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Artigo do Peterson Institute for International Economics intitulado “A pandemia

do COVID-19 impulsiona a tendência de desglobalização”. O Instituto refere que

esta pandemia está forçar a economia mundial a se afastar da integração

económica global, criando um ambiente de incerteza das alianças e a ausência de

cooperação internacional. Este facto contribuí para redução da interdependência

económica. Adicionalmente, aponta para a existência de preocupações com as

questões de segurança nacional e saúde pública, factores que têm fomentado o

surgimento de novas justificativas para o protecionismo. Este período não marcará

o fim da globalização, mas a globalização pode ser revertida, pelo menos

parcialmente adianta o artigo. Publicado a 23 de Abril.
Nota de imprensa da Securities and Exchange Commission (SEC) dos

Estados Unidos da América (EUA) emitiu uma orientação às bolsas de

valores e a Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) (os participantes)

para apresentarem um novo plano do Sistema Nacional de Mercado (plano

NMS) com vista a melhoria das suas estruturas de governação corporativa.

Perspectiva-se a criação de uma estrutura de governação corporativa

modernizada para a produção de empresas públicas consolidadas, com

dados do mercado de acções e a disseminação de dados empresariais, de

capitalização e negociação. Publicada a 6 de Maio.

Working paper do Financial Stability Institute (FSI) do Bank for International

Settlements (BIS) sobre o tema “Dividendos dos bancos em era de Covid-

19”. A nota demite que as acções regulatórias nas circunstâncias actuais

precisam se concentrar na preservação da actividade de empréstimos dos

bancos sem comprometer sua solvência. Isso significa que a flexibilidade nos

requisitos de capital, inclusive através do uso de buffers (amortecedores)

regulatórios, e a conservação de capital devem andar de mãos dadas. O

Acordo de Basileia III prevê restrições de distribuição automática quando o

capital cai abaixo de limites específicos. No contexto actual, isso pode

desincentivar as empresas de seguir as recomendações das autoridades para

usar buffers de capital. Publicado a 6 de Maio.

https://www.piie.com/blogs/realtime-economic-issues-watch/pandemic-adds-momentum-deglobalization-trend
https://www.sec.gov/news/press-release/2020-103
https://www.bis.org/fsi/fsibriefs6.htm
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Relatório da International Capital Market Association, (ICMA) alusivo a

actualização do Regime de Divulgação de Sustentabilidade da União

Europeia (UE). A nova e alterada legislação da UE introduziu requisitos

significativos de sustentabilidade e divulgação relacionada com os factores

ambientais, sociais e de governação corporativa (ESG), com impacto em

todos os participantes da Comunidade Europeia. Este documento procura

apresentar uma visão abrangente e prática desses desenvolvimentos.

Publicado a 6 de Maio.

Nota de imprensa da Securities Commission (SC), da Malásia a anunciar que

providenciará auxílio na distribuição de produtos financeiros do mercado de

capitais por meio de plataformas de serviços eletrônicos. O quadro regulatório

sobre os Mercados Regulamentados foi alterado para introduzir uma nova

previsão sobre as plataformas de serviços electrónicos, contendo os requisitos de

registo e as obrigações contínuas para os provedores dos referidos serviços.

Publicada a 5 de Maio.

Nota da imprensa da Financial Conduct Authority (FCA), do Reino Unido,

intitulada “a prestação de serviço seguro às PME: interrupção de negócios”.

A FCA anunciou que pretende obter uma decisão judicial para resolver a

incerteza contratual na cobertura do seguro de interrupção de negócios (BI).

Isso se deve às preocupações contínuas e generalizadas sobre a falta de

clareza e segurança jurídica para alguns clientes que fazem reivindicações de

interrupção de negócios e esta é a base sobre a qual algumas empresas

estão a tomar decisões em relação a suas reivindicações. Publicada a 30 de

Abril.

Nota da imprensa da Authority for the Financial Markets (AFM), da Holanda

acerca das suas recomendações que visam dar apoio contínuo a uma União

Europeia com Mercados de Capitais mais robustos, integrados e facilitadores de

investimentos transfronteiriços na Europa. Sendo que este sector financeiro

fornece às empresas e aos investidores melhor acesso ao capital, fontes e

financiamento e reduz a dependência de empréstimos bancários para as

necessidades financeiras das empresas e dos investidores. Publicada a 29 de

Abril.

https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/Memorandum-on-EU-sustainability-disclosure-regime300420.pdf
https://www.sc.com.my/resources/media-releases-and-announcements/sc-to-facilitate-distribution-of-capital-market-products-via-e-services-platforms
https://www.fca.org.uk/news/statements/insuring-smes-business-interruption
https://www.afm.nl/en/professionals/nieuws/2020/april/aanbevelingen-europese-kapitaalmarktunie
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Departamento de Cooperação 

Comissão do Mercado de Capitais 

Fonte: Weekly Bulletin for IOSCO Members - 14

 22.º Programa de Treinamento em Seminários da IOSCO, em Madrid, nos dias

14 a 16 de Outubro;

 13.º Seminário Anual de Treinamento dos Colaboradores dos Supervisores

pelo Comité Consultivo para Membros Afiliados (AMCC) da IOSCO, em Madrid,

nos dias 5 e 6 de Novembro;

 15.ª Conferência Conjunta Financial Stability Institute (FSI) e IOSCO sobre

questões-chave de negociação de valores mobiliários e infraestrutura de

mercado, em Basileia, nos dias 18 a 20 de Novembro;

 11.ª Conferência Global da International Forum for Investor Education (IFIE) em

parceria com a IOSCO, sobre Educação para Investidores, em Madrid, de 30 de

Novembro a 2 de Dezembro;

 Fase II do Programa de Certificação Global da IOSCO / PIFS-Harvard Law

School para Reguladores de Mercados de Valores Mobiliários, em Cambridge,

Massachusetts, EUA, nos dias 7 a 11 de Dezembro.


