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10/07/2019 a 17/07/2019 

Artigo publicado no Financial Times  

da autoria do Sr. David Lipton,     

Director-geral em exercício no Fundo 

Monetário Internacional (FMI), a dar 

nota de que as novas empresas   

digitais têm de obedecer às mesmas 

regras existentes para o sector     

privado. Este defende a criação de um ambiente em que os benefícios possam 

ser colhidos, minimizando os riscos. O resultado final é promover a concorrência 

e proteger os investidores. Insta assim a continuidade da concorrência,          

assegurando as mesmas regras para todos os participantes. Publicado a 16 de 

Julho. 

Artigo do blog Bruegel sobre o tema “Libra: possíveis riscos na procura do   

Facebook por uma ‘moeda estável’". A nova moeda criptográfica do Facebook 

tem o potencial de ser amplamente acessível e atraente para os países que não 

têm moedas soberanas fortes. Até ao momento, os reguladores têm tratado  

estas moedas como um risco menor para a economia nacional, porém, a Libra   

pode mudar tudo. Publicado a 17 de Julho. 

Discurso do Sr. Andrew Bailey, CEO da FCA, proferido no encontro da Securities 

Industry and Financial Markets Association's (SIFMA) sobre a “LIBOR: Preparação 

final". O Executivo afirma que mesmo que a LIBOR continue por mais um      

período após o final de 2021, ela teria que mudar, podendo não ser utilizável 

em novos contratos, sendo provável que a capacidade de cobertura das       

obrigações e reclamações de LIBOR pendentes tenha sido prejudicada e       

tornando incerto, mais do que nunca o futuro para aqueles que ainda estão na 

LIBOR. Assim, a transição confortavelmente antes do final de 2021 é a melhor 

escolha. Proferido a 15 de Julho. 

Discurso do Sr. Masayoshi Amamiya, Vice-Governador do Banco do Japão, no 

evento Reuters Newsmaker no qual questiona se “Deve o Banco do Japão emitir 

moeda digital?” Este realça o interesse de alguns Bancos Centrais, incluindo o 

Banco do Japão em pesquisar o Central Bank Digital Currency (CBDC), embora 

não tenham planos de emiti-los num futuro próximo. O Vice-Governador    

apresenta duas razões para o efeito. Primeiro, uma vez que a inovação         

tecnológica evolui rapidamente, a estrutura do mercado secundário pode mudar 

drasticamente, impulsionando-nos para uma sociedade sem liquidez. Em       

segundo lugar, os Bancos Centrais 

examinam questões fundamentais 

para o processo que pode fornecer   

pistas sobre formas de melhorar os 

sistemas de pagamentos e de     

liquidação no seu todo. Proferido em 

Tóquio, a 5 de Julho de 2019.  

Documento sobre abordagem da Financial Conduct Authority do Reino Unido 

referente às diferenças “inter-geracionais”. O mesmo debruça-se sobre a       

garantia do bom funcionamento dos mercados financeiros, através do          

entendimento das mudanças socioeconómicas que afectam tanto os mercados 

quanto os indivíduos. Apresenta a compreensão da FCA das questões que as 

diferentes gerações enfrentam e reune as partes interessadas para identificar as 

questões que necessitam de resposta para medidas específicas que podem   

ajudar o mercado a satisfazer estas necessidades em mutação dos              

consumidores. Este documento apresenta dados, tendências demográficas e   

socioeconómicas para analisar as necessidades financeiras de 3 gerações de 

consumidores: Baby Boomers, Generation X e Millennials. Publicado a 17 de  

Julho. 

Nota de imprensa da ESMA, a autoridade reguladora dos mercados de valores 

mobiliários da UE, lançou uma consulta pública sobre a evolução dos preços/

dados pré e pós-negociação e o sistema de informação consolidada            

pós-negociação (CT) para instrumentos de capital próprio. Publicada a 12 de 

Julho. 

Nota de imprensa da Autoridade Monetária de Singapura (MAS), que emitiu 

cinco licenças do Banco digital. A entrada de novos players digitais adicionará 

diversidade e auxiliará a projectar o sistema bancário da Singapura na economia 

digital do futuro. Com modelos de negócios inovadores e fortes recursos      

digitais, esses players podem atender a segmentos mal atendidos do mercado. 

Eles impulsionarão os Bancos existentes a continuar a melhorar a qualidade das 

suas ofertas digitais. Publicada a 28 de Junho. 

Nota de imprensa da Central Bank of Ireland sobre os principais riscos para a 

estabilidade financeira interna que decorrem da evolução externa, Central Bank    

Financial Stability Review,. Os principais riscos enfrentados pelo sistema          

financeiro incluem um Brexit desordenado, a contracção abrupta das condições 

financeiras mundiais e o ressurgimento de preocupações quanto à              

sustentabilidade da dívida soberana na Zona Euro. Publicado a 11 de Julho. 

23º Encontro Anual do International Institute for Securities Enforcement and 

Market Oversight hospedado pela Securities and Exchange Commission dos 

EUA, de 4 a 8 de Novembro de 2019, Washington, DC. O programa procura 

identificar e partilhar as melhores práticas internacionais para investigar e      

processar fraudes ao segmento de valores mobiliários, abuso de mercado e      

outros crimes financeiros. Com o objectivo de desenvolver ferramentas e      

técnicas que promovam a protecção dos investidores, mercados de capitais    

justos, ordenados e eficientes, que facilitem a formação de capital. Este        

programa de uma semana incluirá painéis de discussão, workshops e estudos de 

caso, bem como, aplicação da lei e organizações auto-reguladoras. 

 

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 Workshop da IOSCO sobre o Desenvolvimento de Manuais de Supervisão Presencial, em Kuala Lumpur,  

         Malásia, nos dias 24 e 25 de Setembro; 

 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;  

 U.S. Securities and Exchange Commission hospeda a 30º Annual International Institute for Capital Market Growth and  

         Development, Washington DC, de 23 de Março a 3 de Abril de 2020. 

 2. EVENTOS E REUNIÕES 2019 
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