
 
 

Mercado de capitais com regulação para oferta de 

valores mobiliários 

O País 

07/07/16 

 

Os regulamentos emitidos pela Comissão do Mercado de capitais respeitam à oferta 

pública de valores mobiliários e à prevenção ao branqueamento de capitais  

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) emitiu regulamentos relacionados a oferta pública 

de valores mobiliários e a prevenção ao branqueamento de capitais. A CMC publicou em Junho, 

no Diário da República, regulamentos e instruções que reforçam a adequação da instituição às 

práticas de compliance internacionais. As publicações incluem condições para a Prevenção ao 

Branqueamento de Capitais, para a Oferta Pública e Privada de valores mobiliários e para o 

apropriado cumprimento do Dever de Informação. O montante de divisas vendidas no mercado 

cambial reduziu em 61,4% na última semana de Junho. O montante de divisas disponibilizadas 

na última semana de Junho situou-se em 88,4 milhões EUR, inferior em 61,4% ao total de 229,2 

milhões EUR referentes a semana anterior, valor que representa o segundo menor montante 

vendido em Junho.  

 

Espaço Internacional  

Nos EUA, as encomendas de fábrica reduziram em consequência da valorização do dólar. As 

encomendas de fábrica reduziram em 1% em Maio, após aumento de 1,8% registado no mês 

anterior. A redução das encomendas de bens de capital, que representa uma proxy para o 

investimento, em 0,5% exerceu impacto significativo sobre o registo, tendo sido divulgada em 

Maio a razão estoques sobre remessas de 1,36%. A valorização do dólar e as condições 

económicas internacionais têm limitado as exportações. No Reino Unido, a expectativa dos 

investidores sobre o crescimento da economia reduziu mas mantém-se positiva.  

 O PMI Composto estabeleceu-se em 52,4 pontos em Junho, inferior ao registo de 53 pontos 

referente ao mês anterior, sendo que ao manter-se acima de 50 pontos reflecte uma expectativa 

de crescimento do sector. O desempenho menos positivo do indicador reflecte a redução do PMI 

Serviços e do PMI Construção que superou o aumento das expectativas sobre o sector 
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manufactureiro. Na Rússia, a taxa de inflação homóloga apresentou aumento superior as 

expectativas. A taxa de inflação homóloga cujo controle representa o objectivo principal do Banco 

Central russo, situou-se em 7,5% em Junho, superior a expectativa de 7,4% e ao registo de 7,3% 

referente ao mês anterior. Apesar do aumento mantém-se abaixo do máximo de 16,9% registado 

em Maio de 2015.  

 

Destaques da Agenda Económica  

O departamento de research do Atlântico realçou ontem, quarta-feira, a divulgação, nos EUA, 

das informações respeitantes às aplicações em hipotecas MBA da última semana de Junho, após 

reduzirem em 2,6%. Na Alemanha, o destaque foi para a disponibilização das encomendas de 

fábrica referentes a Maio, sendo esperada uma contração de -2%. 


