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APRESENTAÇÃO

Escolhemos para a edição da Newsletter deste trimestre, o tema “A elegibilidade de valores mobiliários condicionalmente 
convertíveis em ações comuns (contingent convertibles) como fundos próprios de instituições de crédito na transição 
para Basileia III”. Destacam-se sinopses da temática, publicações do BCV, e legislações sobre o tema. Todas as publicações 
constantes desta edição estão disponíveis para consulta e empréstimo na Biblioteca.

A elegibilidade de valores mobiliários condicionalmente convertíveis 
em ações comuns (contingent convertibles) como fundos próprios de 

instituições de crédito na transição para Basileia III
By Miguel Brito Bastos

O complexo normativo regulador dos fundos próprios das instituições de crédito assume um papel central na supervisão 
prudencial das mesmas. Com alguma generalidade, pode descrever-se este conjunto de normas como aquele que impõe 
que as instituições de crédito detenham um valor de bens, ou que emitam instrumentos financeiros em determinado 
valor, calculado por referência à totalidade dos riscos assumidos no exercício da sua atividade ou que estabelece limites 
quantitativos à prática de determinados tipos de atos compreendidos nessa atividade em função daquele volume de 
ativos. O núcleo da regulação jurídica dos fundos próprios das instituições de crédito encontra-se hoje nas normas que 
impõem às instituições de crédito a permanente observância de rácios de solvabilidade.

Sendo este rácio calculado através da divisão do valor total dos fundos próprios pelo valor agregado das posições 
ponderadas em função do seu risco, a concretização dos requisitos de solvabilidade a que cada instituição de crédito 
está sujeita em cada concreto momento depende esquematicamente, (i) da determinação do rácio de solvabilidade 
mínimo, (ii) da mensuração dos riscos suportados pela instituição e que devem ser cobertos pelos fundos próprios e 
(iii) da determinação do tipo de ativos qualificáveis como fundos próprios. Os complexos normativos que precisam os 
requisitos de solvabilidade aplicáveis às instituições de crédito discriminam diferentes classes (tiers) de fundos próprios, 
graduando-as entre si, e estabelecem limites à extensão com que os fundos recondutíveis às classes inferiores podem ser 
considerados para a aferição do cumprimento do rácio de solvabilidade imposto, pelo que às três questões anteriores, se 
cumula uma quarta referente à (iv) determinação da classe à qual se reconduzem os ativos abstratamente elegíveis como 
fundos próprios.

Este texto não visa apresentar um panorama geral sobre os requisitos de solvabilidade a que estão sujeitas as instituições de 
crédito. O problema analisado nas páginas subsequentes é delimitado de forma apertada e pode ser enunciado através de 
uma formulação consideravelmente incisiva: em que moldes podem os valores mobiliários de conversão contingente em 
ações comuns (conhecidos na gíria como contingent convertibles ou, abreviadamente, CoCos) emitidos por instituições 
de crédito ser considerados para a aferição do cumprimento do rácio de solvabilidade que as instituições de crédito 
sujeitas à supervisão do Banco de Portugal devem observar501? O problema levanta, assim, uma questão de qualificação: 
a sua resolução implica, pois, a delimitação do conceito de fundos próprios, bem como das várias classes de fundos 
próprios e a caracterização deste tipo de valores mobiliários – o quid objecto do processo qualificativo – à luz desses 
conceitos.

 In O novo direito bancário. Coimbra: Edições Almedina, Jun 2012. p.175-226 
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MANUAL DE DIREITO DOS VALORES MOBILIÁRIOS

CÂMARA, Paulo
Coimbra: Livraria Almedina, 2009, 941 p.
ISBN: 978-972-40-3855-1
MON 05719 A; MON 05719 B; MON 05719 C; MON 05719 D

O Direito dos valores mobiliários opera uma dupla e interessante síntese: a um tempo, 
sem embargo de especificidades nacionais, acolhe tradições jurídicas de ambos os lados 
do Atlântico; a outro tempo, cruza institutos de Direito privado e de Direito público.
Recorrentemente movido pelo vento da novidade, este ramo jurídico revela-se progressivo e de rápida evolução: 
o interesse que desperta, aos olhos de juristas e de não-juristas, é crescente.
Este momento apresenta-se, de resto, como particularmente oportuno para uma exposição global e sistematizada 
sobre o Direito dos valores mobiliários. Terminado um ciclo de reformas comunitárias, logo se anunciam recentes 
e futuras alterações legislativas, desta feita determinadas pela necessidade de responder e debelar a crise financeira.

