
NEWS
15ª EDIÇÃO



1. Documentos e Papers

06/05/20 – 13/05/20

Artigo publicado no Financial Times intitulado “As empresas estão perigosamente

‘embriagadas’ com dívidas: ficar sóbrio depois da crise exigirá mudanças na

legislação tributária, incentivos fiscais e no sector dos seguros e fundos de

pensões”. O documento revela que a principal razão pela qual as obrigações

corporativas são de baixo custo resulta, tanto das condições do mercado, assim

como do baixo crescimento económico e não das políticas financeiras. O facto

deve-se que a medida que o mundo ”envelhece” e a produtividade diminui, há

menos investimentos, sendo que, após a crise financeira, os requisitos mínimos de

capital dos bancos ficaram mais rígidos. Por outra, salienta que um passo mais

promissor seria acabar com a tributação de alguns players e “privilegiar” um

conjunto de credores em detrimento dos accionistas. Publicado a 6 de Maio.

Discurso de Yves Mersch, Vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE)

sob o tema “Uma moeda digital do BCE - um voo de fantasia?”. O gestor fez

referência a uma pesquisa recente conduzida pelo Bank for International

Settlements (BIS) a um conjunto de 66 bancos centrais que demonstra que

mais de 80% destes reguladores estão a trabalhar para a implementação de

moedas digitais do banco central (CBDCs). Na ocasião, realçou também que

não se trata apenas de uma necessidade de acompanhar as novas

tendências, porém, a necessidade do BCE estar pronto para aderir à inovação

financeira com grande probabilidade de rápida transformação do sistema de

pagamentos. Proferido a 11 de Maio.

Declaração da Associação Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) a

informar que promoverá a coordenação em matéria de estabilidade financeira

e protecção dos tomadores de seguros durante a crise da COVID-19. A

pandemia da COVID-19 criou uma emergência de saúde pública global com

graves consequências humanas e económicas, e a IAIS propõe a criação de

um seguro que cubra serviços essenciais no momento que a maior parte dos

países vivem, garantindo a protecção contra as incertezas elevadas criadas

pela pandemia. Publicada a 7 de Maio.

https://www.ft.com/content/e2d7f424-8eb6-11ea-9e12-0d4655dbd44f
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp200511~01209cb324.en.html
https://www.iaisweb.org/page/news/press-releases/file/89860/iais-media-release-financial-stability-and-policyholder-protection


06/05/20 – 13/05/20

Nota de imprensa da Autoridade Bancária Europeia (EBA), sobre a sua

disponibilidade em cooperar e apoiar o recém-lançado “Plano de Acção” da

Comissão Europeia para o combate ao branqueamento de capitais e o

financiamento do terrorismo e a proliferação de armas de destruição em massa

(ABC/CFT/CPADM). A EBA auxiliará a Comissão Europeia na implementação das

suas recomendações por meio da consulta, no âmbito das suas atribuições que

foram recentemente reforçadas, para efeitos de efectivo BC/FT/FPADM e usar os

seus novos poderes para coordenar e monitorar o processo de ABC/CFT/CPADM

do sector financeiro da União Europeia (UE). Publicada a 7 de Maio.

Nota de imprensa da Securities Commission (SC) da Malásia a divulgar as

recomendações sobre medidas de saúde e segurança a serem implementadas

pelos participantes do mercado para prevenir a propagação da COVID-19. A

SC aprovou as recomendações sobre as medidas de segurança e prevenção

contra a COVID-19, a serem tomadas pelos participantes do mercado

aquando do planeamento e gestão das actividades, na sequência do anúncio

feito pelo Governo da Malásia sobre o recomeço das actividades económico-

sociais, previstas para 4 de Maio de 2020. Publicada a 8 de Maio.

Nota de imprensa da Financial Markets Authority (FMA), da Nova Zelândia,

sobre a sua campanha de conscientização sobre fraudes entre as

comunidades do Pacífico. O documento revela que a FMA tem verificado um

aumento constante de reclamações sobre uma variedade de “golpes” desde o

início de Março. A fraude comum é a promoção de uma campanha de cripto

moeda nas redes sociais e nos media feita com recurso à notícias e

celebridades falsas para legitimar os investimentos em Bitcoin. Publicado a 13

de Maio.

Entrevista de Anat Admati, professora de finanças e economia da Universidade de

Stanford, conhecida pela tese de que “alavancar dívidas no sistema financeiro

torna a economia mais susceptível a choques”. Neste entrevista Admati alerta que

os perigos da dívida corporativa e as medidas criadas para o alívio do impacto da

pandemia da COVID-19 devem ter um foco diferente. Sugere assim que, dentre

outros, haja aumento do financiamento de capital, menos alavancagem e

eliminação dos incentivos fiscais de dívidas, como algumas medidas para evitar

graves recessões futuras. Proferida a 6 de Maio.

https://eba.europa.eu/eba-welcomes-eu-commission-launch-amlcft-action-plan-and-stands-ready-provide-support
https://www.sc.com.my/resources/media-releases-and-announcements/sc-issues-guidance-on-covid-19-health-and-safety-measures-for-capital-market-participants
https://www.fma.govt.nz/news-and-resources/media-releases/campaign-to-raise-scam-awareness-among-pacific-communities-as-reports-rise/
https://www.mercatus.org/bridge/podcasts/05062020/anat-admati-perils-corporate-debt-and-how-covid-19-relief-efforts-have-gone


2. Eventos e Reuniões 2020

06/05/20 – 13/05/20

Departamento de Cooperação 

Comissão do Mercado de Capitais 

Fonte: Weekly Bulletin for IOSCO Members - 15ª

 Conference call do Comité 4 da IOSCO de Enforcement e Troca de Informações, a ter lugar nos dias 19,

20 e 21 de Maio;

 Conference call do Comité 1 da IOSCO alusivo aos Emitentes, Contabilistas e Auditores, na semana de 25

a 29 de Maio;

 Conference call do Comité 2 da IOSCO sobre a regulamentação de mercados secundários, a realizar-se

nos dias 17 e 18 de Junho;

 Conference call do Comité 5 da IOSCO sobre gestão de investimentos, nos dias 22 e 23 de Junho;

 Reunião Virtual do Comité 7 da IOSCO sobre Derivados, a ter lugar nos dias 25 e 26 de Junho;

 Reunião Virtual do Grupo de Trabalho da CPMI-IOSCO e Workshop sobre Resiliência Cibernética em

Chicago (adiado para data anunciar);

 22.º Programa de Treinamento em Seminários da IOSCO, em Madrid, nos dias 14 a 16 de Outubro;

 13.º Seminário Anual de Treinamento do Pessoal Regulatório da do 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 infra-estrutura 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, nos dias 7 a 11 de Dezembro.


