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1. Documentos e Papers

20/11/19 – 27/11/19

DSIFIM

Comunicado do Banco Mundial passa em revista o relatório sobre Regulação das

Finanças Alternativas: Resultados de uma Pesquisa Global aos Reguladores. A referida

pesquisa visa analisar de forma abrangente e comparativa a forma como as

autoridades de supervisão dos mercados estão a regular e supervisionar as actividades

financeiras alternativas (online). Assim, o relatório centra-se nos empréstimos entre

pares, no crowdfunding de acções e nas ofertas iniciais de moedas, que constituem

um segmento em rápido crescimento de fintech para satisfazer as necessidades de

crédito, poupança e investimento.

Publicado em Novembro de 2019.

Comunicado do Bank for International Settlements (BIS), que divulga a norma do

Basileia III do Comité de Supervisão Bancária (CBSB), que envolve os princípios

orientadores para a operacionalização bancária, incluindo um regime de reserva de

capital anti-cíclico (CCyB). As autoridades nacionais podem aplicar um requisito CCyB

para assegurar que o sistema bancário disponha de uma reserva adicional de fundos

próprios para se proteger contra eventuais perdas futuras relacionadas com recessões

no ciclo de crédito.

Publicado a 27 de Novembro.

Discurso de Benoît Coeuré, Membro da Comissão Executiva do Banco Central

Europeu (BCE), na Conferência Conjunta do BCE e o Banco Nacional da Bélgica

que teve como tema “Rumo aos pagamentos à retalho: uma estratégia europeia".

O executivo afirma que o BCE continuará a acompanhar a forma como as novas

tecnologias alteram o comportamento dos pagamentos na zona do euro,

evocando dentre outros aspectos, uma redução da procura de numerário. Coeutré

aborda também as formas e em que medida os bancos centrais terão de adaptar

as suas políticas e instrumentos para enfrentar os desafios que se colocam à

protecção dos investidores e à política monetária, transmissão que poderia surgir

de tais mudanças.

Proferido a 26 de Novembro.

Nota de imprensa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

Económico (OCDE) sobre “As mudanças nos Mercados Bolsistas: Investidores,

empresas e reguladores devem estar preparados. Em 2018, 51% de todos os

capitais sociais obtidos através de ofertas públicas iniciais (OPI) foram canalizados

para empresas asiáticas. Actualmente, mais de metade das empresas cotadas do

mundo são asiáticas. Esta evolução está a ter um grande impacto no mercado

accionista global de acordo com um novo relatório da OCDE.

Publicada a 27 de Novembro.
GVIME

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32592
https://www.bis.org/bcbs/publ/d487.htm
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2019/html/ecb.sp191126~5230672c11.en.html
http://www.oecd.org/corporate/ca/stock-markets-are-changing-investors-companies-and-regulators-must-be-prepared.htm


20/11/19 – 27/11/19

GDM

DSOIC

Relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI), intitulado “Uma Nova

Economia Climática". Esta edição de Finance & Development analisa o impacto

económico e financeiro das escolhas políticas em matéria de clima. O referido

relatório aponta as soluções concretas que oferecem oportunidades de

crescimento, impulsionadas pela inovação tecnológica, pelo investimento

sustentável e por um sector privado dinâmico.

Publicado a 26 de Novembro.

Paper do Bank for International Settlements (BIS) acerca dos efeitos secundários

indesejados dos testes de stress, espírito empresarial e inovação. O artigo revela

que os reguladores introduziram testes de esforço para os maiores bancos com o

objectivo de assegurar que os mesmos tenham capital suficiente para suportar

outra crise. Os aludidos testes têm efectivamente a capacidade de reduzir o risco

sistémico, incentivar melhoria da gestão do risco e do planeamento do capital de

instituições e individuais. No entanto, os decisores políticos e académicos

preocupam-se com as potenciais efeitos negativos no crédito e na economia real.

Este artigo investiga como os testes de stress regulamentares podem ter afectado

o empreendedorismo nos Estados Unidos.

Publicado a 22 de Novembro.

Intervenção de Steven Maijoor, Presidente da Autoridade Europeia dos Valores

Mobiliários e dos Mercados (ESMA), no Fórum de Gestão de Investimentos da

Associação Europeia de Gestão de Fundos e Activos (EFAMA), a intervenção centrou-

se na liquidez dos fundos e na forma como a gestão de activos pode desempenhar

um papel importante na União dos Mercados de Capitais, apoiando simultaneamente

a protecção dos investidores e a estabilidade financeira.

Proferida a 22 de Novembro.

Nota de imprensa da Financial Planning Standards Board Ltd. (FPSB), a emitir a

Primeira Nota de Orientação para apoiar os Consultores Financeiros que trabalham

com investidores Vulneráveis. A FPSB é a entidade proprietária do programa

internacional de certificação “Certified Financial Planner” fora dos Estados Unidos, que

na sua orientação visa apoiar profissionais por meio de aconselhamento financeiro a

desenvolver políticas e trabalhar com clientes vulneráveis de forma a cumprir suas

obrigações éticas e profissionais para com esses clientes. Em resposta à crescente

preocupação regulatória sobre a exploração financeira de populações vulneráveis, e

ao chamado do G20 “Global Partnership for Financial Inclusion” para o

aconselhamento financeiro vitalício para apoiar a inclusão financeira de populações

em envelhecimento.

Publicada a 26 de Novembro.

GDM

https://blogs.imf.org/2019/11/26/a-new-climate-economy/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.bis.org/publ/work823.htm
https://www.amf-france.org/en_US/Actualites/Prises-de-paroles/Archives/Annee-2016?docId=workspace://SpacesStore/e0fde60a-082b-4fbf-ab9f-00f8c4210430
https://www.fpsb.org/news/financial-planning-standards-board-issues-first-guidance-practice-note-support-financial-planners-working-vulnerable-clients/


2. Eventos e Reuniões 2019

20/11/19 – 27/11/19

• 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.
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