DESTAQUES DE OBRAS

SOCIEDADES COMERCIAIS, VALORES MOBILIÁRIOS, INSTRUMENTOS 
FINANCEIROS E MERCADOS 

ALMEIDA, António Pereira de
Coimbra: Livraria Almedina, 2013, 790 p. 
ISBN 978-972-32-2189-3
MON 06841/1

Numa economia moderna e globalizada, o estudo completo do direito das sociedades 
tem de ser integrado com o regime dos valores mobiliários e o funcionamento dos 
instrumentos financeiros e mercados. A importância dada a estas matérias justifica a divisão da obra em dois 
volumes: o primeiro contém o estudo institucional das sociedades comerciais de responsabilidade limitada, nos 
seus vários tipos e modalidades, nomeadamente das sociedades abertas, assim como das relações de coligação 
entre sociedades; o segundo volume trata dos valores mobiliários e dos instrumentos financeiros derivados, quer 
quanto ao seu regime, quer numa perspectiva de investimento e cobertura de riscos (hedging). 
O acesso aos mercados e seu funcionamento são tratados, quer como meio de financiamento das sociedades e 
liquidez das participações, quer no plano da aquisição de empresas (OPAs).

TÍTULOS DE CRÉDITO E VALORES MOBILIÁRIOS: TÍTULOS DE CRÉDITO

MARTINS, Alexandre de Soveral
Coimbra: Livraria Almedina, 2014, 128 p.
ISBN: 978-972-40-3529-1
MON 06842

O presente livro é dedicado aos títulos de crédito em geral e à letra. Destina-se, antes de 
mais, a fornecer elementos de estudo aos alunos da turma teórica da disciplina de Direito 
Comercial II de que o autor é regente na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. 
Mas a matéria tratada na obra interessa certamente a um público mais vasto. Apesar do recurso cada vez mais 
frequente a outros instrumentos, a letra, pelas funções que pode desempenhar, ainda continua a ser muito utilizada, 
como o revelam as decisões dos nossos tribunais. A este volume seguir-se-ão outros, designadamente sobre os 
regimes da livrança, do cheque e de valores mobiliários.
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DESTAQUES DE OBRAS

- ALMEIDA, Carlos Ferreira de. Desmaterialização dos 
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* PP 94/1993/26
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- CAPDEVILLE, Jérôme Lasserre; MOREL-MAROGER, 
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al.Shadow banking et autres exemples de la finance non 
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In Revue d’Économie Financière Mar 2013, p. 17-160 * PP 
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- DUMAS, Olivier; SARAILLER, Antoine. Directive AIFM: 
gestion de fonds étrangers en France: une clairification 
fiscale importante. Paris: Revue Banque, 2013. In Banque 
& Droit nº 148, Mar-Abr 2013, p. 23-25 * PP 183/2013/148

- FERREIRA, Eduardo Paz. Títulos da dívida pública e 
valores mobiliários. Lisboa: APB, 1997. In Revista da 
Banca nº 43, Julho 1997, p. 27-53 * PP 94/1997/43

- FERREIRA, Eduardo Paz. Informação e mercado de 
valores mobiliários. Lisboa: APB, 2000. In Revista da 
Banca nº 50, Dezembro 2000, p. 5-35 * PP 94/2000/50
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Carole, Ed.Lit. Fonds d’investissement: réglementations 
à foison. Paris: Revue Banque, 2007. In Revue Banque nº 
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- GAUVENT, Sophie. Protection des épargnants: jusqu’où 
faut-il aller?. Paris: Revue Banque, 2012. In Revue banque 
nº 751, Set 2012, p. 22-41 * PP 4/2012/751

- GAUVENT, Sophie. La gestion d’actifs entre en 
résistance. Paris: Revue Banque, 2011. In Revue banque nº 
738,  jul-ago2011 p.20-37 * PP 4/2011/738

