado e fornecimento 

de relatórios de supervisão;

• Obtenção de informações, documentos e 

depoimentos ou declarações com 

carácter, no mínimo, voluntário; 

• Fornecimento de informações sobre os 

processos de regulação numa jurisdição 

ou na obtenção de ordens judiciais.



3e) Importância do MMoU da IOSCO
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3f) Benefícios da IOSCO

Certificado de 
Qualidade

• Referência de 
segurança jurídica 
para os investidores 
não residentes 
(aumento da 
credibilidade e 
atractividade do 
mercado); 

Interacção com 
Outras Autoridades 

de Regulação

• Consultas entre os 
membros sobre 
questões 
relacionadas ao 
MVM; 

Prevenção e a 
mitigação de riscos 

• Prevenção e a 
mitigação de riscos 
num mercado 
dinâmico e crimes 
transfronteiriços

Formação e 
Capacitação das 
Autoridades de 

Regulação

• Aumento e o 
aprimoramento de 
conhecimentos, 
através das 
experiências de 
outras jurisdições. 
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3g) IMPLICAÇÕES - Emitentes

A divulgação 
integral, 
atempada e 
rigorosa de 
informações 
financeiras e 
não financeiras;

O tratamento 
dos titulares de 
valores 
mobiliários de 
forma justa e 
equitativa;

As normas de 
contabilidade com 
elevada qualidade 
e reconhecidas 
internacionalment
e; 

As demonstrações 
financeiras 

auditadas e exigidas 
nos prospectos, 
documentos de 

cotação e relatórios 
anuais, reflectindo

uma divulgação 
integral, atempada e 

rigorosa.
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3h) IMPLICAÇÔES – OICs

• a elegibilidade, a governação, a organização e o 
comportamento operacional dos operadores dos 
OIC; 

• o cumprimento dos termos do prospecto e de 
outros documentos constitutivos;

• a boa conservação dos fundos dos investidores e 
dos activos dos OIC

A regulação dos OIC 
inclui

• a promoção de elevadas padrões de competência, 
integridade e de negociação justa; 

• a manutenção em custódia dos activos em nome 
dos investidores; e 

• a existência de mecanismos para confirmar que os 
investimentos dos OIC são valorizados 
adequadamente. 

A supervisão visa 
garantir

Comissão do Mercado de Capitais 15



3i) IMPLICAÇÕES – IFs

• Supervisão adequada e contínua em relação 
aos intermediários financeiros;

• Poderes de investigação e de recursos de 
enforcement; 

• Mecanismo eficiente e eficaz para atender a 
reclamações de investidores.

A regulação das IFs
inclui

• Incompetência, má gestão do risco ou de 
gestão de risco de um evento extraordinário; 

• Violação do dever, leis e regulamentos 
(desvio de fundos ou bens do cliente); 

• Manipulação, abuso de informação 
privilegiada, e outras irregularidades 
comerciais;

• Conflitos de interesses e a insolvência da IFs. 

A supervisão focada 
para
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