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1. Documentos e Papers

09/10/19 – 16/10/19

Comunicado da Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos da

América sobre o lançamento de Vídeos Educacionais da SEC, que visam auxiliar os

investidores a detectar e evitar fraudes. Nos últimos anos os defraudadores usaram

todos os mecanismos para conseguir usurpar as poupanças dos investidores a

retalho.

Publicado a 11 de Outubro.

Comunicado da Euronext a anunciar um novo plano estratégico trienal. Nos últimos

cinco anos, o Grupo diversificou o seu core business de forma rentável obtendo

novas classes de activos e serviços, alargando o seu modelo federal para acolher os

operadores de mercado da Irlanda e da Noruega. Actualmente, a Euronext está

preparada para continuar este percurso de crescimento. O recente plano estratégico

designado "Vamos Crescer Juntos 2022", tem como base a inovação e a

sustentabilidade e define o caminho para a Euronext alcançar o seu objectivo de

construir a infra-estrutura pioneira do mercado pan-europeia, conectando

economias locais a mercados de capitais globais.

Publicado a 10 de Outubro.

Comunicado da Financial Stability Board (FSB) sobre a aplicação e os efeitos

das reformas regulatórias financeiras. No seu relatório entregue ao G20, a FSB

revela o progresso da implementação das reformas após a crise financeira

global exigidas pelo G20. Esta análise contribui para um sistema financeiro

aberto e resiliente que apoia a prestação eficiente do financiamento à

economia real. No entanto, é fundamental manter a dinâmica a fim de alcançar

plenamente o objectivo de uma maior robustez à medida que as

vulnerabilidades vão evoluindo. Importa referir que as rápidas mudanças

estruturais e tecnológicas obrigam a uma vigilância contínua para manter o

sistema financeiro sólido e eficiente.

Publicado a 16 de Outubro

Discurso do Sr. Masayoshi Amamiya, Vice-Governador do Banco do Japão, na

Conferência Anual da Associação da Indústria de Valores Mobiliários e

Mercados Financeiros da Ásia (ASIFMA), em Tóquio sobre o Desenvolvimento

dos Mercados de Capitais da Ásia – Papéis e Desafios. Segundo o

Vice-governador, a Ásia precisa num futuro próximo acelerar e aprofundar

ainda mais o desenvolvimento dos seus mercados financeiros. Este justifica

afirmando que a existência de mercados de capitais mais desenvolvidos, tanto

a nível interno como regional, desempenhará um papel crucial para o

crescimento económico estável a longo prazo na região.

Proferido a 10 de Outubro.
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https://www.sec.gov/news/press-release/2019-209
https://euronext.com/en/aboutmedia/euronext-press-releases/euronext-announces-new-three-year-strategic-plan
https://www.fsb.org/2019/10/fsb-publishes-annual-report-on-implementation-and-effects-of-financial-regulatory-reforms/
https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2019/10/01/global-financial-stability-report-october-2019


Relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre Estabilidade Financeira

Global, o 6º Capítulo de Finanças Sustentáveis: Looking Further. No documento

as finanças sustentáveis incorporam uma grande variedade de princípios

ambientais, sociais e de governança (ESG), sendo estas, cada vez mais

importantes para os mutuários e investidores. As questões ESG podem ter um

impacto material no desempenho das empresas e dar origem a grandes perdas

decorrentes das alterações climáticas, ou seja, a riscos à estabilidade financeira

através da exposição de bancos e seguradoras.

Publicado a Outubro de 2019.

09/10/19 – 16/10/19

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

a realização de trabalhos no âmbito das alterações climáticas e finanças verdes. A

declaração da FCA apresenta as suas propostas para melhorar a divulgação de

informações acerca das alterações climáticas pelos emitentes e a informação aos

investidores de produtos e serviços financeiros ecológicos. A nota identifica as

prioridades associadas às alterações climáticas por parte das empresas

regulamentadas nas suas decisões e o acesso dos investidores a produtos e serviços

financeiros ecológicos, incluindo a integração dos riscos e oportunidades.

Publicada a 16 de Outubro.

Nota de imprensa da Securities and Exchange Commission (SEC) USA a

promover a divulgação de vários esforços de sensibilização dos professores

para o investimento no mercado de capitais. Essas iniciativas incluem o

lançamento de uma série de podcasts para educadores de escolas públicas, a

realização de eventos nacionais para professores e o RISE 2.0 (Cúpula de

Investimento em Fundo de Pensões para o sector da Educação). Estes esforços

de sensibilização reforçam o compromisso da Comissão em proteger os

educadores americanos que investem nos mercados de valores mobiliários,

informando-os da importância da poupança e do investimento e na

identificação dos diversos sinais de fraudes.

Publicada a 15 de Outubro de 2019

Nota de Imprensa da Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) e da Global

Financial Literacy Excellence Center (GFLEC) sobre o baixo nível de literacia

financeira dos investidores americanos. De acordo com a nova pesquisa alusiva à

Educação Financeira realizada pela FINRA, os americanos estão mal assessorados na

gestão das suas finanças pessoais e de investimento, uma vez que carecem de

confiança nas suas capacidades para atingir as metas financeiras.

Publicada a 10 de Outubro de 2019.
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https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2019/10/01/global-financial-stability-report-october-2019
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-today-announces-future-work-climate-change-and-green-finance
https://www.sec.gov/news/press-release/2019-215
https://www.finra.org/media-center/newsreleases/2019/many-us-investors-ill-equipped-manage-personal-finances-especially


2. Eventos e Reuniões 2019

09/10/19 – 16/10/19

• Reunião do Comité Regional Europeu Execução da Assistência

Técnica Específica - Fase 3 Skopje

Macedónia, 15 - 17 de Outubro

• Reunião do Comité 5 sobre Gestão de Investimentos

Buenos Aires, 15 - 17 de Outubro

• Reunião do Grupo Director (SG) da CPMI-IOSCO,

Washington D.C., 16 de Outubro

• 14ª Conferência Conjunta da IOSCO/FSI sobre Questões de

Negociação e Infra-estrutura de Mercado

Madrid, 13 - 15 de Novembro

• Reunião Semestral do AMCC e 12º Seminário Anual de Treinamento

IOSCO AMCC

Madrid, 2 - 5 de Dezembro
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Comissão do Mercado de Capitais 
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