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1. Documentos e Papers

27/11/19 – 11/12/19

GDM

Discurso do Presidente da Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Heath

P. Tarbert, referente à aprovação do parecer genérico sobre a interpretação do

Guia de Designação das instituições financeiras não-bancárias como instituições

financeiras sistemicamente relevantes (SIFIs). No seu discurso o Sr. Tarbert afirmou

que votou a favor do parecer genérico ao Guia aprovado pela Financial Stability

Oversight Council (FSOC). Esta nova abordagem permitirá a FSOC supervisionar

activamente os mercados financeiros, por forma a identificar e mitigar as

actividades susceptíveis de representar riscos ao sector financeiro dos EUA e para

o efeito, trabalhará em estreita colaboração com as agências reguladoras desse

sector. Proferido a 6 de Dezembro.

Discurso do Sr. Mahesh Kumar Jain, Vice-governador do Banco Central da Índia,

no Congresso Nacional de Micro-Finanças - Small Industries Development Bank of

India (SIDBI), realizado em Mumbai, India. No certame que teve como lema central:

“Micro-finanças, a próxima ‘onda’ de inclusão financeira”, o Sr. Jain enfatizou a

expectativa criada quanto ao alargamento do horizonte de actuação do sector

para além do micro-crédito, por forma a permitir alternativas de financiamento dos

mutuários. Para o efeito, é necessário o engajamento do sector na adopção de

modelos de negócios inovadores, futuristas e de elevado impacto económico-

financeiro, com foco no sector das Micro-Finanças Digitais, porém, atento às

transformações tecnológicas na indústria bancária e de serviços financeiros.

Proferido a 26 de Novembro.

Comunicado da Autoridade Bancária Europeia (EBA) referente ao Relatório de riscos e

vulnerabilidades no sector bancário da EU. No referido documento a EBA confirma os

progressos verificados na correcção dos balanços dos bancos, mas aponta para

perspectivas sombrias quanto à sua rendibilidade. Este relatório foi publicado em

conjunto com o documento que contém informações pormenorizadas sobre o exercício

de transparência do ano de 2019 a nível EU resultante da avaliação feita a 131 bancos

em toda a União Europeia. Publicado a 29 de Novembro.

Comunicado da Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido concernente ao

alargamento do seu Regime Jurídico dos Gestores Seniores e Certificação de Quadros

Superiores (SM&CR). Este regime é aplicável aos sectores da banca e dos seguros,

sendo que o seu alargamento constitui um passo fundamental para a criação de uma

cultura de mérito nos serviços financeiros, pautada pela responsabilização dos gestores

no exercício das suas actividades. Publicado a 9 de Dezembro.
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https://www.cftc.gov/PressRoom/SpeechesTestimony/tarbertstatement120619
https://www.bis.org/review/r191128d.htm
https://eba.europa.eu/eba-confirms-progress-banks%E2%80%99-balance-sheet-repair-points-bleak-outlook-their-profitability
https://www.fca.org.uk/news/news-stories/fca-extends-senior-managers-and-certification-regime-47000-firms
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Nota de imprensa da Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), a informar a

expansão da transparência no volume de negociação de acções em mercado de balcão

(Over The Counter - OTC). Com a publicação de novos dados referentes ao volume de

negociações em OTC, a FINRA reforça a actual iniciativa de transparência e expansão no

segmento de OTC. Publicada a 2 de Dezembro.

Relatório Estatístico Anual da Autoridade Europeia dos Mercados e dos Valores

Mobiliários (ESMA) sobre os Mercados de Derivados da União Europeia. O referido

relatório é baseado em dados apresentados ao abrigo do Regulamento dos

Mercados Europeus e Infra-estruturas (EMIR), que espelha uma visão abrangente a

nível dos mercados de derivados da UE em 2018. O principal objectivo dessa

análise de dados é contribuir para a avaliação baseada no risco pela ESMA, facilitar

a supervisão das entidades intervenientes no mercado pelas autoridades de

supervisão, tanto nacionais como europeias, assim como reforçar a abordagem

comum de supervisão. Publicado a 9 de Dezembro.

Documento de trabalho da Bank for International Settlements (BIS) relativo aos custos

inerentes a compensação de valores mobiliários fragmentada. Este documento analisa

os custos associados à compensação de contratos de derivados do mercado de balcão

em múltiplas contrapartes centrais (CCPs), por impossibilidade de serem compensados

pelos dealers, tornando-o dispendioso. A fragmentação surge quando múltiplas CCPs

compensam os mesmos contratos de derivados ou contratos similares. Sendo que este

modelo vai se tornando cada vez mais comum a nível dos mercados, o BIS destaca a

importância da avaliação do processo pós-negociação (incluindo a compensação e

liquidação) para a determinação do preço dos valores mobiliários. 11 de Dezembro.

https://www.finra.org/media-center/newsreleases/2019/finra-expands-transparency-otc-equity-trading-volume
file://///Orion/CMC Partilhado/GC/Cooperação/IOSCO/IOSCO NEWS PRESS/IOSCO NEWS 2019/36ª Edição da IOSCO News/esma50_157_2025_asr_derivatives.cleaned (1).pdf
https://www.bis.org/publ/work826.htm


2. Eventos e Reuniões 2019

27/11/19 – 11/12/19

• 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 - 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 12.º Seminário Anual de Treinamento IOSCO

AMCC,

Madrid, 2 - 5 de Dezembro.
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