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Artigo da Bloomberg sobre universitários licenciados que vendem parte das suas 

participações em Wall Street. Em vez de contrair empréstimos, os estudantes   

fazem acordos para transferir parte de seus rendimentos futuros em troca de         

investimentos, lê-se no artigo. Os americanos devem cerca de $1,5 mil milhões 

em dívidas no ensino superior, um fardo que pesa sobre os seus sonhos e a    

economia dos EUA. Segundo a Reserva Federal, os estudantes têm menos     

probabilidades de comprar casas do que os jovens em 2005 e, inclusive, os      

idosos ainda estão a pagar os seus empréstimos estudantis. No entanto, a Wall 

Street vê esta crise como uma oportunidade, uma vez que os estudantes          

universitários ganham em média $1 milhão à mais ao longo da sua vida. Os      

investidores veem nisso uma oportunidade de captar um pouco desse prémio   

salarial para si mesmos. Publicado a 9 de Abril. 

Comentários proferidos pelo Presidente da Commodity Futures Trading    

Commission (CFTC), dos EUA, Sr. J. Christopher Giancarlo, durante o Fórum   

Financeiro - Eurofi, em Bucareste, na Roménia, sobre o lema “Uma Nova Visão 

Para a Cooperação à nível da Regulação entre UE-EUA para os Mercados de  

Derivados”. O optimismo do Presidente Giancarlo deve-se ao facto dos decisores 

políticos europeus e norte-americanos priorizarem o fortalecimento da cooperação 

à nível da regulação. Reitera aquele Executivo que, através dessa cooperação, as 

Autoridades poderão garantir que os mercados financeiros continuem a apoiar o 

crescimento das economias de mercado maduras e o crescimento da              

prosperidade dos cidadãos. Comentários proferidos a 4 de Abril. 

Nota de imprensa da Autoridade Monetária da Singapura (MAS) e do Banco   

Nacional do Camboja (NBC) sobre o reforço da cooperação no âmbito da FinTech 

Innovation. A MAS e o NBC assinaram no mês de Abril, um Memorando de      

Entendimento (MoU) para fortalecer a cooperação em inovação FinTech entre os 

dois países. Ao abrigo do referido MoU, os dois países partilharão informações 

sobre tendências e desenvolvimentos dos mercados emergentes a nível da      

FinTech, bem como, questões regulatórias relativas à inovação de serviços      

financeiros. As duas autoridades trabalharão juntas para realizarem sessões de 

treinamento conjunto para partilhar conhecimentos especializados com vista a 

promover a cooperação transfronteiriça. Publicada 4 de Abril.    

Nota de imprensa da Federação Internacional de Contabilistas (IFAC) sobre a 

publicação da Estratégia e Plano de Trabalho do Comité Internacional de Padrões 

de Ética para Contabilistas (IESBA), para os próximos 5 anos, no período de 2019

-2023. O referido documento estabelece os padrões éticos de alta qualidade,   

preparados para futuramente serem adoptados por contabilistas profissionais em 

todo o mundo. Publicada a 9 de Abril. 

Nota de imprensa do Bank for International Settlements (BIS) sobe a  publicação 

de uma versão consolidada dos seus padrões. O Comité de Basileia lançou uma 

nova secção do seu website que estabelece uma versão consolidada dos seus 

padrões globais para a regulação e supervisão dos bancos. O quadro regulatório 

consolidado visa melhorar a acessibilidade das normas do Comité de Basileia e 

promover a sua interpretação e implementação global de modo consistente.         

O novo formato teve como foco a reorganização dos requisitos existentes e não a 

introdução de novos requisitos. A preparação do quadro regulatório revelou, no 

entanto, certas incongruências entre os requisitos de Basileia e as ambiguidades 

que precisam de ser abordadas através de alterações de políticas. Publicada a 9 

de Abril. 

Observações feitas pelo Comissário da CFTC, Sr. Rostin Behnam, na 34.ª      

Assembleia Geral Anual da ISDA, realizada em Hong Kong, sob o lema: “lançando 

as sementes para o sucesso de 2020”. Nestas, o Executivo forneceu algumas  

informações actualizadas sobre como a CFTC vem lidando com os maiores      

desafios do momento – margem da taxa LIBOR, abordagens da regulação     

transfronteiriça e a reforma no mecanismo de Execução de Swap ou Swaps     

Execution Facility (SEF). A SEF, enquanto      

plataforma para negociação de swaps             

financeiros, fornece informações de                  

pré-negociação (ou seja, preços de compra e 

oferta) e um mecanismo para executar      

transacções de swap entre participantes    

elegíveis, sendo que é para lá que se         

caminha até 2020. Proferido em Abril. 

Relatório do Bank for International Settlements (BIS) sobre o BigTech e a        

estrutura da intermediação financeira em mutação. Este relatório apresenta a        

entrada de grandes empresas de tecnologia (BigTech) na prestação de serviços 

financeiros. O referido documento aborda três questões: quais as forças          

económicas que impulsionam esse desenvolvimento? Será que os credores da 

BigTech têm uma vantagem de informação em comparação com os dados        

tradicionais ou métodos de processamento? Será que as empresas que recebem 

crédito em BigTech têm um desempenho diferente da concorrência? O documento 

relata ainda descobertas com base em dados exclusivos dos credores da BigTech 

para fornecer uma visão geral e novas evidências entre países sobre as            

actividades da BigTech em finanças. Publicado a 8 de Abril. 

Relatórios globais de estabilidade financeira (GFSR) do FMI, sobre as             

vulnerabilidades no ciclo de maturidade do crédito. O Relatório descreve que,   

apesar da significativa variabilidade nos últimos dois trimestres, as condições    

financeiras permanecem flexíveis e como resultado, as vulnerabilidades            

financeiras continuaram a crescer nos sectores financeiros de dívida soberana,             

sector financeiro corporativo e não bancário em vários países sistemicamente   

importantes, levando a riscos elevados de médio prazo. O relatório faz uma     

avaliação abrangente dessas vulnerabilidades, concentrando-se especificamente 

na dívida do sector corporativo das economias avançadas, no nicho do sector  

financeiro e dívida soberana na Zona Euro, desequilíbrios financeiros da China, 

fluxos voláteis de carteira para mercados emergentes e riscos negativos para o 

mercado imobiliário. Publicado em Abril de 2019. 
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 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 Sydney, Austrália, de 13 a 17 de Maio. 
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