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1. Documentos e Papers

04/03/20 – 11/03/20

Artigo publicado na revista Brookings relativo à necessidade de incremento

da regulação a nível da Inteligência Artificial (IA). Segundo a revista, a IA é

muito importante e promissora, e por conta disso deve gozar de regulação

imediata, enquanto ferramenta que auxilia na resolução de certos problemas.

Na entrada mais recente da série "Governação Corporativa da IA" da

Brookings, Mark MacCarthy, Professor Auxiliar da Faculdade de Comunicação,

Cultura e Tecnologia, da Universidade de Georgetown, afirma que os líderes

políticos devem desenvolver um quadro regulatório proactivo para tecnologias

emergentes que podem proteger os investidores sem impedir a inovação.

Publicado a 9 de Março.

Comunicado da Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e dos Mercados

(ESMA), referente à recente consulta pública efectuada aos projectos de

normativos sobre as Técnicas de Regulatórias (RTS) de acordo com o

Regulamento Europeu de Benchmarks (BMR), que abrange as matérias de

governação corporativa, metodologia de avaliação, relatórios de infracções,

benchmarks críticos.

Publicado a 9 de Março.

Comentários de Kevin Stiroh, Vice CEO do Comité de Supervisão de

Instituições Financeiras do Federal Reserve Bank norte-americano, na

conferência que teve lugar na Harvard Business School, em Boston, sob o

lema: “As Mudanças climáticas e gestão de riscos na supervisão bancária”.

O Sr. Kevin fez referência ao desenvolvimento de novos riscos associados

às mudanças climáticas e o facto destes estarem a desencadear práticas

de gestão de riscos nas instituições financeiras, governação corporativa,

avaliação de risco. Por outro lado, revelou ser apropriado, embora crítico,

que os supervisores concentrem a sua atenção nos riscos associados a

mudanças climáticas.

Publicado a 4 de Março de 2020.

https://www.brookings.edu/research/ai-needs-more-regulation-not-less/?utm_campaign=Center for Technology Innovation&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=84546622
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-draft-technical-standards-benchmarks
https://www.newyorkfed.org/newsevents/speeches/2020/sti200304


04/03/20 – 11/03/20

Relatório da International Capital Market Association (ICMA) referente

ao resultado do estudo sobre o grau de investimento em mercados

secundários de títulos das empresas europeias, designado “ A Hora de

agir”. O estudo conclui que as condições de liquidez do mercado

secundário permanecem desafiantes, tendo-se deteriorado desde 2016.

O referido documento, avalia de igual modo, as principais tendências e

desenvolvimentos da estrutura de mercado nos últimos três anos,

incluindo a evolução do comportamento do mercado e a adopção de

novos modelos de negociação, bem como o impacto da regulação e da

política monetária nos mercados.

Publicada a 4 de Março.

Comunicado da Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e dos Mercados

(ESMA) a informar as suas áreas de supervisão para 2020. A ESMA no seu

Programa de Supervisão, detalhou as áreas de foco para o ano de 2020 que

são as supervisão das Agências de Notação de Crédito (CRA), Repositórios de

Transacção (TR), o monitoramento das contrapartes centrais de compensação

de países terceiros (TC-CCPs) e Centrais de Valores Mobiliários (TC-CSD). A

ESMA informou que está igualmente a preparar-se para as suas novas

responsabilidades de supervisão sob o Regulamento de Operações de

Financiamento de Valores Mobiliários (SFTR), o Regulamento de Titularização

(SECR), o Regulamento de Benchmarks e o MiFIR.

Publicado a 9 de Março.

Comunicado do Banco Central da Irlanda referente a necessidade de

aprimoramento dos acordos de segurança cibernética das empresas de

gestão de activos. O Banco Central divulgou as conclusões de uma

Inspecção Temática às práticas das empresas de Gestão de Activos, cujo

objectivo foi de determinar a adequação dos controlos de segurança

cibernética e práticas de gestão de riscos das empresas inspeccionadas,

assim como identificar as boas práticas. Na supervisão realizada, o

supervisor detectou progresso de algumas empresas quanto ao

fortalecimento dos mecanismos de segurança cibernética e constatou a

existência de inúmeras fragilidades, outrora destacadas nas Orientações

intersectoriais do Banco Central de 2016 sobre riscos de TI e segurança

cibernética, sendo que tais fragilidades prevalecem três anos depois.

Publicado a 10 de Março.

file://///Orion/CMC Partilhado/GC/Cooperação/IOSCO/IOSCO NEWS PRESS/IOSCO NEWS 2020/9ª Edição sa IOSCO N/Time-to-act-ICMAs-3rd-study-into-the-state-and-evolution-of-the-European-investment-grade-corporate-bond-secondary-market-040320.cleaned.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma%E2%80%99s-supervision-focuses-outstanding-credit-ratings-data-quality-and-third
https://www.centralbank.ie/news/article/cybersecurity-arrangements-at-asset-management-firms-need-to-be-improved---central-bank


2. Eventos e Reuniões 2020

04/03/20 – 11/03/20

Departamento de Cooperação 

Comissão do Mercado de Capitais 

Fonte: Weekly Bulletin for IOSCO Members - 9

 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 2020/9ª Edição sa IOSCO N/9 Weekly Bulletin for IOSCO Members 2020.pdf