- MASSON, David;  JÉZÉQUEL, Thibault. Marchés 
financiers: derniers développements sur le cadre 
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- ZABALA, Bruno. Valeurs mobilières complexes: une 
reforme française. Paris: Revue Banque, 2014. In Revue 
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- CÂMARA, Paulo; GOMES, José Ferreira; GIÃO, João 
Sousa... [et.al]. Conflito de interesses no direito soci-
etário e financeiro: um balanço a partir da crise finan-
ceira. Coimbra: Livraria Almedina, Janeiro 2010. 655 p. * 
MON 03396 A; MON 03396 B; MON 03396 C

- FERREIRA, Amadeu José. Direito dos Valores Mobil-
iários. Lisboa: AAFDLisboa, 1997. 206 p. * MON 03243

- FERREIRA, Eduardo Paz; MORAIS, Luís Silva; GONÇA-
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nos modelo?. Coimbra: Livraria Almedina, 2009. 803 p. 
* MON 03408

- MACHADO, Antonio Gil ed.Lit. Tendências de gestão 
imobiliária ‘07. s.l.: Imoedições - Edições Periódicas e 
Multimédia, 2007. 277 p. * MON 05699

- MACLOT, Philippe. Desenvolvimento dos mercados de 
capitais. Praia: ATTF, Jun 2014. Pág. Var. * MON 06677

- PINHEIRO, Juliano Lima. Mercado de capitais: funda-
mentos e técnicas. São Paulo: Editora Atlas, 2012. 545 p. * 
MON 06467

- VALADA, Rui. Guia dos benefícios fiscais: pessoas sin-
gulares. Mem Martins: Editorial Inquérito, 1994, 46 p. * 
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- VEIGA, Alexandre Brandão da; SOARES, António; PIN-
TO, Frederico da Costa ...[et al.] Direito dos valores mo-
biliários. Coimbra: Coimbra Editora,1999. 321 p. * MON 
04732/1

- VEIGA, Alexandre Brandão da; SOARES, António; PIN-
TO, Frederico da Costa ...[et al.] . Direito dos valores mo-
biliários. Coimbra: Coimbra Editora, Junho 2000. 414 p. * 
MON 04732/2

- VEIGA, Alexandre Brandão da; SOARES, António; PINTO, 
Frederico da Costa ...[et al.]. Direito dos valores mobiliários. 
Coimbra: Coimbra Editora, Abril 2001. 228 p.  * MON 04732/3

ARTIGOS
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BURDA, Michael; WYPLOSS, Charles
Macroeconomia : Uma visão europeia
Lisboa: Verlag Dashofer, 2011
ISBN: 978-989-642-143-4 * MON 06818

CHESNAIS, François
As dívidas ilegítimas : quando os bancos fazem mão baixa 
nas políticas públicas
s.l.: Círculo de Leitores, 2012
ISBN: 978-989-644-176-0 * MON 06827

COVEY, Stephen R.
Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes: 
Lições poderosas para a transformação pessoal
Lisboa: Gradiva, 2015
ISBN: 978-989-616-555-0 * MON 06833

CRUZ, José Neves; CARDOSO, Carla; LEITE, André Lamas; et.al
Infrações económicas e financeiras
Coimbra: Coimbra Editora, 2013
ISBN: 978-972-32-2170-1 * MON 06838

CUNHA, Licínio; Abrantes, António
Introdução ao turismo
Lisboa: Lidel Edições Técnicas, 2013
ISBN: 978-972-757-951-8 * MON 06819

FERNANDES, ABEL L. Costa Fernandes; MOTA, Paulo R. Tavares
A teoria e a política monetárias na actualidade
Coimbra: Edições Almedina, 2014
ISBN: 978-972-40-5768-2 * MON 06832

GRATTON, Lynda
A mudança: O futuro do trabalho já chegou
Alfragide: Texto Editores, 2012
ISBN: 978-972-47-4333-2 * MON 06825

HILL, Manuela Magalhães; HILL, Andrew
Investigação por questionário
Lisboa: Edições Sílabo, 2012
ISBN: 978-972-618-273-3 * MON 06820

NOVAS AQUISIÇÕES DA BIBLIOTECA

Mais novidades no link:  http://intranet/NovidadesCDI.aspx
FUTURAS AQUISIÇÕES: Escolha o título que nós adquirimos.



