
NEWS
34ª EDIÇÃO 



1. Documentos e Papers

14/11/19 – 20/11/19

GEE

Comunicado sobre interfaces (janelas) abertas de programação bancária e de

aplicativos, do Bank for International Settlements (BIS). O sistema bancário aberto

ou a partilha e acesso de dados permitidos pelos clientes de bancos e empresas

terceirizadas para criar aplicativos e serviços para fornecer opções mais eficientes

e transparentes no sector bancário, traz benefícios, mas também vários desafios

aos bancos. Estes desafios estão associadas aos riscos dos modelos de

negociação, a partilha de dados, a segurança cibernética e gestão de riscos. Em

resposta a essa tendência, os bancos e supervisores bancários precisariam de

aumentar a partilha de dados permitidos pelo cliente e a conectividade de várias

entidades envolvidas na prestação de serviços financeiros.

Publicado a 19 de Novembro de 2019.

Artigo de Thomas Mayer, Ex-economista-chefe do Deutsche Bank, para a Financial

Times intitulado “Para salvar o Euro, transforme-o em uma stablecoin digital: uma

moeda encriptada superaria os problemas criados pela união monetária incompleta”.

Segundo Mayer, a digitalização oferece uma maneira de reduzir a dívida dos estados

da zona do euro e salvaguardar o Euro.

Publicado a 19 de Novembro.

Comunicado da Financial Conduct Authority, (FCA), do Reino Unido acerca da

condução do risco durante a transição da London InterBank Offered Rate (LIBOR). A

nota informa que a LIBOR, a taxa média de juros de referência para uma série de

instituições financeiras em todo o mundo, terminará depois de 2021 e é esperado

que as empresas tomem as medidas apropriadas para garantir que possam fazer a

transição para taxas alternativas antes do final do ano 2021.

https://www.bis.org/bcbs/publ/d486.htm
https://www.ft.com/content/476d85f8-07cf-11ea-a958-5e9b7282cbd1?emailId=5dd35e5fada9750004182a56&segmentId=22011ee7-896a-8c4c-22a0-7603348b7f22
https://www.fca.org.uk/news/statements/conduct-risk-during-libor-transition-questions-and-answers


14/11/19 – 20/11/19

GEE

GDM

Relatório síntese das 17 respostas ao Documento de Reflexão e Consulta sobre

Finanças Sustentáveis da Comissão do Mercado do Valores Mobiliários (CMVM).

O documento explora o tema das Finanças Sustentáveis, Desafios e Prioridades

do Mercado financeiro português. Como principais conclusões o relatório

sublinha que as entidades envolvidas na consulta pública revelaram que a

integração dos factores ambientais, sociais e de governo das sociedades (ESG)

nas suas organizações e nos processos de tomada de decisão, são uma

preocupação presente e crescente, acrescentando que de forma transversal aos

diferentes sectores dos mercados financeiros.

Publicado a 12 de Novembro.

Relatório da Agência de Serviços Financeiros, (FSA), do Japão, sobre a Segurança

Cibernética no Sector Financeiro. Este relatório resume as circunstâncias e

questões comuns identificadas no decorrer da condução de iniciativas

programadas para este ano. As novas abordagens de política afirmam que a FSA

também promoverá medidas mais fortes da segurança cibernética, divulgando

informações sobre os desafios a serem partilhados em comum pelo sector

financeiro, e o objectivo da publicação deste relatório é estabelecer uma

conscientização partilhada entre a FSA e as instituições financeiras e organizações

relevantes, o que levará a uma segurança cibernética mais robusta no sector

financeiro. Publicada a 31 de Outubro.

Discurso de Sheldon Mills, Director de Concorrência da Financial Conduct Authority

(FCA), na Conferência da The Investments and Savings Alliance (TISA), em Londres,

sobre as Finanças Abertas: uma oportunidade para serviços financeiros. O Director

afirma actualmente existe a oportunidade de aproveitar a estrutura conceptual do

Open Banking e permitir que investidores e as pequenas e médias empresas (PME)

acedam e partilhem dados com fornecedores terceirizados, que podem usá-los para

desenvolver produtos e serviços inovadores que atendam às suas necessidades.

Proferido a 18 de Novembro.

Discurso de Pablo Hernández de Cos, Presidente do Comité de Supervisão Bancária

de Basileia e Governador do Banco da Espanha, acerca da Tecnologia financeira: a

revolução de 150 anos, na 22ª Euro Finance Week, O Executivo alega que com a

conclusão da Basileia III, o Comité está cada vez mais concentrando na era digital e na

avaliação de vulnerabilidades emergentes e mudanças estruturais no sistema bancário.

Destaca ainda que o papel crescente e em evolução da tecnologia tem o potencial de

alterar ainda mais o cenário financeiro. E, revela a necessidade de avalização cuidada

dos riscos e oportunidades de tais desenvolvimentos para bancos e supervisores e

tomar medidas de supervisão adequadas para mitigar esses riscos, com vistas a

melhorar a estabilidade financeira global.

Proferido a 19 de Novembro.

https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/12112019a.aspx
file://///Orion/CMC Partilhado/GC/Cooperação/IOSCO/IOSCO NEWS PRESS/IOSCO NEWS 2019/34ª Edição da IOSCO News/cyber_report_summary.cleaned.pdf
https://www.fca.org.uk/news/speeches/open-finance-opportunity-financial-services
https://www.bis.org/speeches/sp191119.htm


2. Eventos e Reuniões 2019

14/11/19 – 20/11/19

• Reunião do Comité 2 da IOSCO relativo aos Mercados Secundários,

Berna, na Suíça, 13 - 14 de Novembro;

• Conferência FSI/IOSCO sobre emissões de títulos de negociação e

infra-estruturas de mercado,

Madrid, em Espanha, de 13 a 15 de Novembro;

• Reunião do Comité 8 da IOSCO sobre Investidores Não Institucionais

Hamburgo, na Alemanha 27-29 de Novembro;

• 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.

Departamento de Cooperação 

Comissão do Mercado de Capitais 

Fonte: Weekly Bulletin for IOSCO Members - 34

file://Orion/CMC Partilhado/GC/Cooperação/IOSCO/IOSCO NEWS PRESS/IOSCO NEWS 2019/34ª Edição da IOSCO News/34 Weekly Bulletin for IOSCO Members 2019 (002).pdf

