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1. Documentos e Papers

08/04/20 – 15/04/20

Carta da International Swaps and Derivatives Association (ISDA) e do Instituto

de Finanças Internacionais (IFI) endereçada aos Ministros das Finanças e

Governadores dos Bancos Centrais do Grupo dos 20 (G-20) sobre a linha de

garantia de liquidez temporária aos mercados através de mecanismos de swaps

cambiais e correspondestes repos. Na referida carta as duas instituições

apresentaram recomendações concretas aos líderes do G20 para aliviar a grave

escassez de Dólares norte-americanos que se verifica nos países emergentes.

Publicada a 10 de Abril.

Declaração conjunta da Securities Administrators (CSA) e da Organização

Reguladora da Indústria de Investimento (IIROC), ambas do Canadá

referente à verificação de um aumento significativo da volatilidade no

mercado de acções do Canadá e de outras jurisdições do mundo,

resultante da COVID-19. De acordo com a nota, a CSA e a IIROC estão a

envidar esforços para garantir que os mercados de capitais afectados pela

pandemia continuem a operar de maneira justa e ordenada. Pulicada a 9

de Abril.

Working paper da Financial Stability Board (FSB) sobre a estratégia de

abordagem aos riscos provocados pela COVID-19 à estabilidade financeira. O

FSB e um amplo número de autoridades reguladoras e organismos

internacionais, estão a trabalhar activamente para dar respostas tempestivas e

de modo coordenado para garantir a estabilidade financeira durante o stress

do mercado provocado pela pandemia do COVID-19. A estratégia criada

assenta num conjunto de princípios, desde os referentes à supervisão, avaliação

de riscos e vulnerabilidades, aos relativos à cooperação. Publicado em Abril.

Nota de imprensa referente à publicação do relatório do Bank for

International Settlements (BIS) sobre o papel das fintech na promoção de

inclusão financeira. Segundo o documento a tecnologia financeira pode

estimular a inclusão financeira, ao facilitar os pagamentos, porém, tais

oportunidades acarretam novos desafios, de acordo com um novo

relatório do Comité de Pagamentos e Infraestruturas de Mercado (CPMI) e

do Banco Mundial. Publicada a 14 de Abril.

https://www.isda.org/a/Wd7TE/ISDA-IIF-dollar-liquidity-letter-to-G20.pdf
https://www.isda.org/a/Wd7TE/ISDA-IIF-dollar-liquidity-letter-to-G20.pdf
https://www.fsb.org/work-of-the-fsb/addressing-financial-stability-risks-of-covid-19/
https://www.fsb.org/work-of-the-fsb/addressing-financial-stability-risks-of-covid-19/
https://www.bis.org/press/p200414.htm


08/04/20 – 15/04/20

Relatório da Financial Stability Board (FSB) referente às medidas políticas

adoptadas para fazer face à pandemia da COVID-19 e as respectivas

implicações para a estabilidade financeira. Este relatório apresenta cinco

princípios que sustentam a resposta rápida e coordenada da comunidade

internacional para apoiar a economia real, de modo a manter a

estabilidade financeira e minimizar o risco de fragmentação dos mercados.

Usando esses princípios, as autoridades monitorarão e partilharão

informações em tempo hábil e útil para que sejam feitas avaliações dos

riscos e dadas as necessárias respostas, garantindo assim a estabilidade

financeira. Publicado em Abril.

Relatório da Organização Internacional das Comissões de Valores (IOSCO)

referente ao resultado do estudo sobre a indústria global de hedge funds. A

IOSCO publicou a sua quinta pesquisa da indústria dos hedge funds, que fornece

às autoridades reguladoras dos mercados novos dados sobre o sector hedge

funds a nível global e os potenciais riscos que esse sector pode representar para

o sistema financeiro internacional. Esta pesquisa visou sobretudo ajudar a

solucionar as lacunas em relação aos dados públicos e globais sobre as

actividades dos hedge funds. Publicado a 15 de Abril.

Relatório sobre as Finanças Sustentáveis e o papel da Organização

Internacional das Comissões de Valores (IOSCO) e dos reguladores dos

mercados. Este relatório fornece uma visão geral das iniciativas actuais dos

stakeholders do sector, e uma análise detalhada das actividades

internacionais relevantes relacionadas aos factores ambientais, sociais e de

governação corporativa (ESG) e as estruturas e padrões das jurisdições

membro. O referido documento identifica diversas áreas que podem ser

objecto de melhorias, assim como reflecte as expectativas dos reguladores

e dos participantes do mercado quanto ao papel da IOSCO na facilitação e

coordenação global na implementação de padrões de transparência.

https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P150420.pdf
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS565.pdf
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD652.pdf


2. Eventos e Reuniões 2020

08/04/20 – 15/04/20

Departamento de Cooperação 

Comissão do Mercado de Capitais 

Fonte: Weekly Bulletin for IOSCO Members - 11

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

Informações e do Grupo de Avaliação e Monitorização, 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 Reuniões preparatórias da IOSCO, em Madrid, a 26

e 27 de Fevereiro.

• Reunião do Comité de Mercados Emergentes e 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 (C2), em

Madrid, 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, de 31 de

Março a 2 de Abril.


