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FMI publica relatório bienal sobre ''Estabilidade financeira global'' 

O relatório faz uma análise retrospetiva dos riscos para a estabilidade financeira global desde Abril do ano corrente, 

concluindo que os riscos a curto prazo diminuíram mas que entretanto os risco a medio prazo continuam a aumentar.

A nível das economias mais avançadas e com algum foco no sector bancário, o relatório da nota que as mesmas 

enfrentam uma série de desafios cíclicos e estruturais e precisam de adaptar-se não apenas ao baixo crescimento e 

às baixas taxas de juros, bem como a um mercado evolutivo juntamente com a sua regulação.

A fraca lucratividade dos bancos ao longo do tempo pode reduzir a sua capacidade de apoiar o crescimento, e uma 

recuperação cíclica não resolverá o problema da baixa lucratividade. Desta forma, são necessárias reformas mais 

enraizadas e uma gestão sistémica bem estruturada, especialmente para os bancos europeus.

O relatório da ainda nota que a alavancagem corporativa nas economias emergentes permaneceu elevada em alguns 

países, mas que o ambiente externo favorável actual apresenta uma oportunidade para as empresas excessivamente 

endividadas reestruturarem seus balanços.

A falta de crescimento da renda e o aumento da desigualdade abriram as portas para políticas populistas e voltadas 

para o interior. Esses factores tornam ainda mais difícil lidar com problemas actuais e expõe ainda mais as economias 

e os seus respectivos mercados  à possíveis choques. 

Deste modo, é necessário um conjunto de políticas solidas e equilibradas para proporcionar um caminho mais forte

para o crescimento e a estabilidade financeira, evitando assim uma possível estagnação financeira e económica.

Para terminar, o relatório examina a relação entre a governação corporativa, proteção dos investidores e estabilidade 

financeira em economias emergentes.

O referido documento pode ser consultado na íntegra Aqui.

IOSCO publica relatório consultivo sobre "Boas prácticas durante a
liquidação dos fundos de investimento"

O objectivo do relatório de consulta é de obter feedback dos stakeholders sobre um conjunto proposto de boas 

práticas a quando do processo de liquidação voluntária de um Organismo de Investimento Colectivo (OIC) doravante 

chamados de Fundos de Investimento.

O relatório faz uma análise às possíveis razões que podem levar a liquidação de um fundo de investimento, incluindo 

a fraca procura dos investidores, condições económicas desfavoráveis   ou as decisões comerciais por parte da 

entidade responsável pela gestão do fundo de investimento (SGOIC) e em alguns casos, a ocorrência de 

resgates significativos tornam o fundo inviável, obrigando a uma liquidação.

O documento faz ainda menção do impacto que a liquidação de um fundo poderá sobre investidores do que diz
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respeito aos custos associados a tal acção (liquidação) ou capacidade dos investidores de resgatar as suas 

participações durante o processo de liquidação. Ao longo deste processo, os investidores, sejam eles de institucionais 

ou não institucionais, têm uma participação importante ligada ao valor final do seu investimento  no momento da 

liquidação bem como a sua capacidade de resgate em tempo útil.

Por último, o documento aborda também as liquidações voluntárias, uma vez que a legislação a nível nacional na 

maioria das jurisdições trata de liquidações involuntárias (por exemplo, no caso de insolvência de um fundo). As

liquidações voluntárias ocorrem tipicamente porque um fundo de investimento, embora ainda solvente, já não é

economicamente viável ou não pode mais servir os objetivos pretendidos. A decisão de liquidação nestes casos é 

tomada pela entidade responsável, embora esta decisão possa basear-se em factores fora do seu controlo (por 

exemplo, nos caso em que um prestador de serviços ao fundo como custodiante, deixa de exercer a sua função, e 

não é possível nomear um substituto adequado). Neste caso o fundo de investimento é normalmente encerrado de

acordo com as disposições do seu documento constitucional e / ou prospecto em conjunto com os processos legais / 

regulamentares locais para a liquidação ordenada de fundos de investimento nessa jurisdição.

O referido documento pode ser consultado na íntegra Aqui

IOSCO publica relatório sobre "Governação Corporativa em 

Mercados Emergentes"

A Growth and Emerging Markets (GEM) da IOSCO publicou um relatório com vista ao fortalecimento das estruturas de 

governação corporativa em mercados emergentes

O Relatório sobre Governanção Corporativa em Mercados Emergentes identifica possíveis medidas e abordagens

regulatórias com vista ao fortalecimento da governação corporativa em jurisdições de mercados emergentes e o 

alinhamento de políticas regulatórias de padrões internacionalmente reconhecidos.

O documento é a primeira publicação da IOSCO, com foco na governação corporativa em mercados emergentes com 

benchmark nos Princípios de Governança Corporativa da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

Económico), recentemente revistos pelo G20.

O relatório tem como foco três áreas chave, nomeadamente composição e responsabilidade do conselho de 

administração, remuneração e políticas de incentivo, e gestão de risco e controlo interno.

Por seu lado,  relatório baseia-se também numa pesquisa abrangente entre reguladores, bolsas de valores, empresas 

cotadas, investidores institucionais e outras partes interessadas nas práticas de governação corporativa em 

jurisdições de mercados emergentes. O mesmo faz ainda uma reflexão sobre as políticas regulatórias nas jurisdições 

de mercados emergentes estarem geralmente alinhadas as recomendações dos Princípios da OCDE. 

Por ultimo, o relatório identifica também algumas iniciativas e abordagens para a melhoria na implementação das 

melhores práticas de governação corporativa, com especial enfoque na composição  diversificação do órgão de 

gestão, e na qualidade dos relatórios de sustentabilidade, responsabilidade social e riscos cibernéticos.

O referido documento pode ser consultado na íntegra Aqui.

Outros Temas de Interesse

BIS publica perguntas mais frequentes no que toca ao "controlo da exposição a grandes riscos"

Consulte aqui

IOSCO publica relatório sobre a "Implementação das recomendações  do G20/FBS para o fortalecimento dos 

mercados de valores mobiliários"

Consulte aqui

BIS publica estudo sobre a “Inclusão financeira e a revolução fintech: Implicações para a supervisão”

Consulte aqui

IOSCO publica estudo sobre ”Boas práticas nas taxas e despesas dos Organismos de investimento colectivo"

Consulte aqui
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Enviar a um amigo 

Sabe de alguém que possa estar 

interessado em receber esta 

newsletter?

Enviar a um amigo

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.
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