
NEWS
33ª EDIÇÃO 



1. Documentos e Papers

06/11/19 – 14/11/19

Comunicado da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA),

onde são tecidas algumas recomendações à Comissão Europeia (CE) referentes ao

regime de supervisão das Contrapartes Centrais (CCP) de países terceiros. A ESMA,

entidade reguladora dos Mercados de Valores Mobiliários da União Europeia (UE),

emitiu três pareceres técnicos à CE sobre as contrapartes centrais de países terceiros

(TC-CCP) ao abrigo do Regulamento revisto relativo às infra-estruturas do mercado

europeu (EMIR 2.2), nos quais analisou “o meio de especificação dos critérios para

determinar a importância sistémica das TC-CCP para a UE e para a estabilidade

financeira dos Estados-membros, como avaliar o compliance em termos comparativos,

e as taxas cobradas às TC-CCP”.

Publicado a 11 de Novembro.

Discurso de abertura de Agustín Carstens, Administrador Geral do BIS, na 55.ª

Conferência de Governadores da SEACEN e Seminário de Alto Nível sob o lema:

“Dados e Tecnologia – Abraçando a Inovação” realizado na Singapura. No seu discurso,

o Sr. Carstens abordou o papel dos dados pessoais na inovação financeira digital,

afirmando que a utilização de novas tecnologias abre boas perspectivas para o futuro,

porém, é necessário que se estabeleçam compromissos políticos a nível nacional e

internacional para garantir a integridade dos dados dos consumidores.

Proferido a 14 de Novembro.

Documento de Trabalho do Bank for International Settlements (BIS) no qual é

feita a distinção entre o sistema de shadow banking e o a banca tradicional. O

Shadow Banking é um sistema financeiro informal, não regulamentado que

fornece uma importante fonte de financiamento para aqueles que não têm

acesso ao financiamento regular, ou que não se reúnem os critérios de

qualificação para serem beneficiários dos empréstimos da banca tradicional. Isto

coloca uma série de desafios às operações do sector monetário e à gestão do

risco financeiro na China. Outrossim, este artigo apresenta detalhadamente os

mecanismos de rendibilidade do sector bancário paralelo

da China, fornece medidas precisas sobre os seus efeitos

sobre o risco financeiro e a legislação recentemente

publicada sobre o tema.

Publicado a 8 de Novembro.

Nota de imprensa do Central Bank of Ireland sobre o lançamento de um novo

Guia Sancionatório criado ao abrigo do Regulamento de Sanções Administrativas

(ASP) para o sector dos serviços financeiros na Irlanda. Este Guia de Sanções ASP

contribui para o aumento da transparência no sector bancário ao proporcionar

maior clareza sobre a abordagem geral do Banco Central para sancionar

empresas e indivíduos. O mesmo fornece, de igual modo orientações sobre a

implicação de uma variedade de factores relevantes para sancionar no âmbito

do ASP, incluindo a cooperação, o uso de relatórios internos, entre outros.

Publicada a 4 de Novembro.

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-advises-ec-supervisory-regime-third-country-ccps
https://www.bis.org/speeches/sp191114.htm
https://www.bis.org/publ/work822.htm
https://www.centralbank.ie/news/article/press-release-central-bank-launches-guidance-on-enforcement-sanctions-14-november-2019


06/11/19 – 14/11/19

Nota de imprensa do Grupo de Trabalho da Financial Stability Board (FSB) acerca do

debate sobre uma vasta gama de questões regulatórias e de supervisão, referentes às

moedas estáveis de alcance potencialmente mundial, às vulnerabilidades regionais,

estabilidade das moedas, reforma do benchmark financeiro e simulações de crise. Os

membros debateram igualmente os riscos decorrentes dos elevados níveis de

endividamento de muitos mutuários dos sectores público e privado, num contexto em

que se prevê que as taxas de juro se mantenham "mais baixas por mais algum tempo"

a nível mundial.

Publicada a 12 de Novembro.

Nota de imprensa do Bank for International Settlements (BIS) acerca do lançamento

de um Novo Hub de Inovação do BIS em Singapura. O referido centro visa

desenvolver soluções para beneficiar o sistema financeiro, promovendo a inovação e

uma maior colaboração entre a comunidade bancária central a nível mundial. O Hub

em Singapura irá centrar-se inicialmente em dois projectos. O primeiro projecto é o

de estabelecer uma plataforma para infra-estruturas digitais públicas sobre identidade,

consentimento e partilha de dados. O segundo projecto consiste na criação de uma

plataforma digital para conectar os reguladores e supervisores dos mercados aos

provedores de serviços digitais e tecnológicos. Por meio dessa plataforma, os Bancos

Centrais podem colocar os seus desafios para obter soluções da comunidade de

fintech.

Publicada a 3 de Novembro.

Relatório da Financial Stability Board (FSB) intitulado “Resolução para 2019”,

apresenta uma actualização dos progressos realizados na aplicação das medidas

políticas destinadas à reforçar a resolubilidade das instituições financeiras de

importância sistémica e estabelece planos para os trabalhos futuros. O relatório

conclui que as autoridades e as empresas devem estar atentas às eventuais

lacunas que subsistam a medida que trabalham para tornar as estratégias e os

planos de resolução operacionais em todos os sectores.

Publicado a 14 de Novembro.

Relatório da Autoridade Bancária Europeia (EBA) na qual são espelhados os

esforços para melhorar a qualidade dos activos do sector bancário da EU.

Segundo revela o referido reporte, os esforços empreendidos têm sido

bem-sucedidos, embora permaneçam alguns riscos. Ademais, lê-se no

documento, que houve uma redução do total dos empréstimos improdutivos

(NPL) de mais de 1,15 biliões de Euros em Junho de 2015 para 636 mil milhões

de Euros em Junho de 2019. De igual modo, houve uma redução no índice de

inadimplência para 3%, o menor índice desde

que a EBA introduziu uma definição harmonizada

de inadimplência em todos os países europeus.

Publicado a 8 de Novembro.

https://www.fsb.org/2019/11/fsb-europe-group-discusses-regional-vulnerabilities-stablecoins-financial-benchmark-reform-and-crisis-simulations/
https://www.bis.org/topic/fintech/hub.htm
https://www.fsb.org/2019/11/fsb-report-highlights-need-to-address-remaining-resolution-gaps/
https://eba.europa.eu/eba-shows-efforts-improve-eu-banks%E2%80%99-asset-quality-have-proven-successful-pockets-risks-remain


2. Eventos e Reuniões 2019

06/11/19 – 14/11/19

• 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 - Argentina, de 15 a 17 de Outubro;

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

Washington D.C., 16 de Outubro;

• 14.ª 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 12.º Seminário Anual de Treinamento

IOSCO AMCC

Madrid - Espanha, de 2 a 5 de Dezembro.
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