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Comentários da Sra. Christine Lagarde, Directora Geral do Fundo Monetário 

Internacional (FMI), no Seminário dos Executivos de Alto Nível do G20 sob o 

tema “Nosso Futuro na Era Digital”, em Fukuoka, no Japão. A Sra. Lagarde   

teceu considerações acerca dos próximos passos para a Cooperação            

Internacional em matérias de Fintech. O FMI e o Banco Mundial em 2018      

desenvolveram a  Agenda fintech em Bali, aonde identificaram doze prioridades 

que os países e organizações internacionais devem ter em atenção no âmbito 

das Fintech. Pesquisaram de igual modo a materialização desses elementos 

nos Estados membros do BM e FMI, tendo participado da mesma 96 países.    

A Sra. Lagarde afirmou que os países consideram o Fintech como               

transformador para a inclusão financeira reconhecendo que esta desempenha 

um papel fundamental na promoção do crescimento económico, ao dar acesso 

às comunidades carenciadas e rurais por meio de custos mais baixos e         

facilitando a participação das mulheres na economia formal.                          

Proferido, 8 de Junho. 

 

Discurso do Sr. Agustín Carstens, Administrador Geral do Bank for        

International Settlements (BIS), na Segunda   Conferência sobre Estabilidade   

Financeira, em Madrid, sob o lema “O papel da regulação, implementação e 

pesquisa na promoção da estabilidade financeira”. O Sr. Castens referiu que 

actualmente está em curso a terceira fase do ciclo regulatório, no qual as     

lembranças da crise se desvanecem gradualmente. Esta fase é fundamental 

pois moldará o quadro regulatório financeiro e a sua eficácia na mitigação do 

impacto de futuras crises. A forma como as reformas pós-crise forem             

avaliadas,determinará de que forma serão acomodados e ajustados quaisquer 

potenciais interesses privados, minando assim a estabilidade  financeira, ou se 

os  referidos ajustes serão baseados verdadeiramente em evidências e         

portanto, servirão o interesse público. Publicada a 3 de Junho. 

Discurso do Steven Maijoor, Presidente da Autoridade Europeia dos      

Valores Mobiliários e dos Mercados, proferido durante a abertura da Convenção 

da Federation of European Securities Exchanges (FESE), 2019 realizada em     

Dublin. O discurso centrou-se nos desafios da regulamentação e supervisão 

transfronteiriça e o reforço da abordagem da União Europeia (EU) nessas      

matérias. Ademais, referiu-se ao processo de equivalência e monitoramento 

mais próximo, mais transparente e consistente, bem como, as questões sobre o  

Brexit e a troca de informação no âmbito da supervisão dos mercados           

secundário. Proferido a 4 de Junho. 

Nota de imprensa da Autoridade Europeia 

dos Valores Mobiliários e dos Mercados sobre 

a nomeação da Presidente da nova Rede de  

Coordenação de Sustentabilidade. A ESMA 

criou uma Rede de Coordenação de            

Sustentabilidade (CNS), tendo para a qual   

nomeada a Sra. Ana María Martínez-Pina    

Garcia, para o cargo de Vice-Presidente da Comissão Nacional do Mercado de 

Valores (CNMV - Espanha) para presidir a CNS, por um período de 2 anos. O 

CNS foi criado para promover a coordenação do  trabalho das autoridades    

espanholas competentes no âmbito da sustentabilidade. A recém nomeada 

exercerá cumulativamente aquela função com a de coordenadora da área de 

desenvolvimento de políticas nesta área  para proporcionar uma visão           

estratégica sobre as questões relacionadas com a integração de considerações 

sobre sustentabilidade na regulamentação  financeira. Publicada a 23 de Maio. 

Nota de imprensa referente à assinatura de um 

acordo   entre a  Financial Conduct Authority (FCA) 

e a Dutch    Authority for the Financial Markets 

(AFM). Os reguladores financeiros do Reino Unido 

e da Holanda   concordaram em trabalhar em con-

junto para proteger e melhorar a integridade e estabilidade dos sistemas       

financeiros de ambos os países. Publicada a 5 de  Junho. 

Nota de imprensa da Standards Board for Alternative Investments (SBAI) a 

divulgar o novo Memorando sobre Segurança Cibernética, centrado na gestão 

de investimentos alternativos da indústria das PME’s. O memorando da SBAI 

auxilia as empresas na elaboração da sua estratégia de segurança cibernética 

e a testar os procedimentos de supervisão. Este instrumento jurídico fornece 

uma série de ferramentas práticas que os  gestores podem considerar           

incluindo: uma framework de defesa cibernética uma implementação básica de 

“higiene” cibernética, o due diligence de provedores de serviços de TI, uma   

visão geral das expectativas regulatórias e resumos das opções de testes de 

segurança cibernética. Publicada a 14 de Maio. 

Nota de imprensa e revisão temática da Financial Conduct Authority 

(FCA), do Reino Unido sob o tema “Compreender os riscos do                     

Branqueamento de Capitais no Mercado de Valores Mobiliários”. A referida   

revisão visa examinar os riscos e vulnerabilidades de branqueamento de        

capitais e desenvolver estudos de caso para auxiliar a informar o sector         

financeiro, procurando obter informações para melhorar a sua análise dos      

riscos e vulnerabilidades. Publicada a 10 de Junho. 

Nota de imprensa da Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido a 

confirmar as novas regras para plataformas peer-to-peer (P2P). Após a         

realização da consulta pública, a FCA está a implementar regras criadas para  

evitar danos aos investidores, sem sufocar a inovação no sector P2P. Quando a 

FCA definiu as suas primeiras regras para o P2P, comprometeu-se a mantê-las 

sob revisão à medida que o sector evoluísse. Essas novas regras foram criadas 

para ajudar a proteger melhor os investidores e  permitir que empresas e       

entidades interessadas operem de maneira sustentável e a  longo prazo.       

Publicada a 4 de Junho. 
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 Comité 2 da IOSCO sobre Mercados Secundários, Roma, em Itália, 12-13 de Junho. 

 Programa de Certificação Global IOSCO / PIFS-HLS - Fase I (Módulo de Regulação), Madrid, 17 a 21 de Junho. 

 Comité 4 da IOSCO sobre Reunião do Grupo de Fiscalização e Fiscalização, Montreal, 18-20 de Junho. 

 Workshop da IOSCO - Fortalecimento da Segurança e Resiliência Cibernética, 24 a 25  de Junho de 2019, Kuala Lumpur, 

            Malásia, Inscrições abertas; 

 14ª Conferência Conjunta da IOSCO/FSI sobre Questões de Negociação e Infraestrutura  

             de Mercado, Madrid, 13 a 15 de Novembro; 

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