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1. Documentos e Papers

13/05/20 – 20/05/20

Comentários emitidos no Fórum das Instituições Monetárias e Financeiras

(OMFIF), a propósito das lições aprendidas com a COVID-19 no âmbito do

financiamento sustentável. As abordagens revelam que muitos países estão a

considerar a possibilidade de introduzir requisitos regulamentares para a

divulgação de informação sobre os riscos financeiros relacionados ao clima,

bem como, mecanismos para mitigar os riscos macro-prudenciais. Vários

bancos centrais - incluindo o Banco da Inglaterra, o Banco Central da França

entre outros, estão a desenvolver testes de stress climáticos para os seus

sistemas financeiros. Proferidos a 14 de Maio.

Nota de imprensa da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos

Mercados (ESMA), acerca da não prorrogação de proibições sobre short

selling (venda a descoberto) por parte de algumas autoridades reguladoras

do mercado de capitais a nível da Europa. Em Março de 2020 a ESMA

deliberou no sentido de obrigar temporariamente os detentores de

posições curtas em acções (líquidas) negociadas no mercado

regulamentado da União Europeia (UE) a notificar a Autoridade Nacional

Competente (ANC) caso a posição curta atinja ou exceda 0,1% da acção

admitida à negociação e com efeitos até o dia 16 de Junho, passível de

renovação. Publicada a18 de Maio.

Nota de imprensa da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos

Mercados (ESMA), referente à sua Declaração Pública a apelar à

transparência das implicações da pandemia da COVID-19 nos relatórios

financeiros semestrais das empresas cotadas nas bolsas na União Europeia

(UE), Publicada a 20 de Maio.

https://www.ft.com/content/0827a58e-693d-11ea-800d-da70cff6e4d3
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-%E2%80%93-non-renewal-and-termination-short-selling-bans-austrian-fma-belgian-fsma
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-calls-transparency-covid-19-effects-in-half-yearly-financial-reports


13/05/20 – 20/05/20
Relatório do Board of Governors of the Federal Reserve System, norte-americano

sobre estabilidade financeira. O documento informa que a incerteza

económica a curto prazo, os riscos associados a COVID-19 e seus efeitos nas

economias dos Estados Unidos de América (EUA) e do mundo continuam

altos. Além disso, existe uma grande probabilidade de haver um cruzamento

entre as vulnerabilidades preexistentes decorrentes de fragilidades do sistema

financeiro ou fiscais na Europa, China e as economias dos mercados

emergentes e em crescimento (GEMs). Publicado em Maio.

Nota de imprensa da International Swaps and Derivatives Association (ISDA)

referente à publicação do seu relatório (resumindo os resultados finais da

consulta) sobre a implementação das medidas de emergência preparativas

para cessação de fallbacks nos derivados referenciados à LIBOR. Os resultados

da consulta indicam que uma maioria significativa dos inquiridos apoia as

medidas preparatórias para a implementação efectiva de fallbacks, sem

flexibilidade nas Definições ISDA para LIBOR de 2006 alteradas, e em um

único protocolo para incluir as definições actualizadas nos negócios de

legatários. Na sequência desses resultados, a ISDA espera publicar alterações

nas Definições da ISDA de 2006 para incorporar os fallbacks para novas

negociações em Julho. Publicada a 14 de Maio.

Sumário da Financial Stability Institute (FSI) referente ao tema de crimes

financeiros em épocas de COVID-19 – Medidas de combate ao

branqueamento de capitais e de resiliência cibernética. O documento revela

que alguns cidadãos com interesses inconfessos estão a explorar as

vulnerabilidades dos sistemas resultantes das medidas que os Estados

adoptaram para conter a propagação da pandemia da COVID-19 (lockdown),

tendo aumentado o risco de ataques cibernéticos, branqueamento de capitais,

financiamento ao terrorismo e financiamento à proliferação de armas de

destruição em massa (BC/FT/FPADM). As autoridades internacionais chamaram

a atenção das instituições financeiras para essas ameaças e dão orientações

sobre maneiras de melhorar a segurança cibernética e mitigar os riscos de BC

e FT. As autoridades enfatizam a necessidade de serem redobradas as atenções

sobre às novas tipologias de crimes, adopção de abordagem baseada no risco

pelas instituições financeiras, integração digital de clientes e medidas de due

diligence. Publicado a 14 de Maio.

https://www.federalreserve.gov/publications/files/financial-stability-report- 20200515.pdf
https://www.isda.org/2020/05/14/isda-publishes-report-summarizing-final-results-of-consultation-on-pre-cessation-fallbacks-for-libor/
https://www.bis.org/fsi/fsibriefs7.htm


2. Eventos e Reuniões 2020

13/05/20 – 20/05/20

Departamento de Cooperação 

Comissão do Mercado de Capitais 

Fonte: Weekly Bulletin for IOSCO Members - 16

 Reunião virtual do Comité 8 da IOSCO referente aos Investidores 

Não-institucionais, no dia 18 de Maio;

 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, de 25 a 29 de Maio;

 Conference call do Comité 2 da IOSCO sobre a regulação de 

mercados secundários, a realizar-se nos dia 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).


