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IOSCO publica relatório sobre a Segurança Cibernética no Mercado 
de Valores Mobiliários - Uma Perspectiva Internacional

Embora ainda haja um certo nível de ambiguidade quanto às várias terminologias associadas ao “Cyber 
Risk” (risco cibernético, em português), começa a solidificar-se um consenso sobre uma possível definição.
No essencial, o risco cibernético refere-se aos potenciais resultados negativos associados a ataques
cibernéticos. Por sua vez, os ataques cibernéticos podem ser definidos como tentativas de comprometer a
confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados ou sistemas informatizados. Portanto, a
Segurança Cibernética é um conceito amplo, que engloba todas as actividades importantes associadas à 
mitigação do risco cibernético, nomeadamente, identificação, protecção, detecção, resposta e recuperação 
de ataques cibernéticos.

O risco cibernético constitui um crescente e significativo risco à integridade, eficiência e estabilidade dos
mercados financeiros. De facto, como indica o relatório, o risco cibernético não é apenas “mais um risco” na
extensa lista de riscos, mas um fenómeno único, altamente complexo e de rápida evolução. O elemento
humano do risco cibernético, combinado com a rápida evolução tecnológica do mercado de valores 
mobiliários, sugere que este fenómeno exija uma atenção adequada e permanente por parte dos 
reguladores e participantes do mercado.  

Este relatório fornece uma revisão das diferentes abordagens regulatórias relacionadas com a segurança 
cibernética e as potenciais ferramentas disponíveis aos reguladores para responder ao risco cibernético. O 
relatório também descreve algumas das práticas adoptadas pelos participantes de mercado relacionadas 
com o assunto.

O conteúdo do referido documento está organizado em torno dos relatórios de emitentes, plataformas de 
negociação, intermediários de mercado, gestores de activos e infraestruturas do mercado financeiro, e as 
questões de regulação, desafios e abordagens são destacadas em relação a esses segmentos.

Por outro lado, o relatório destaca as questões e oportunidades relacionadas com a cooperação e partilha 
de informações entre os participantes do mercado e reguladores.

O referido documento pode ser consultado na íntegra Aqui.

BIS publica estudo sobre Intermediação Financeira e a 
Transmissão de Políticas Monetárias nas Economias de Mercados
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Emergentes (EMEs): O que mudou após a crise de 2008?

Ao contrário da ineficácia verificada nos modelos tradicionais de política monetária, tem havido crescente
evidência nos últimos anos que o tamanho e a estrutura da intermediação financeira desempenham um 
papel fundamental na transmissão da política monetária.

O papel dos bancos, a globalização dos mercados de dívida e a redução sustentada das taxas de juros 
globais de longo prazo são os três principais desafios pós-crise 2007-2008 na intermediação financeira. Este 
artigo analisa as implicações destes desafios nos canais de transmissão da política monetária em 
economias emergentes.

O estudo argumenta que a globalização dos mercados de dívida significa que a política monetária não pode 
ser realizada apenas através da taxa de juros de curto prazo. Este facto levanta questões sobre os 
instrumentos apropriados a serem usados para a estabilização económica neste novo ambiente.

O estudo ainda afirma que uma das dimensões da globalização dos mercados de dívida diz respeito ao uso 
das moedas locais. Um pressuposto implícito nos modelos tradicionais de transmissão monetária é que os 
activos nos balanços nacionais são denominados em moeda nacional, sendo que, mudanças na política 
monetária têm implicações no fluxo de capitais dentro da economia. No entanto, a influência da política
monetária nacional é limitada quando uma grande parte dos passivos e activos domésticos é denominada 
em moeda estrangeira. Refira-se que, o paper apresenta evidências que o grau de dolarização dos sistemas
bancários das economias emergentes tem caído consideravelmente ao longo da última década, verificando-
se o contrário no sector não bancário, que tem aumentado o seu nível de dolarização, influenciando a 
transmissão da politica monetária.

O referido documento pode ser consultado na íntegra Aqui.

FMI publica o relatório de Estabilidade Financeira Global

O Relatório de Estabilidade Financeira Global avalia o sistema financeiro global e dos mercados, focando no
financiamento de mercado emergentes num contexto global. Concentra-se também nas condições actuais 
do mercado, com destaque para as questões sistémicas que possam constituir um risco para a estabilidade 
financeira e acesso ao mercado sustentado por mutuários de mercados emergentes. O relatório procura 
destacar os aspectos financeiros dos desequilíbrios económicos destacados pelo World Economic Outlook 
do FMI. Ele contém, como características especiais, capítulos analíticos ou ensaios sobre questões 
estruturais ou sistémicas relevantes para a estabilidade financeira internacional.

O presente documento conclui que os riscos a estabilidade financeira global aumentaram desde Outubro de 
2015, tendo concluído que as perspectivas se deterioraram nas economias desenvolvidas devido à incerteza 
e retrocesso nos níveis de confiança, paralelamente ao facto do declínio dos preços do petróleo e de outras 
commodities e a desaceleração do crescimento estarem a gerar riscos elevados nos mercados emergentes.

