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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários insta a Comissão dos Assuntos 
Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Saúda as conclusões dos estudos sobre fundos de cobertura de riscos (hedge), 
participações privadas e transparência encomendados pela sua Comissão dos Assuntos 
Económicos e Monetários;

2. Reconhece que o reforço da transparência, sobretudo para promover uma maior 
compreensão e uma melhor visibilidade dos riscos, por exemplo, no caso de produtos 
financeiros complexos, tem um papel valioso a desempenhar, mesmo para assegurar a 
estabilidade dos mercados financeiros - tendo em conta as conturbações financeiras 
actuais - mas faz notar que a transparência é um complemento, não um substituto, da 
devida diligência;

3. Salienta que a ausência de diligência suficiente por parte dos investidores não pode ser 
compensada apenas por uma maior transparência; salienta que a transparência contribui 
para uma melhor compreensão dos produtos financeiros na sua complexidade;

4. Reconhece que os fundos de cobertura de riscos e as participações privadas são veículos 
de investimento distintos que diferem no tocante à natureza e à estratégia de investimento;

5. Considera que a transparência direccionada constitui um instrumento de primeira ordem 
na gestão de riscos para todas as partes interessadas e coloca à disposição dos 
participantes no mercado a informação de que necessitam como base para as suas 
decisões; salienta a necessidade de níveis progressivos de transparência: para o público 
em geral, é importante a abertura em matéria de objectivos, para os investidores, são os 
detalhes da natureza, apreciação e risco dos investimentos que são importantes e, para os 
supervisores, o que conta é uma percepção completa das posições e das estratégias, da 
gestão de riscos, do controlo dos abusos de mercado e de outros procedimentos de 
observância, na condição de haver um nível adequado de confidencialidade das 
informações em questão; considera que os efeitos negativos da transparência, como os 
comportamentos de grupo, em virtude dos quais as estratégias de investimento são 
reveladas aos concorrentes, devem ser evitados e que os efeitos positivos, incluindo a 
prevenção de cenários pessimistas, devem ser promovidos;

6. Regista a experiência dos Estados Unidos, onde a legislação em matéria de liberdade de 
informação foi utilizada pelos concorrentes para obter detalhes sobre fundos de 
investimento a um nível destinado aos investidores, o que pôs em causa quer os 
investidores quer o fundo;

7. Considera que alguns produtos negociados  fora da bolsa (OTC) podem utilizar  sistemas 
de transacção mais abertos ou visíveis, a fim de melhorar a avaliação ao preço de mercado 
e de dar uma indicação de possíveis alterações de titular; considera que um sistema de 
compensação OTC mais geral é atractivo para efeitos de supervisão e avaliação de riscos, 
mas que, a fim de assegurar um plano equitativo de actividade no contexto global, 
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qualquer novo sistema tem que ser instaurado a nível internacional;

8. Alerta contra a aplicação de condições contratuais destinadas a impor uma limitação dos 
riscos que redundem em regulamentação sobre os produtos e interfiram na inovação 
financeira e na liberdade de opção dos investidores;

9. Sublinha a necessidade de superar a fragmentação no quadro regulamentar e, por 
conseguinte, os obstáculos à distribuição transfronteiras de investimentos alternativos, 
através da criação de um regime europeu de colocação privada;

10. Salienta que o acompanhamento e a comunicação de informações à escala do sector têm 
um papel a desempenhar na resposta às preocupações do público e na compreensão do 
impacto económico das participações privadas, e recorda que tanto as empresas privadas 
como as públicas já são obrigadas a consultar os seus empregados em questões que 
afectam os interesses destes; sublinha que não deve ser criado qualquer desequilíbrio entre 
a exigência de divulgação de informações comerciais imposta às sociedades de gestão de 
participações privadas e a imposta a outras sociedades privadas;

11. Nota que, na sequência de casos noticiados e de grande actividade no contexto de 
empresas bem conhecidas, os fundos hedge e as participações privadas chamaram a 
atenção do público; reconhece que ambos os instrumentos financeiros referidos reagem às 
críticas propondo a auto-regulação, incluindo o princípio de "respeitar ou explicar"; 
considera que estes códigos (que existem enquanto complemento autónomo da 
legislação), devem ser o mais rapidamente possível considerados, mas que deve ser dado 
tempo suficiente para os seus efeitos serem analisados;

12. Considera que as orientações voluntárias testadas proporcionam uma melhor base para 
tratar de uma vasta gama de complexidades e circunstâncias , pelo menos até serem 
ensaiadas na prática; propõe a criação de um website de "balcão único" para códigos de 
conduta a estabelecer para a União Europeia e a sua promoção internacional; propõe que o 
referido website inclua um registo de empresas que cumprem os códigos de conduta, a sua 
publicação e explicação para o incumprimento; observa que as razões para o 
incumprimento também pode constituir um instrumento de ensinamento; observa que as 
razões para o incumprimento também podem constituir um instrumento de ensinamento; 
está consciente do facto de que a monitorização adequada e efectiva dos códigos de 
conduta continua a constituir uma questão em aberto que tem de ser tratada; 

13. Reconhece a inexistência de uniformidade na divulgação pública de informações sobre os 
fundos soberanos (SWF) e congratula-se com a iniciativa do Fundo Monetário 
Internacional de criar um grupo de trabalho encarregue de elaborar um código de conduta 
internacional sobre os SWF; crê que tal código contribuiria em certa medida para 
desmistificar as actividades dos fundos SWF; solicita à Comissão que participe nesse 
processo;

