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1. Documentos e Papers

16/10/19 – 23/10/19

Discurso do Director-Geral Derville Rowland do Banco Central da Irlanda acerca do

reforço do conjunto de ferramentas de supervisão e aplicação do Banco Central. Na

Conferência de Matheson sobre Cultura e Governação em Serviços Financeiros,

Rowland defendeu a entrada em vigor de um Regime de Responsabilidade Executiva

Sénior (SEAR) na Irlanda.

Proferido a 22 de Outubro.

Discurso do Prof. Joachim Wuermeling, Membro da Comissão Executiva do Deutsche

Bundesbank, por ocasião da conferência da Iniciativa Europeia de Educação das

Autoridades de Supervisão (ESE), em Munique. O Professor afirma que a

sustentabilidade e a digitalização das finanças colocam desafios sem

precedentes aos supervisores. Em algumas áreas, expuseram os

limites da actual abordagem à supervisão, o que obriga os

supervisores a uma adaptação a estes novos prossupostos.

Proferido a 17 de Outubro.

Nota de imprensa da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos

Mercados (ESMA) sobre a sua cooperação com a Comissão Australiana de Valores

Mobiliários e Investimentos (ASIC), em matéria de índices de referência. A ESMA e

a ASIC anunciaram a assinatura de um Memorando de Entendimento (MoU) que

estabelece acordos de cooperação relativamente aos índices de referência

australianos. O Regulamento relativo aos índices de referência da UE (BMR)

prescreve o quadro comum europeu para assegurar a integridade e a precisão

dos índices de referência utilizados na UE.

Publicada a 20 de Outubro.

Nota de imprensa da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos

Mercados (ESMA) a difundir os resultados de uma análise realizada pelos pares

sobre as medidas de supervisão de seis Autoridades Nacionais Competentes

(ANC) relativamente às suas abordagens para melhorar a qualidade dos dados de

derivados, comunicada ao abrigo do Regulamento de infra-estrutura dos

mercados europeus (EMIR).

Publicada a 17 de Outubro.

https://www.centralbank.ie/news/article/press-release-central-bank-supervisory-enforcement-toolkit-enhanced-derville-rowland-22-oct-2019
https://www.bis.org/review/r191017f.htm
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-and-australian-securities-and-investments-commission-cooperate-benchmarks
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-sees-significant-room-improvement-in-national-regulators’-supervision


16/10/19 – 23/10/19

Nota de Imprensa do Grupo de Acção Financeira (GAFI), alusiva aos Resultados da

Plenária do GAFI, em Paris. O GAFI está a monitorizar os activos emergentes, incluindo

as "moedas estáveis - stablecoins“. Continuará também a analisar as suas características

e riscos e a considerar novas clarificações sobre a forma como as normas do GAFI se

aplicam às tais moedas e aos seus prestadores de serviços, bem como, se são

necessárias novas actualizações. O GAFI irá trabalhar no sentido

de promover uma implementação global eficaz das suas

normas nas jurisdições aplicáveis aos activos virtuais e

outros activos emergentes.

Publicada a 18 de Outubro.

Resumo da Global System for Mobile Communications sobre Economia Móvel

da África Subsaariana em 2019. Este estudo revela que a África Subsariana

continuará a ser a região de crescimento mais rápido, com uma Taxa de

Crescimento Anual de 4,6% e aproximadamente 167 milhões de assinantes no

período até 2025. Isto elevará a base total de assinantes para pouco mais de

600 milhões, representando cerca de metade da população. A adopção da 3G

duplicou-se nos últimos dois anos como resultado da expansão da cobertura de

rede e dos dispositivos mais baratos.

Publicado em Outubro.

Nota de imprensa da Financial Stability Board (FSB). O FSB define os trabalhos que

envolvem as questões regulatórias de moedas estáveis. A nota da FSB sobre questões

regulatórias das moedas estáveis, dirigida aos Ministros das Finanças e Governadores

dos Bancos Centrais do G20 na reunião em Washington D.C, salienta a importância de

monitorizar a evolução dos activos criptográficos e de permanecer vigilantes aos riscos

existentes e emergentes.

Publicada a 18 de Outubro.

Relatório do Bank for International Settlements (BIS) sobre as gerações suptech.

O documento aborda que o uso da tecnologia pelas autoridades financeiras

tem evoluído ao longo dos anos, levando a diferentes gerações de tecnologia

que culminam no que o paper considera como Suptech. O termo refere-se à

aplicação de big data ou inteligência artificial (IA), ferramentas geralmente

utilizadas pelas autoridades financeiras.

Publicado a 17 de Outubro.

http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-plenary-october-2019.html
https://www.gsma.com/r/mobileeconomy/sub-saharan-africa/
https://www.fsb.org/2019/10/fsb-sets-out-work-to-consider-regulatory-issues-of-stablecoins/
https://www.bis.org/fsi/publ/insights19.htm


2. Eventos e Reuniões 2019

16/10/19 – 23/10/19

• Reunião do Comité 2 da IOSCO relativo aos Mercados Secundários

Berna, Suíça, 13 e 14 de Novembro;

• Conferência FSI/IOSCO sobre Emissões de Títulos de Negociação e

Infra-estruturas de Mercado

Madrid, Espanha, de 13 a 15 de Novembro;

• Reunião do Comité 8 da IOSCO sobre Investidores Não Institucionais

Hamburgo, Alemanha, de 27 a 29 de Novembro;

• Reunião do Comité 5 sobre Gestão de Investimentos

Buenos Aires, de 15 a 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, Espanha, de 13 a 15 de Novembro;

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

AMCC

Madrid, Espanha, de 2 a 5 de Dezembro.
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file://Orion/CMC Partilhado/GC/Cooperação/IOSCO/IOSCO NEWS PRESS/IOSCO NEWS 2019/31ª Edição da IOSCO News/31 Weekly Bulletin for IOSCO Members 2019.pdf

