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Artigo da Securities Commission 

Malaysia (SC), com o tema “Mais 

medidas de financiamento islâmico 

necessárias para melhorar a       

inclusão financeira”. O documento 

reflecte a visão do Presidente da  

SC, o Sr. Datuk Syed Zaid Albar, no 

qual afirma que os decisores       

políticos devem assumir um papel mais activo na introdução de produtos    

financeiros islâmicos a fim de garantir melhores níveis de inclusão financeira. 

Aquele Executivo afirmou ainda que estima-se que mais de 1,7 mil milhões 

de adultos ou um terço da população adulta mundial não tem acesso aos       

serviços financeiros formais, sendo a maior parcela residente em países em 

desenvolvimento. Publicado a 29 de Abril. 

Comentários do Contabilista-Chefe da Securities and Exchange        

Commission (SEC), norte-americana, o Sr. Wesley Bricker, na Conferência 

sobre os Relatórios Financeiros do Baruch College 2019, alusivo ao tema 

“Perspectivas futuras”. Este demonstra-se optimista em relação ao papel de 

longo prazo dos relatórios financeiros nos Estados Unidos de América e no 

mundo. Revela também, que na sua opinião, há uma tendência crescente de 

declínio da confiança dos consumidores em praticamente todas as             

instituições, desde empresas à firmas de auditoria. Recomenda que seja   

invertida essa tendência, e todos nós devemos trabalhar com base em      

evidências e de forma clara em relação aos objectivos, responsabilidades e 

expectativas sensatas na elaboração dos relatórios financeiros. Proferido a 2 

de Maio. 

Documento de Trabalho do Banco da Inglaterra sobre o mapeamento de 

valores mobiliários bancários em todos os sectores da Zona Euro:           

comparação das fontes de financiamento e de exposição. O documento  

apresenta um conjunto de dados únicos de participações cruzadas do sector 

bancário de títulos para mapear exposições entre bancos e entidades dos 

sectores económico-financeiros. Publicado a 26 de Abril. 

Nota de imprensa da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de 

Hong Kong (SFC) acerca do lançamento da consulta conjunta com a          

Autoridade Monetária de Hong Kong sobre as recentes melhorias no regime  

regulatório dos Derivados de Balcão (OTC) em Hong Kong, para o             

alinhamento com os padrões globais, propondo que as transacções sejam 

submetidas ao Repositório de Transacções de Hong Kong, obrigando as 

mesmas a reportar e estabelecer os identificadores de transacção únicos e 

adequá-los à estrutura e formato definidos na Orientação Técnica, emitida 

pelo Comité de Pagamentos e Infra-estruturas de Mercado e pela                   

Organização Internacional das Comissões de Valores (IOSCO). Publicada a 

26 de Abril.  

Nota de imprensa do Bank for International Settlements  (BIS) referente à 

emissão dos Relatórios do Comité de Basileia de Supervisão Bancária no 

presente mês de Maio. Trata-se do décimo sexto relatório de progresso     

sobre a adopção do marco regulatório da Basileia. Conforme observado pelo 

Grupo de Governadores e Chefes de Supervisão dos Bancos Centrais 

(GHOS), o órgão de supervisão do Comité e os seus membros esperam uma           

implementação completa, oportuna e consistente das reformas finalizadas de 

Basileia III pelas jurisdições membro. Publicado a 7 de Maio. 

Nota de Imprensa da Financial Stability Board, a indicar o Departamento de 

Serviços de Derivados (DSB) como Provedor de Serviços de Identificador 

Único de Produto (UPI). Este é um passo fundamental na conclusão da     

estrutura de governança do UPI. Como único emissor de códigos UPI, o DSB 

também executará a função de operador da biblioteca de dados de referência 

UPI. Assim, um UPI será atribuído a um produto derivado de balcão (OTC) e 

usado para identificar o produto em dados de relatório de transacção. Isso 

permitirá que as autoridades agreguem dados sobre transacções de           

derivativos OTC por produto ou por qualquer elemento de dados de            

referência UPI. Tal agregação facilitará o uso efectivo de dados de relatórios 

comerciais OTC, ajudando as autoridades a avaliar o risco sistémico e a    

detectar abuso de mercado. Publicada a 2 de Maio. 

Nota de imprensa da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos 

Mercados (ESMA) a publicar os seus pareceres técnicos sobre finanças     

sustentáveis à Comissão Europeia (CE). A ESMA, no seu parecer técnico, 

aborda os aspectos pertinentes das principais iniciativas de financiamento 

sustentável para apoiar o Plano de Acção de Sustentabilidade da CE nas 

áreas de serviços de investimento e fundos de investimento. Publicado a 3 de 

Maio. 

Nota de imprensa da Japan Financial Services Agency (JFSA) relativa à                

Mesa-redonda de Blockchain 2019. A 

Agência do Japão realizou um Projecto de 

Pesquisa Conjunta Multilateral alusivo ao 

Blockchain (BCRT), nos passado dias 27 e 

28 de Março, com a participação das      

autoridades reguladoras e de supervisão              

estrangeiras e japonesas e dos Bancos 

Centrais. Publicado a 7 de Maio. 

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 

 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. 

 Fórum FinTech da Securities and Exchange Commission, em Washington D.C, nos EUA,  

            no dia 31 de Maio.  
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