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27/03/2019 a 03/04/2019 

Artigo do Sr. Willem Groen, do Centro de Estudos Políticos Europeus (CEPS) 

sobre Finanças para o Crescimento Sustentável. De acordo com o Sr. Groen o 

sistema financeiro da União Europeia (EU) deveria centrar-se mais no acesso e 

eficiência do que na sua profundidade (aumentar a sua dimensão) ao invés do 

crescimento económico. As últimas pesquisas mostram que o alargamento dos 

sistemas financeiros desenvolvidos pouco acrescenta para o crescimento     

económico, tornando-o mais frágil como foi demonstrado pela crise económica 

de 2007-09. Portanto, a transformação digital em curso e as acções de         

mudança climática podem funcionar como catalisadores nesse aspecto         

enquanto o Brexit constitui um sério obstáculo ao desenvolvimento financeiro. 

Publicado em Março de 2019. 

Comentários do Primeiro Director Adjunto do 

FMI David Lipton, a respeito da necessidade de 

existir “uma abordagem equilibrada  para a    

Regulação e Inovação das Fintech”. Este       

afirmou que actualmente tem-se testemunhado 

mudanças preocupantes na comunidade        

internacional que podem enfraquecer o espírito 

de cooperação multilateral e tornar a tarefa do FMI mais complexa. Portanto, os 

países que enfrentam o desafio da tecnologia financeira têm preocupações   

legítimas sobre a concorrência, o poder de mercado dos gigantes da tecnologia, 

os riscos cibernéticos e as rupturas sociais que podem acompanhar a rápida    

mudança tecnológica. Muitos países se preocupam com a forma como que os    

dados são recolhidos e usados e como as empresas de TIC são tributadas.  

Publicada a 1 de Abril. 

Discurso do Sr. Steven Maijoor, Presidente da Autoridade Europeia dos       

Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA), proferido na Conferência alusiva  

ao 10.º aniversário do evento designado Better Finance que teve lugar em    

Bucareste. No seu discurso o Executivo fez alusão aos fundos de investimento 

de investidores não-institucionais, nos quais os custos são razoavelmente   

constantes e não tão variáveis quanto os retornos brutos. Assim, os              

investidores são mais afectados em caso de retornos brutos totais menores, 

afirmou o Sr. Steven. Discurso proferido a 3 de Abril. 

Nota de imprensa da Comissão Europeia e   

Autoridade Monetária de Singapura (MAS)       

relativa a adopção simultânea de decisões para 

certas plataformas de negociação de derivados na 

UE e em Singapura. A Comissão Europeia       

reconheceu vários locais de negociação em     

Singapura autorizados pela MAS como elegíveis 

para o cumprimento das obrigações legais da UE sobre os derivados. Publicada 

a 1 de Abril. 

Nota de imprensa da Organização Reguladora da Indústria de                        

Investimento do Canadá (IIROC), sobre o aumento dos mecanismos de        

segurança cibernética das empresas de investimento regulamentadas pela 

IIROC. De acordo com os resultados, uma pesquisa realizada a todas as       

empresas registadas na IIROC demonstraram algumas melhorias no              

treinamento, planos de acção com incidência e avaliação de  risco de terceiros. 

As empresas de investimento canadenses tomaram medidas  concretas para 

implementar mecanismos de adequação da segurança cibernética para gestão 

de ameaças e proteger os seus clientes e empresas. Publicada a 2 de Abril. 

Nota de imprensa do Bank for International Settlements (BIS) sobre o          

lançamento da 12.ª Pesquisa Trienal do Banco Central sobre Mercados de 

Câmbio e Mercado de Derivados de Câmbio e Over-The-Counter (OTC).       

Realizada a cada três anos desde 1986, a Pesquisa Trienal é a fonte mais 

abrangente de informações sobre o tamanho e a estrutura dos mercados      

globais de câmbio e de derivados de balcão. O objectivo é ajudar os bancos 

centrais, outras autoridades e participantes do mercado a monitorarem os     

desenvolvimentos nos mercados de balcão e informar as discussões sobre as 

reformas nos mercados de balcão. Publicada a 29 de Março. 

Nota de Imprensa da França, Autorité des Marchés Financiers (AMF) a     

anunciar a assinatura de um acordo com a China Securities Regulatory 

Commission, (CSRC). Durante a visita oficial do Presidente XI Jinping à França, 

foi assinado um novo acordo entre a AMF e o regulador chinês, com o objectivo 

de promover a inovação em serviços financeiros em ambas jurisdições. Este 

acordo bilateral permitirá que a AMF e a CSRC troquem informações sobre as 

tendências actuais de inovação em seus respectivos mercados, em novas    

categorias de participantes do mercado, bem como em tecnologias de           

informação avançadas aplicadas aos serviços financeiros. Publicada a 29 de 

Março. 

Relatório da Federação Mundial de Bolsas em co-autoria com a Oliver 

Wyman, sobre “o futuro da compensação”. O referido relatório conclui uma  

avaliação das oportunidades para a indústria de compensação, juntamente com 

uma análise centrada em três áreas. A primeira área abrange o                      

desenvolvimento da inovação em gestão de riscos: risco operacional (incluindo    

resiliência cibernética), riscos de crédito, liquidez e de mercado, a segunda   

inclui lidar com as barreiras aos incentivos das câmaras de compensação 

(CCP’s) que continuarão a expandir uma gama de produtos disponibilizados 

para compensação, e o terceiro engloba a expansão do escopo das funções e 

ofertas das contrapartes centrais (CCP), fornecendo assim, eficiência a nível 

colateral e outros serviços adjacentes, como serviços de dados comerciais,  

soluções OTC colaterais e soluções/aplicativos de tecnologia. Publicado a 2 de 

Abril.  

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 Reunião do Comité 5 sobre Fundos de Investimento, Madrid, 28 e 29 de Março. 

 Comité 8 sobre Investidores Não-Institucionais, em Madrid, 10 e 11 de Abril. 

 Grupo Director da CPMI-IOSCO, em Washington D.C., 10 de Abril. 

 Programa de Treinamento do Seminário da IOSCO, em Madrid, de 24 a 26 de Abril. 

 Conferência conjunta IOSCO Asia Pacific Hub com o Banco Mundial e o SC Malásia sobre Finanças  

            Islâmicas: Um catalisador para a inclusão financeira, Kuala Lumpur, 29 e 30 de Abril. 

 44.ª Reunião Anual da IOSCO em Sidney, Austrália, dos dias 13 a 17 de Maio. 

 

 2. EVENTOS E REUNIÕES 2019 
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