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1. Documentos e Papers

24/02/20 – 04/03/20
Comunicado da Securities and Exchange Commission (SEC), norte-

americana referente à consulta pública da nova regra para a

denominação dos fundos de investimento. A emissão do novo normativo

da SEC visa eliminar a denominação enganosa dos fundos de

investimento, tendo submetido o referido normativo sob consulta pública,

quanto aos actuais requisitos que restringem o uso de determinadas

denominações dos fundos de investimento potencialmente enganosos. A

denominação dos fundos de investimento geralmente são a primeira

informação que os investidores têm, podendo impactar significativamente

na tomada de decisão de investimento.

Publicado a 2 de Março.

Comunicado conjunto da Securities Commission (SC) e da Bursa Malásia a

anunciar a criação de uma subsidiária da Bolsa. O documento informa sobre a

criação de uma entidade subsidiária que assumirá as funções de regulação do

mercado (regulamentado), actualmente sob a égide da Bursa da Malásia

(RegSub). A autoridade reguladora do mercado de capitais e a Bolsa têm

trabalhado em estreita colaboração para aprimorar a estrutura orgânica da

Bolsa, segregando as funções de regulação do mercado regulamentado dos

seus objectivos comerciais, de modo a mitigar eventuais conflitos de interesse

resultantes do exercício destas duas funções. A Bursa RegSub será gerida por

um conselho de administração formado, maioritariamente, por

administradores independentes da Bolsa.

Publicado a 25 de Fevereiro.

Comunicado da Bank for Internacional Settlements (BIS), da Basileia,

sobre a necessidade das instituições financeiras melhorarem a avaliação

dos riscos financeiros resultantes das mudanças climáticas. Actualmente,

os recursos para a avaliação efectiva variam consideravelmente entre as

jurisdições e os sectores financeiros, tendo sido essa a conclusão saída da

reunião convocada pelo Financial Stability Institute (FSI) do BIS, em

Basileia, na Suíça. Os líderes de vários bancos centrais, autoridades de

supervisão do sector financeiro não bancário, instituições financeiras,

seguradoras e entidades gestoras de risco climático de cerca de 69

jurisdições, consideraram que actualmente as mudanças climáticas

representam uma ameaça efectiva à estabilidade financeira.

Publicado a 21 de Fevereiro.

https://www.sec.gov/news/press-release/2020-50
https://www.sc.com.my/resources/media-releases-and-announcements/sc-and-bursa-malaysia-announce-the-setting-up-of-a-regulatory-subsidiary
https://www.bis.org/fsi/events/fsi_climate_200221.htm


24/02/20 – 04/03/20

Relatório Intercalar de Março de 2020 sobre as Perspectivas Económicas

da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE),

sobre o tema “Coronavírus: a economia mundial em risco”. O documento

apresenta o resultado preliminar do impacto do COVID-19 na economia

global, referindo que o mundo enfrenta um períodos de grande risco,

comparado apenas com a última grande crise financeira mundial (a

grande depressão de 1929). Contenção da epidemia e protecção das

pessoas é a prioridade, tendo impacto significativo nas economias,

adianta o relatório.

Publicado a 2 de Março.

Relatório da Federação Europeia das Bolsas de Valores da Europa (FESF)

sobre as Recomendações emanadas às entidades por forma a melhorar

os requisitos de IPO nos mercados europeus em 2020. Desde o

lançamento do Plano da União dos Mercados de Capitais em 2015, o

número de IPO na Europa diminuiu significativamente. A Task-force

(criada) de IPO da Europeia está preocupada com as estatísticas

apresentadas, tendo reformulado a sua estratégia em 2019 para melhorar

essa tendência. O relatório fornece uma visão geral dos problemas que as

empresas, investidores, bolsas e outros participantes do mercado

enfrentam na tentativa de promover o acesso das empresas ao

financiamento via mercado de capitais e sugere medidas que os líderes

europeus podem implementar para fazer face à esses desafios.

Publicada a 3 de Março.

Discurso do Steven Maijoor, Presidente da Autoridade Europeia de Valores

Mobiliários e dos Mercados (ESMA), por ocasião da Palestra alusiva à 4.ª

Conferência Anual das Fintech, que teve lugar em Bruxelas. O Sr. Maijoor no

seu discurso centrou-se, entre outras questões, nas questões relativas aos

serviços financeiros da BigTech: tendências e crescimento potencial, os

benefícios e riscos da BigTech nas finanças, tecnologia de contabilidade

distribuída (DLT), stablecoins globais e a necessidade de maior cooperação

entre os reguladores.

Proferido a 3 de Março.

Comunicado do relatório do Banco Central Europeu (BCE) a informar a

pressão dos desenvolvimento dos mercados sobre a integração Europeia. De

acordo com o documento, a estrutura dos mercados da União Europeia

continua a ser dominada por instrumentos financeiros negociados fora de

mercado regulamentado (OTC), apesar de se ter verificado um aumento

significativo na integração financeira em 2019. Tendo em conta que a

integração financeira global ainda não atingiu um nível satisfatório e que os

agregados familiares, empresas e Governos da Zona Euro beneficiariam de

mercados de capitais mais robustos, o BCE apoiou as iniciativas recentes no

sentido de avançar com o projecto da União dos Mercados de Capitais

Europeus (UMC). Publicado a 3 de Março.

http://www.oecd.org/economic-outlook/
file://///Orion/CMC Partilhado/GC/Cooperação/IOSCO/IOSCO NEWS PRESS/IOSCO NEWS 2020/8ª Edição da IOSCO N/European-IPO-Report-2020.cleaned.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/steven-maijoor-delivers-keynote-4th-annual-fintech-conference
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200303~5eaf4c119d.en.html


2. Eventos e Reuniões 2020

24/02/20 – 04/03/20

Departamento de Cooperação 

Comissão do Mercado de Capitais 

Fonte: Weekly Bulletin for IOSCO Members - 8

 Reunião do Comité Técnico 4 da IOSCO sobre Enforcement e Troca de

Informações e do Grupo de Escrutínio, em Madrid, de 18 a 20 de Fevereiro.

 Reunião do Comité de Pagamentos e Infra-Estruturas de Mercado (CPMI),

em Frankfurt, de 24 a 25 de Fevereiro.

 Reunião do Conselho e Pré-Reuniões da IOSCO, em Madrid, a 26 e 27 de

Fevereiro.

• Reunião do Comité de Mercados Emergentes em Desenvolvimento

(GEMC), Programa de Extensão Financeira Sustentável, em Kuala Lumpur,

na Malásia, de 12 a 13 de Março;

• Reunião do Comité de Regulação dos Mercados Secundários (2), em

Madrid, em Espanha, de 17 e 19 de Março;

• Reunião do Comité de Investidores Não-Institucionais (8), em Roma, na

Itália, de 25 a 27 de Março;

• Reunião do Comité de Gestão de Investimentos (5), em Dublin, na Irlanda,

de 31 de Março a 2 de Abril;

file://Orion/CMC Partilhado/GC/Cooperação/IOSCO/IOSCO NEWS PRESS/IOSCO NEWS 2020/8ª Edição da IOSCO N/8 Weekly Bulletin for IOSCO Members 2020.pdf