Estes desenvolvimentos agravaram as condições financeiras, reduziram o apetite ao risco por parte dos 
investidores e aumentaram o risco de crédito. Uma resposta ampla a esses problemas é necessária para
garantir a estabilidade financeira. Segundo o relatório, as economias avançadas devem continuar a lidar 
com o legado deixado pela crise, e os mercados emergentes precisam de reforçar a sua capacidade de 
resistência aos choques externos, bem como, reforçar a liquidez do mercado.

A avaliação das condições macrofinanceiras, os formuladores de políticas devem levar cada vez mais em 
conta a evolução económica nas economias de mercado emergentes. Finalmente, o relatório analisa as 
mudanças na importância sistémica das seguradoras, considerando que nas economias avançadas a
contribuição das seguradoras de vida para o risco sistémico tem aumentado nos últimos anos. Os resultados
sugerem que os supervisores e reguladores devem ter uma abordagem mais macroprudencial para o sector.

O referido documento pode ser consultado na íntegra Aqui.
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A Comissão Europeia publica documento sobre a Revisão da 

Estabilidade e Integração Financeira na Europa: Um Foco sobre a 

União do Mercado de Capitais

O Plano de Acção para um Mercado de Capitais Único da União Europeia foi lançado em Setembro de 
2015. Este documento, publicado pela Comissão Europeia, sobre a estabilidade e a integração financeira, 
serve como um complemento para o primeiro relatório de status sobre a implementação do Plano de Acção 
desta União. O Plano de Acção define medidas essenciais para alcançar um verdadeiro Mercado de 
Capitais Único na União Europeia, com o objectivo de mobilizar capital para fomentar o crescimento 
económico e criar empregos. O Mercado de Capitais Único também visa promover a estabilidade financeira, 
facilitando um conjunto mais diversificado de canais de financiamento.

O contéudo do presente documento apresenta uma visão geral de como os mercados financeiros têm 
desenvolvido, salientando que as condições de financiamento na União Europeia mantiveram-se 
relativamente boas, apoiadas essencialmente por uma política monetária extremamente expansionista. A 
taxa de juro dos empréstimos bancários diminuiu, e na área Euro o volume de empréstimos às empresas 
continuou a se expandir. O financiamento por via do mercado accionista continuou a evoluir favoravelmente 
e o mercado de obrigações continuou a beneficiar-se do ambiente de baixas taxas de juro.

Por outro lado, o documento destaca que os mercados financeiros têm enfrentado ventos cada vez mais
adversos, especialmente, no início de 2016. Estes desafios dizem respeito a uma série de factores externos, 
como o ajustamento em curso nas economias emergentes para uma trajectória de crescimento mais
moderada, as elevadas tensões geopolíticas, e políticas monetárias divergentes nas principais economias
avançadas. O sector bancário tem registado um menor desempenho em relação a outros sectores do 
mercado financeiro, devido a preocupações sobre a rentabilidade dos bancos. Estes desafios enfrentados 
pelo sector bancário, estão a prejudicar a eficácia do canal de empréstimos bancários.

Finalmente, o documento identifica indicadores para monitorar as principais tendências nos mercados de 
capitais, que são relevantes para os seis principais objectivos do Plano de Acção para um Mercado de 
Capitais Único, a saber:

1. Financiar a inovação, start-ups e empresas não cotadas;
2. Facilitar a entrada e financiamento das empresas no Mercado de Capitais;
3. Promover o investimento de longo prazo, projectos sustentáveis   e projectos de infra-estrutura;
4. Fomentar o investimento de retalho e institucional;
5. Alavancar o sector bancário para apoiar a economia em geral; e
6. Facilitar o investimento transfronteiriço.

Os indicadores construídos no documento fornecem uma análise económica do funcionamento dos 
mercados de capitais na Europa e um cenário empírico para discutir o impacto do Mercado de Capitais 
Único. Estes indicadores não devem, contudo, ser vistos como uma avaliação do impacto das acções para o 
Mercado de Capitais Único, que ainda pode ser influenciado por muitos outros factores, tais como, a cultura, 
os fundamentos económicos e os ciclos financeiros.

O referido documento pode ser consultado na íntegra Aqui.

Outros Temas de Interesse

BIS publica estudo sobre a sustentabilidade fiscal e o ciclo financeiro
Consulte aqui
BIS publica estudo sobre a liquidez do mercado de renda fixa
Consulte aqui
Working Paper: Solvência Bancária e o Custo de Captação de Fundos
Consulte aqui
Working Paper: O Abrandamento da China e a Volatilidade do Mercado Financeiro Global: Crescimento Mundial em 
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Risco?
Consulte aqui
Working Paper: BIS publica estudo sobre Aspectos de Inclusão Financeira
Consulte aqui
Working Paper: Estabilidade Financeira e a Política de Taxa de juros: Avaliação Quantitativa dos Custos e Benefícios
Consulte aqui
Working Paper: Crédito, Securitização e Política Monetária: Cuidado com as Consequências Não Intencionais
Consulte aqui
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Sobre a CMC:

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).

Recebe esta newsletter é porque está inscrito na nossa mailing list como [email address].

Não está interessado em continuar a receber? Clique Aqui

Copyright © 2014 CMC - Comissão do Mercado de Capitais, All rights reserved.

Página 4 de 4Newsletter Mercados

22/08/2016mhtml:file://C:\Users\yasmine.faria\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Inter...


