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08/05/2019 a 29/05/2019 

Discurso do Sr. Joachim Wuermeling, 

Membro do Conselho Executivo do 

Deutsche Bundesbank, no evento sobre 

a banca e a indústria corporativa (Banken 

und  Unternehmensabend),  realizado em  

Munique, sob o  lema “A Transformação 

Digital - Oportunidades e Riscos para o 

Sector Financeiro”. Wuermeling levantou 

uma série de questões que não dizem 

respeito apenas às empresas, mas também à evolução do sector como um todo, 

assim como o seu quadro regulatório. Ao perceber que muitos dos                  

desenvolvimentos actuais são ainda projectos, ocorrendo gradualmente          

enquanto parte de uma grande reviravolta, o Banco alemão pretende auxiliar a 

moldar a mudança de paradigma que alguns chamam de quarta revolução     

industrial. Proferido a 23 de Maio. 

Nota de imprensa da Autorité des Marchés Financiers (AMF) do Québec  

referente ao Regulamento sobre métodos alternativos de distribuição. Este     

diploma cujas disposições clarificam o quadro legal que regula os espaços das    

transacções digitais (ofertas pela internet) e a distribuição sem um representante 

legal, entra em vigor no dia 13 de Junho de 2019. A AMF publicou igualmente a 

notificação relativa à aplicação do Regulamento com relação aos métodos      

alternativos de distribuição, onde clarifica o modo de interpretação e aplicação às 

diversas disposições anunciadas. Publicada a 15 de Maio. 

Nota de imprensa do Committee on Payments and Market Infrastructures  

(CPMI) a difundir os novos dados sobre redes de correspondentes bancários que 

apresenta a redução de 20% nas relações ao longo de sete anos. De acordo 

com a análise de novos dados, publicada pelo Comité, dos padrões                 

internacionais para os serviços de pagamento, compensação e liquidação,    

constatou uma redução de correspondentes bancários. Os novos dados        

apresentam a dimensão e o escopo da rede das relações bancárias, tendo     

demonstrado uma redução significativa à nível global do seu número a medida 

que o foco geográfico se estreita. Publicada a 27 de Maio. 

Nota de imprensa da Financial Stability Board (FSB) que difundiu a Revisão da 

implementação do Identificador de Entidades Jurídicas (LEI). O LEI é um código 

alfanumérico de 20 caracteres que foi introduzido após a crise financeira para 

ser adoptado globalmente, para identificar exclusivamente entidades legalmente 

distintas que se envolvem em transacções financeiras. Esta revisão documenta o 

progresso alcançado, até ao momento, na implementação do LEI e faz            

recomendações para promover a adopção do  LEI. Publicado a 28 de Maio. 

Nota de imprensa do Grupo Regional das Américas da Financial Stability 

Board (FSB) acerca das vulnerabilidades regionais, fragmentação do mercado,   

finanças das PME’s e correspondentes bancários. O Órgão Consultivo Regional 

da FSB reuniu-se recentemente em Buenos Aires num evento organizado pelo 

Banco Central da Argentina. O programa de trabalho da FSB em 2019 está    

centrado nas vulnerabilidades e no modo de abordar as mesmas, na finalização 

e operacionalização das reformas pós-crise, bem como, na avaliação dos efeitos 

das referidas reformas, no incremento da transparência e no alcance externo do 

FSB. Publicada a 17 de Maio. 

Nota de imprensa da International Accounting Standards Board  a propor 

melhorias nos padrões IFRS anuais. O Conselho publicou algumas propostas de 

alterações no escopo das normas IFRS enquanto parte do processo de revisão e 

melhorias das normas. As melhorias anuais são limitadas às alterações do texto 

normativo IFRS ou alteram as consequências não intencionais relativamente à 

pequenos lapsos ou conflitos de normas. Publicada a 16 de Maio. 

Nota de imprensa da Autoridade Europeia dos Mercados de Valores        

Mobiliários (ESMA) a informar que o risco do mercado continua elevado, porém  

estável. A ESMA publicou o seu mais recente painel de riscos para os mercados 

de valores mobiliários da União Europeia, cobrindo o primeiro trimestre de 2019. 

O referido documento avança que o cenário de risco no primeiro trimestre de 

2019 permanece praticamente inalterado em comparação com o quarto trimestre 

de 2018. Publicada a 15 de Maio. 

Nota de imprensa da Financial Stability Board (FSB) relativa à procura de 

feedback das partes intervenientes na avaliação dos efeitos das grandes          

reformas levadas à cabo para evitar a       

falência dos bancos (TBTF). Estas reformas 

foram estabelecidas pelo G20 resultante da 

crise financeira global. A avaliação que está 

a ser realizada por um grupo de trabalho   

presidido pela Sr.ª Claudia Buch             

(Vice-presidente do Deutsche Bundesbank) 

inclui as reformas implementadas com vista 

à reduzir os riscos sistémicos e éticos       

associados aos bancos (SIBs). De igual modo, avaliará os efeitos mais amplos 

das reformas no TBTF para os SIBs sobre o funcionamento geral do sistema  

financeiro. Publicada a 27 de Maio. 

 

Nota de imprensa da Rede de Fiscalização de Crimes Financeiros do        

Tesouro dos EUA (FinCEN) referente às 

recomendações do seu quadro regulatório 

a longo prazo para as moedas virtuais. A 

nova entidade de Consultoria, FinCEN    

adverte sobre as ameaças que  resultaram 

do uso indevido das moedas virtuais. Por 

forma garantir a segurança  jurídica para as 

empresas e particulares engajados na    

expansão do escopo da actividade         

financeira, a FinCEN publicou as orientações para a interpretação e aplicação 

dos Regulamentos da FinCEN à determinados modelos de Negócios envolvendo 

moedas virtuais conversíveis (CVC). Publicada a 9 de Maio. 

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 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; 

 Comité 1 sobre Contabilidade, Auditoria e Divulgação dos Emitentes, Varsóvia, Polónia, de 27 a 30 de Maio; 

 Workshop da IOSCO “Fortalecimento da Segurança e Resiliência Cibernética”, Kuala Lumpur, Malásia, 24 e 25     
 de Junho. Inscrições abertas; 

 14ª Conferência Conjunta da IOSCO/FSI sobre Questões de Negociação e Infra-estrutura de Mercado, Madrid, 
 de 13 a 15 de Novembro; 

 Reunião Semestral do AMCC e 12º Seminário Anual de Treinamento IOSCO AMCC, Madrid, de 2 a 5 de            
 Dezembro.                                                                                                                                                                                                                 

 2. EVENTOS E REUNIÕES 2019 
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