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Comunicado de imprensa do Comité de Basileia de Supervisão Bancária      

referente a reunião que teve lugar no mês de Junho. A  referida reunião centrou

-se nas questões relativas as políticas regulatória e a respectiva supervisão, bem 

como foi efectuado o balanço da implementação das reformas pós-crise levadas 

a cabo pelos seus membros, além de terem sido deliberados diversos temas, 

dentre os quais, a revisão do índice de alavancagem e a margem de          

compensação da exposição de derivados; os requisitos de redução e cobertura 

da taxa de alavancagem, entre outros. Esta foi a primeira reunião do Comité, 

presidida pelo Sr. Pablo Hernández de Cos, Governador do Banco da Espanha, 

na sequência da sua nomeação pelos Governadores e Administradores de     

Supervisão em Março de 2019. Publicada a 20 de Junho. 

Declaração Conjunta sobre as Estratégias no Mercado de Derivados. Na       

declaração emitida pelo Presidente da Commodity Futures Trading Commission 

dos EUA (CFTC), Sr. J. Christopher Giancarlo, Presidente da Securities and      

Exchange Commission (SEC), Sr. Jay Clayton, e do Administrador Executivo da 

Autoridade de Conduta Financeira (FCA), Sr. Andrew Bailey, atestam que a      

procura contínua de várias estratégias nos mercados de derivados pode afectar 

adversamente a integridade, confiança e reputação neste e nos mercados em 

geral. As referidas estratégias levantam várias questões sobre a legislação de 

valores mobiliários, instrumentos derivados, de conduta e antifraude, incluindo 

questões de políticas públicas. Proferida a 24 de Junho. 

Discurso do Sr. Erik Thedéen, Administrador-Geral Finansinspektionen da Suécia, 

na Mesa Redonda dos Stakeholders da Rede de Finanças Sustentáveis da     

IOSCO, onde debateram a relação entre a sustentabilidade das finanças com o 

papel dos reguladores de valores mobiliários. O Sr. Thedéen acredita que o   

desenvolvimento sustentável é uma tarefa que está ao alcance de todos, tanto à 

nível político, regulatório e das         

empresas, devendo haver um esforço 

colectivo. Incorporar a sustentabilidade 

financeira no quotidiano da supervisão 

não garante apenas o normal           

funcionamento do sistema financeiro, 

outrossim, serve também para auxiliar na 

transição para uma economia real,     

assevera o Administrador-Geral.       

Proferido a 22 de Junho.   

 

Discurso do Sr. Steven Maijoor, Presidente da ESMA, proferido na Conferência 

Anual sobre Finanças e Fundos de Garantia da International Securities Lending 

Association (ISLA). No referido discurso, o Executivo referiu-se aos principais  

temas relacionados aos dados e trabalho contínuo para melhorar a qualidade e 

disponibilidade de dados no contexto de relatórios de supervisão, para garantir 

mercados financeiros mais transparentes e estáveis. Evidenciou a estratégia de 

actuação da ESMA em conjunto com as autoridades competentes ao nível     

nacional, sob o aumento dos critérios para o incremento das exigências        

internacionais sobre a regulação, desenvolvimentos internacionais relevantes  

relacionados com questões de dados, eliminação da duplicidade de relatórios,  

crescimento da base de dados de partilha de informação e desenvolvimento da 

metodologia de análise dos dados por um número maior de supervisores e   

instituições da EU. Proferido a 19 de Junho. 

Nota de imprensa do Governo britânico   sobre o anúncio do lançamento da 

London-Shanghai Stock Connect. 

O Comunicado dá nota que as 

empresas cotadas do Reino Unido 

podem a partir do dia 17 de    

Junho, negociar acções na China 

sendo que esta é a primeira vez 

que qualquer empresa estrangeira  

pode listar-se na bolsa chinesa. 

Publicada a 17 de Junho. 

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

Capítulo do Relatório Económico Anual do BIS publicado no dia 23 de Junho, 

intitulado “As Finanças Big Tech: Oportunidades e Riscos”. Os principais          

desenvolvimentos foram a entrada de grandes empresas de tecnologia "big 

tech" em serviços financeiros, que promete ganhos de eficiência e pode       

melhorar os níveis de inclusão financeira. Os reguladores precisam garantir   

condições equitativas entre os big tech e bancos, levando em conta a ampla 

base de clientes das referidas empresas, o acesso a informação e modelos de 

negócios abrangentes. A entrada de big tech apresenta novos e complexos   

trade-offs  entre estabilidade financeira, concorrência e protecção de dados.   

Publicada a 23 de Junho.  

Podcast da Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (ASIC) 

sobre o tema “Equilibrando a Escolha e a Protecção do Consumidor”. Nesta   

entrevista, concedida em conjunto com o Presidente da Autoridade  Europeia de 

Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA), Sr. Steven Maijoor, o Comissário da 

ASIC e o Sr. Sean Hughes, abordam o equilíbrio entre a escolha do consumidor, 

inovação e protecção ao consumidor e o papel interventivo dos reguladores em 

todo o mundo sobre a protecção dos investidores ao abrigo das suas          

atribuições legais. Divulgado a 26 de Junho. 

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 

 Comité 2 da IOSCO sobre Mercados Secundários, Roma, Itália, 12 e 13 de Junho. 

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

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

 Workshop da IOSCO - Fortalecimento da Segurança e Resiliência Cibernética - , 24 e 25  de Junho,  

            Kuala Lumpur, Malásia. 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.                                                                                                                                                     
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