Biblioteca do Banco de Cabo Verde 5

MAQUIAVEL, Nicolau
O Príncipe
Lisboa: Edições Sílabo, 2014
ISBN: 978-972-618-451-5 * MON 06826

ROCHE, Marc
O banco : Como o Goldman Sachs dirige o Mundo
Lisboa: Edições Sílabo, 2012
ISBN: 978-989-626-380-5 * MON 06828

SHARMA, Robin
O líder sem título
Alfragide: Lua de Papel, 2014
ISBN: 978-989-23-1064-0 * MON 06824

NOVAS AQUISIÇÕES DA BIBLIOTECA

Legislação BCV – AGMVM
➢ Decreto-Lei n.º 3/2014, de 16 de Janeiro de 2014. Alteração do Decreto-Lei n.º 15/2005, de 14 de Fevereiro, que aprova o 

Regime Jurídico dos Organismos de Investimento Colectivo. B.O. n.º 4 - I Série.
➢ Decreto-Lei n.º 2/2014, de 16 de Janeiro de 2014. Diploma estabelece os requisitos que as entidades gestoras de sistemas 

centralizados de valores mobiliários. BO n.º 4 - I Série.
➢ Decreto-Lei nº 58/2013, 30 de Dezembro 2013. Estabelece o regime aplicável aos valores mobiliários escriturais, 

nomeadamente, quanto à sua emissão, registo, movimentação e controlo. BO Nº 71, 2º Suplemento - I Série. 
➢ Portaria nº 30/2013, 27 de Maio de 2013. Aplica aos Títulos de Dívida Pública do Estado de Cabo Verde, Bilhetes e 

Obrigações do Tesouro que pelo Decreto-Lei nº 59/2009, e Decreto-Lei nº 60/2009, ambos de 14 de Dezembro 
respectivamente assumem a forma de valores mobiliários escriturais, representativas de empréstimos de médio e longo 
prazo da República de Cabo Verde. BO Nº 28 - I Série.

➢ Regulamento da AGMVM nº 1/2015, de 9 de Abril de 2015. Desenvolve o regime jurídico associado aos conceitos de 
Investidor qualificado e de Investidor não qualificado. BO nº 19 – II Série.

➢ Regulamento da AGMVM nº 2/2015, de 9 de Abril de 2015. Desenvolve o regime previsto no Regime Jurídico dos 
Organismos de Investimento Coletivo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 15/2005, de 14 de Fevereiro. BO nº 19 – II Série.

➢ Regulamento da AGMVM nº 1/2014, 27 de Novembro de 2014. Altera o Regulamento da AGMVM nº 7/2013, de 3 de 
Maio, que estabelece as regras sobre a dispensa, registo ou aprovação, estrutura e divulgação dos prospectos de ofertas 
públicas. BO Nº 62 – II Série.

➢ Regulamento da AGMVM n.º 8/2013, 03 de Maio de 2013. Estabelece os termos e as condições em que deve ser feita a 
publicidade das ofertas públicas. B.O n.º 24 - II Série.

➢ Regulamento da AGMVM n.º 7/2013, 03 de Maio de 2013. Estabelece as regras sobre a dispensa, registo ou aprovação, 
estrutura e divulgação dos prospectos de ofertas públicas. B.O n.º 24 - II Série.

➢ Regulamento da AGMVM n.º 3/2012, 22 de Janeiro de 2013. Estabelece as regras sobre o conteúdo, a organização e a 
apresentação da informação económica, financeira e estatística utilizada em documentos de prestação de contas, bem 
como as respectivas regras de auditoria. B.O n.º 4 - II Série.

