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Artigo da Bloomberg sobre a implementação de um novo padrão instituído pelo 

Banco Sueco Nordea AB, relativamente a constatação de que os funcionários do 

sector bancário estão a perder espaço para os robôs. Neste âmbito, tem-se       

verificado que as finanças suecas no último trimestre conseguiram cortar custos e 

têm planos ousados na indústria que visam a substituição de seres humanos pelos 

autómatos. O Nordea AB revela ainda que daqui a uma década o seu sector pode 

ter metade da actual força de trabalho com a provável redução de 6 mil desses 

empregos e assegurou que a reforma é a única maneira de manter o Banco 

competitivo no futuro. Publicado a 29 de Julho de 2018. 

Artigo da Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido a    

propor mudanças das regras para as plataformas de crowdfunding. 

Após uma revisão pós-implementação das regras de crowdfunding, a FCA lançou 

uma consulta pública sobre novas regras para as plataformas de crowdfunding      

baseadas em empréstimos. As mudanças propostas pela FCA destinam-se a 

abordar as formas de como o modelo de crowdfunding baseado em empréstimos 

evoluiu desde a última revisão do sector pela FCA em Dezembro de 2016. A FCA 

observou a variedade de modelos de negócios de crowdfunding baseados em 

empréstimos, alguns dos quais tornaram-se cada vez mais complexos. 

Publicado a 27 de Julho. 

Artigo da Autoridade Reguladora da Indústria Financeira (FINRA), 

sobre um alerta para os investidores acerca dos prós e contras das 

Ofertas Iniciais de Moedas. Este artigo é o terceiro de uma série relativos ao  

emergente mundo dos activos digitais. Artigos adicionais exploram a tecnologia 

blockchain, armazenamento de cripto-moedas, o panorama regulatório da moeda 

virtual e dicas para evitar fraudes e burlas nesta área. 

Publicado no dia 27 de Julho de 2018. 

Paper do Bank for International Settlements (BIS) sobre a avaliação periódica e 

vulnerabilidade financeira na Ásia, por meio das análises estatísticas bancárias e 

financeiras do BIS. O documento examina os episódios passados de estresse  

financeiro na Ásia com evidências sobre o acúmulo sistemático de                     

vulnerabilidades, tendo para o efeito reconstruído uma narrativa gráfica da       

evolução do sistema financeiros. Este exercício revelou a utilidade das estatísticas 

bancárias e financeiras do BIS como uma janela para a ciclicidade do sistema  

financeiro, numa prospectiva em tempo real das vulnerabilidades financeiras     

actuais, destacando as implicações da mudança no padrão de intermediação de 

crédito de bancos para os títulos. Publicado a 20 de Julho. 

Nota de Imprensa da Ontario Securities Commission (OSC) do    

Canadá referente ao seu estudo que identifica os mecanismos para   

tornar o planeamento da aposentadoria mais fácil. O OSC publicou a Notificação    

11-783 sobre o incentivo ao planeamento da aposentadoria por meio de aplicação 

de perspectivas comportamentais. O relatório de pesquisa, preparado pela     

Behavioral Insights Team (BIT) em colaboração com a OSC, analisa os desafios 

primários que as pessoas experimentam ao passar da intenção de criar um plano 

de aposentadoria para a sua efectivação, tendo um que ofereça intervenções   

simples e de baixo custo. Publicado no dia 27 de Julho de 2018. 

Nota de imprensa da Securities and Futures Commission  (SFC) de Hong 

Kong, a anunciar a implementação do regime jurídico para Sociedades Gestoras 

de Fundos de Investimentos Abertos (OFC). A SFC anunciou um novo regime  

jurídico das OFC com efeito a partir de 30 de Julho de 2018 que permitirá a      

criação de outros fundos de investimento em Hong Kong, além do actual           

formulário dos fundos fiduciários (trust). Publicado no dia 27 de Julho de 2018. 

Nota de imprensa da Comisión 

Nacional Bancaria e de Valores 

(CNBV), do México que  autoriza o 

lançamento da segunda Bolsa de 

Valores do México, denominada 

BIVA, no mercado de acções e 

tendo iniciado as suas operações 

no dia 25 de Julho. Após a       

Reforma Financeira de 2014, o 

principal investidor da BIVA, a CENCOR solicitou uma autorização para operar 

uma bolsa de valores. Esse facto levou a uma série de alterações no regulamento 

sobre essa matéria, a fim de permitir a operação de mais de uma bolsa no       

mercado mexicano. A BIVA visa atrair um  número maior de participantes do     

mercado, aumentar os investimentos e assim, expandir o mercado de capitais  

mexicano. Publicado no dia 24 de Julho de 2018. 

3º Relatório Intercalar do Instituto dos Mercados de Capitais Europeus         

(CEPS-ECMI) sobre a Alocação de Activos na Europa, intitulado “Proporcionando 

os Canais de Poupança e Investimento Sustentáveis na Europa”. O documento 

aborda o uso de regulação financeira como uma ferramenta para auxiliar a        

actividade dos investidores institucionais e não institucionais que  deve ser      

exercida com grande cautela e complementada por políticas sectoriais            

apropriadas. Isto é essencial para evitar  o acúmulo de bolhas de activos e má  

alocação de recursos com fito de mobilizar a sustentabilidade do nicho de um  

segmento, exigirá um conjunto maior de activos sustentáveis e restaurar a       

confiança na capacidade dos mercados de capitais gerar valor de longo prazo na 

economia real. Publicado no dia 31 de Julho de 2018. 

Relatório da Rowman & Littlefield International Ltd, uma editora independente e 

interdisciplinar de Ciências Humanas e Sociais sobre o impacto da inteligência 

artificial no emprego. O referido Relatório dá nota que o desenvolvimento          

tecnológico e, em particular, a digitalização, tem implicações importantes para os 

mercados de trabalho. Avaliar o seu impacto é crucial para o desenvolvimento de 

políticas que promovam mercados de trabalho eficientes em benefício dos         

trabalhadores, empregadores e sociedades como um todo. 

Publicado em Julho de 2018. 

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 Reunião do Comité 4 sobre Aplicação e partilha de Informação / MMOU Screening Group, 

a ter lugar em Amesterdão, de 4 a 6 de Setembro de 2018; 

 Reunião do Comité de Riscos Emergentes, em Madrid, de 5 a 6 de Setembro de 2018; 

 Reunião do Comité 3 sobre Regulação dos Intermediários de Mercado, em Vancouver, 

nos dias 5 e 6 de Setembro de 2018; 

 Reunião do Comité 6 sobre as Agencias de Notação de risco, em Madrid, de 12 a 13 de 

Setembro de 2018; 

 Reunião do Comité Regional Interamericano/COSRA, nas Ilhas Cayman, de 17 a 18 de 

Setembro de 2018; e 

 Reunião Anual da Comité de Mercados Emergentes e em Crescimento (AMERC), Ilhas 

Cayman, de 19 a 20 de Setembro de 2018. 
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