14. Considera que os fundos de cobertura de riscos onshore, os gestores de fundos de 
cobertura de riscos e as sociedades de participações privadas na UE estão sujeitos à 
legislação em vigor, nomeadamente no que diz respeito ao abuso de mercado, e que a 
regulação lhes é indirectamente aplicável através da contraparte e quando os respectivos 
investimentos em produtos regulados são vendidos; recorda, em especial, que os bancos 
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que financiam os fundos de cobertura de riscos e as participações privadas são, eles 
próprios, regulados pelo direito comunitário em matéria de, inter alia, adequação dos 
fundos próprios, conflitos de interesses, sistemas e controlos; observa ainda que a relação 
negocial dos bancos com os fundos de cobertura de riscos e as sociedades de participações 
privadas lhes confere um grau de influência considerável que lhes permite solicitar e 
receber dos seus clientes toda a informação que consideram necessária para desempenhar 
as suas funções;

15. Nota que a ligação entre os fundos de cobertura de riscos e as suas contrapartes foi posta 
em evidência no desendividamento forçado registado aquando da recente turbulência 
financeira; salienta que a detenção de acções está sujeita aos requisitos de comunicação 
habituais; reconhece que os gestores de investimentos têm uma responsabilidade 
fiduciária perante os investidores, devendo exercer os seus direitos de voto no interesse 
dos mesmos e em conformidade com o mandato de investimento do veículo de 
investimento; observa que as instituições que concedem empréstimos de acções devem ter 
devidamente em atenção o destino que lhes é dado, inclusive quando para fins de votação;

16. É de opinião que qualquer estudo sobre um eventual sistema de identificação de 
accionistas à escala da UE deve incluir uma análise custo benefício de requisitos de 
informação adicionais, a fim de evitar um excesso de informação;

17. No interesse de assegurar condições de concorrência equitativas, considera inadequado 
fazer distinções entre diferentes investidores;

18. Considera que, no contexto dos fundos de participação privada, os custos de quaisquer 
requisitos de informação adicionais, nomeadamente se forem frequentes, deverão ser 
justificados e proporcionados aos benefícios deles resultantes; considera que, em qualquer 
dos casos, é necessária uma melhor articulação entre os pacotes de remuneração e o 
desempenho a longo prazo;

19. Saúda a proposta da Organização Internacional das Comissões de Valores Mobiliários no 
sentido da avaliação das carteiras de fundos de cobertura de riscos e aguarda com 
interesse a introdução generalizada de tal medida; nota que a avaliação dos activos 
ilíquidos se encontra presentemente em curso;

20. Reconhece que nem os fundos de cobertura de riscos nem as participações privadas são a 
causa da actual turbulência financeira; apoia o consenso de âmbito internacional expresso 
pela Comissão, Estados Membros, Banco Central Europeu, Fórum de Estabilidade 
Financeira, a IOSCO e outros no sentido de que levará tempo a compreender na sua 
totalidade as causas e consequências da crise do crédito hipotecário de alto risco ("sub-
prime") e que uma resposta legislativa apressada seria um erro; observa, contudo, que 
ficou patente a falta de compreensão que existe em relação a produtos e notações de risco 
complexos e considera que devem ser desenvolvidas quanto antes medidas tendentes a 
assegurar uma melhor compreensão, uma melhor visibilidade dos processos e uma melhor 
notação dos diferentes tipos de risco, como a liquidez e a complexidade, bem como a 
solvabilidade;

21. Considera que, em relação a novos produtos, a inovação é importante e não deve ser 
injustificadamente dificultada; defende que os princípios da prudência, da diligência a 
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nível da supervisão e dos investidores e da visibilidade dos riscos são mais importantes do 
que um sistema de registo;

22. Faz notar que os Estados Membros dispõem de, ou podem instaurar, medidas para 
combater o desmembramento de activos de sociedades ("asset stripping"), no que diz 
respeito às obrigações dos administradores, e que não está provado que uma medida 
comunitária nestes termos seria mais eficaz;

23. Não apoia o desenvolvimento de legislação autónoma direccionada para os fundos de 
cobertura de riscos e para as participações privadas mas crê que a Comissão deveria 
analisar possíveis adaptações da regulamentação em vigor; considera que quaisquer 
alterações devem ser universais e não discriminar injustamente; é um forte defensor do 
objectivo de legislar melhor e entende que a harmonização deve ter lugar apenas quando 
existem provas de deficiência do mercado; 

24. Considera inviável e contraproducente em termos de incentivo ao investimento 
estabelecer uma diferenciação artificial entre categorias de investidores privados em 
títulos de capital;

25. Considera que os fundos de cobertura de riscos que procuram o investimento de 
investidores retalhistas devem ser obrigados a comprometer se com um sector definido e 
com um perfil de risco predeterminado, devendo ser vendidos unicamente através de 
profissionais de vendas especialmente autorizados em função das suas qualificações 
técnicas, capacidade de aconselhamento e probidade ética;

26. Observa que o empréstimo de valores mobiliários exclusivamente para fins de votação 
sobre acções ou opções emprestadas é uma má prática na ausência de procedimentos de 
publicação dos direitos de voto adquiridos com acções emprestadas; insta a Comissão a 
examinar de novo a possibilidade de formular uma recomendação que permita aos que 
emprestam acções exerçam os seus direitos de voto, através de revocação ou de outro 
modo, bem como a assegurar que as práticas de votação dos investidores institucionais 
sejam divulgadas.
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