Mais novidades no link:  http://intranet/NovidadesCDI.aspx
FUTURAS AQUISIÇÕES: Escolha o título que nós adquirimos.
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Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários, um meio 
que privilegiamos para assegurar a eficiência, equidade, segurança e transparência 
do mercado dos valores mobiliários. Por essa razão, poderá aqui encontrar um 
conjunto de informações respeitantes ao âmbito das competências da AGMVM, 
designadamente nas suas vertentes de supervisão, regulação, cooperação e 
promoção do mercado.

http://mossbcv1:8010/vPT/Mercado%20de%20Capitais/Paginas/MercadodeCapitais.aspx

A CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 
foi criada em Abril de 1991 e tem como missão supervisionar e regular os 
mercados de instrumentos financeiros, assim como os agentes que neles atuam, 
promovendo a proteção dos investidores. São também atribuições da CMVM:
• Sancionar as infrações ao Código dos Valores Mobiliários e legislação 
complementar;

• Assegurar a estabilidade dos mercados financeiros, contribuindo para a identificação e prevenção do risco sistémico;
• Contribuir para o desenvolvimento dos mercados de instrumentos financeiros;
• Prestar informação e tratar as reclamações dos investidores não qualificados;
• Proceder à mediação de conflitos entre entidades sujeitas à sua supervisão e entre estas e os investidores
• Coadjuvar o Governo e o respetivo membro responsável pela área das Finanças;
• Desempenhar as demais funções que lhe sejam atribuídas por lei.

No menu principal, secção “Legislação/Regulamentos” temos acesso ao código de valores mobiliários, regulamentos, 
instruções, legislação complementar, directivas comunitárias, diplomas revogados assim como a pesquisa por áreas 
temáticas, enquanto na secção “Publicações” podemos consultar o guia de investidor, boletim, relatório anual, cadernos da 
MVM, brochuras, monografias e outras publicações. Ainda disponibiliza “Estudos/Working papers”. 

http://www.cmvm.pt/cmvm/Pages/default.aspx. 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) foi criada em 07/12/1976 pela Lei 6.385/76, com o objetivo de 
fiscalizar, normatizar, disciplinar e desenvolver o mercado de valores mobiliários no Brasil.
A CVM é uma entidade autárquica em regime especial, vinculada ao Ministério da Fazenda, com personalidade jurídica e 
patrimônio próprios, dotada de autoridade administrativa independente, ausência de subordinação hierárquica, mandato 
fixo e estabilidade de seus dirigentes, e autonomia financeira e orçamentária. Em 2013, a CVM reformulou sua estratégia 
institucional e lançou o seu atual Plano Estratégico, reafirmando valores e propósito e definindo os Objetivos Estratégicos 
com projeção para 2023. Esta página apresenta no écran inicial com informações sobre a CVM,  o item “Notícias“ que 
divulgam a atuação da Autarquia no mercado e demais ações. Também é possível pesquisar uma notícia por data ou por 
assunto, e o item “Destaques”. Do lado esquerdo, temos acesso a secção “Legislação” que enumera vários tipos de normativos 
finalizando nas leis e decretos que contém o conjunto de normas jurídicas relacionadas à criação e atuações normativa e de 
supervisão e fiscalização da CVM no mercado de capitais, incluindo o motor de pesquisa. No topo da página encontra-se a 
“Pesquisa avançada” da comissão de valores mobiliários e também o acesso rápido ao atentimento.

http://www.cvm.gov.br/

PUBLICAÇÕES DIGITAIS
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DESTAQUE

A Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários (AGMVM) deve, nos 
termos do disposto no artigo 32.° do novo Código do Mercado de Valores 
Mobiliários (Cód. M.V.M.), aprovado pelo Decreto - Legislativo n.° 1/2012, de 
27 de Janeiro de 2012, publicar “anualmente o texto actualizado das normas 
legais e regulamentares respeitantes às matérias reguladas neste código e 
em legislação complementar”. Com o objectivo de acompanhar a crescente 
internacionalização e integração dos mercados de valores mobiliários, a 
AGMVM traduziu em língua inglesa e publicou o Cód. M.V.M. e a principal 
legislação complementar, bem como alguns dos mais importantes regulamentos 
aprovados pela AGMVM. Estas edições encontram-se igualmente actualizadas 
em permanência no sítio do BCV na intemet. Importa assinalar que, volvidos 
catorze anos desde a entrada em vigor do primeiro código regulador do 
Mercado de Valores Mobiliários, a aprovação de um novo código se revelou um 
marco histórico na regulação financeira cabo-verdiana. 
O dinamismo do mercado de valores mobiliários impõe frequentes alterações 
aos regulamentos por que se rege, sejam estes de natureza legal ou regulamentar. 
Por isso, é fundamental que, em cada momento, os diversos agentes 
intervenham para a adequada compreensão dos mecanismos por que se rege 
o investimento em valores mobiliários e para que os diversos agentes possam 
cumprir de forma mais consciente os seus deveres e exerçam os seus direitos. 
A formatação do novo quadro normativo regulatório do mercado de valores 
mobiliários de Cabo Verde revela-se imprescindível, para o tornar moderno 
e credível, nomeadamente face à futura adesão da AGMVM à International 
Organization of Securities Commissions (IOSCO). Com o novo Cód. M.V.M. 
procurou-se também, em particular, reformular o regime das ofertas públicas, 
modernizando a sua disciplina e criando regras relativamente às novas tendências dos mercados e das sociedades cotadas, 
sendo de destacar as regras relativas à matéria de publicidade do prospecto. A prestação de informação completa sobre os 
valores mobiliários e os respectivos emitentes, juntamente com as regras de conduta adjacentes, promoveu identicamente 
a protecção dos investidores. Além disso, tal informação representa um meio eficaz para reforçar a confiança nos valores 
mobiliários, contribuindo assim para o bom funcionamento e desenvolvimento dos mercados de valores mobiliários.

EDIÇÕES DO BANCO DE CABO VERDE

OUTRAS EDIÇÕES SOBRE O MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS



Biblioteca do Banco de Cabo Verde8

Ficha Técnica

Edição:  Centro Documentação e Informação
Paginação: Área de Documentação e Arquivo (ADA)
Distribuição: Online e Impressão para Biblioteca

VIEIRA, Alice
Às dez a porta fecha: Dois corpos tombando na água
Lisboa: Editorial Caminho, S.A., 2007, (143 p.) (80 p.)
ISBN:  * MON 05744

GONÇALVES, Samuel Ferreira Fortes
Recado das Ilhas (Crónicas)
Mindelo: Gráfica do Mindelo, 2011, 130 p. * MON 05747

ARP, Susmita
Mahatma Gandhi
Barcelona: Expresso, 2011, 127 p. * MON 06311

HAFFNER, Sebastian
Churchill
Barcelona: Expresso, 2011, 175 p. * MON 06312

ROCHA, Luís Miguel
A Filha do papa
Porto: Porto Editora, 2013, 428 p.
ISBN: 978-972-0-04411-2 * MON 06705

PEREIRA, Jorge
América: as ideias que construíram um país
Lisboa: Edições Silabo, 2013, 274 p.
ISBN: 978-972-618-716-5 * MON 06806

TEMPO DE LAZER

CONHEÇA A BIBLIOTECA
A Biblioteca do Banco de Cabo Verde é uma biblioteca 
especializada, tendo como objetivo principal dar apoio 
bibliográfico aos trabalhos do banco, através da aquisi-
ção, gestão e difusão de informação científica e técnica 
nacional, estrangeira, de organismos internacionais e 
de informação produzida pelos serviços de publicação 
do BCV. Ela oferece os seus serviços a investigadores, 
universitários, entidades e funcionários.
É, ainda, permitido o acesso a todos os cidadãos que 
necessitem de consultar informação que não se en-
contre disponível noutras bibliotecas e serviços de 
documentação, designadamente informação econó-
mico-financeira.

S A L A
d e  L E I T U R A
A Sala de Leitura está acessível ao público, mediante autorização 
do responsável, que permite consulta local das publicações 
existentes na colecção do Banco e o acesso à base de dados, bem 
como solicitar a realização de pesquisas, tendo os colaboradores 
no activo, prioridade no atendimento.

Horário
De 2ª a 6ª Feira das 8h30 às 12h00 e das14h00 às 16h00. Última 
entrada até às 11h00 no período da manhã e as 15h00 no período 
da tarde.

Contactos
Tel.: +238 260 7000/72
E-mail: cdi@bcv.cv

Conheça o folheto…


