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1. Documentos e Papers

11/12/19 – 18/12/19

GEE

Nota de imprensa do Bank for International Setlement (BIS) referente a um paper

para a criação de um modelo de supervisão prudencial para os cripto-activos.

Embora este segmento do mercado ainda seja pequeno em relação à dimensão do

sistema financeiro global, e a exposição dos bancos seja actualmente limitada, a

dimensão absoluta do mercado é significativa e continua a haver uma rápida

evolução nos últimos anos, com uma atenção crescente por parte de uma ampla

gama de partes interessadas. Publicada a 12 de Dezembro.

Estudo do Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre a publicação de novos

dados estatísticos referentes à dívida mundial. Segundo o estudo, a nova

actualização da base de dados da dívida mundial (pública e privada) do FMI

mostra que esta atingiu o valor de 188 bilhões de dólares no final de 2018, mais 3

bilhões de dólares quando comparada com 2017. O rácio médio global da dívida

em relação ao PIB (ponderado pelo PIB de cada país) subiu para 226% em 2018,

1,5 pontos percentuais acima do ano anterior. Embora este tenha sido o menor

aumento anual no rácio da dívida global desde 2004, um olhar mais atento aos

dados por país revela vulnerabilidades crescentes, sugerindo que muitos países

podem estar mal preparados para a próxima recessão. Publicado a 17 de

Dezembro.

Nota de imprensa da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados

(ESMA) atinente à publicação do guia conjunto sobre matérias de cooperação. Na

sequência da revisão da Directiva EU 2015/849, sobre a prevenção do uso do sistema

financeiro para branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, as três

autoridades europeias supervisoras do sistema financeiro (EBA, EIOPA e ESMA) emitiram

um guia prático sobre modalidades de cooperação em matérias de supervisão e troca

de informação. O referido guia tem como objectivo clarificar e facilitar o intercâmbio e

a troca de informações entre as autoridades supervisoras para a eficaz supervisão,

prevenção e combate ao branqueamento de capitais e aos crimes transfronteiriços.

Publicada a 16 de Dezembro.

Relatório da Financial Stability Board relativo à necessidade de redução dos riscos

decorrentes da transição da LIBOR para assegurar a estabilidade financeira. O relatório

sublinha que a dependência contínua dos mercados financeiros mundiais da LIBOR

representa riscos para a estabilidade financeira e apela que sejam redobrados os

esforços por parte das empresas que actuam no sector financeiro e não financeiro a

efectuarem a transição para a LIBOR até ao final de 2021, por forma a mitigar tais

riscos. Publicado a 18 de Dezembro.
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https://www.bis.org/press/p191212.htm
https://blogs.imf.org/2019/12/17/new-data-on-world-debt-a-dive-into-country-numbers/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-transform-way-competent-authorities-cooperate-each-other-amlcft-matters
https://www.fsb.org/2019/12/fsb-report-sets-out-need-to-reduce-risks-to-financial-stability-from-libor-transition/


11/12/19 – 18/12/19

GDM

GDM

DSIFIM

Nota de imprensa da Financial Conduct Authority (FCA) concernente as oportunidades

apresentadas pelas chamadas “finanças abertas”. O “financiamento aberto” alicerça os

seus princípios na “banca aberta”, ou seja, a partilha de dados que proporciona novas

formas para os clientes e empresas tirarem o máximo proveito do seu dinheiro. O

“financiamento aberto” alargará esses princípios a uma gama mais vasta de produtos.

Publicada a 17 de Dezembro.

Documento do Bank of International Setlement (BIS) respeitante a abordagem da

Índia no projecto de infra-estrutura digital para o sector financeiro. No documento

lê-se a abordagem da Índia assenta-se no princípio de que o fornecimento de

infra-estrutura financeira digital como um bem público, e apresenta um importante

estudo de caso em que os resultados são relevantes e aplicáveis a todas as

economias, independentemente do seu estágio de desenvolvimento, tendo a Índia

fornecido de uma identidade biométrica digital nacional a todos os residentes que

garantiu um amplo acesso ao sistema bancário. Essa infra-estrutura digital tem

potencial para transformar os mercados emergentes e as economias avançadas,

concluí o estudo. Publicado a 15 de Dezembro.

Nota de imprensa do Banco da Inglaterra referente a proposta do quadro regulatório

para testar as implicações das alterações climáticas na estabilidade financeira. No

referido documento o Banco da Inglaterra apresentou a proposta de quadro

regulatório para o exercício económico de 2021, denominado Biennial Exploratory

Scenario (‘BES’). Este programa tem como objectivo testar a resiliência dos maiores

bancos e empresas seguradoras aos riscos no sistema financeiro associados aos

diferentes cenários climáticos possíveis, bem como a exposição do sistema financeiro À

estes risco. Publicado a 18 de Dezembro.

https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-asks-proposals-how-open-finance-could-transform-financial-services
https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap106.htm
https://www.bankofengland.co.uk/news/2019/december/boe-consults-on-proposals-for-stress-testing-the-financial-stability-implications-of-climate-change


2. Eventos e Reuniões 2019

11/12/19 – 18/12/19

• 43.ª Reunião Anual da AMERC

Doha, no Qatar, 29 – 30 de Janeiro de 2020

• Workshop da AMERC sobre supervisão directa,

Moscatel, em Omã, 11 – 12 de Março 2020;

• Porgrama de formação da IOSCO para 2020

Madrid, em Espanha, de 20 – 22 de Abril de 2020;

• 30.º Instituto Internacional para o Crescimento e Desenvolvimento do

Mercado de Valores Mobiliários - Securities and Exchange Commission (SEC)

Washington, DC, nos EUA 23 de Março à 02 de Abril de 2020;

Departamento de Cooperação 

Comissão do Mercado de Capitais 

Fonte: Weekly Bulletin for IOSCO Members - 37


