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1. Documentos e Papers

20/05/20 – 28/05/20

Nota de imprensa conjunta da Organização Internacional das Comissões

de Valores (IOSCO), IOSCO e o Comité de Basileia (BCBS) e outras

entidades participantes do processo de formulação de políticas financeiras

referente ao debate em torno das respostas dadas à pandemia da COVID-

19 pelo sector privado. A reunião contou com a participação de

representantes seniores de bancos centrais, autoridades reguladoras e

representantes de Ministérios das Finanças, além de cerca de 30 bancos

internacionais, empresas de seguros, gestores de activos, infra-estruturas

de mercado e agências de classificação de crédito. Realizada a 26 de Maio.

Declaração e relatório da World Federation of Exchanges (WFE), que divulga a

actualização dos esforços cibernéticos do sector durante a pandemia da

COVID-19. No seu relatório a WFE detalha as medidas que a indústria tomou

para adaptar e aprimorar as ferramentas existentes de resiliência cibernética

durante a pandemia e como as bolsas de valores e as contrapartes centrais

(CCPs) internacionais mudaram com sucesso, passando a operar de forma

remota. Assim, entre os desafios específicos que as infra-estruturas de mercado

tiveram que enfrentar destacam-se: acordos de trabalho remoto em massa,

instrumentos de cooperação remota, como aplicativos de videoconferência e

audioconferência, entre outras. Publicada a 28 de Maio.
Nota de imprensa da International Capital Market Association (ICMA),

acerca da publicação do seu relatório de desempenho dos mercados

europeus de títulos corporativos durante as últimas semanas de Fevereiro a

Abril de 2020. O referido relatório tem como base os dados do mercado,

incluindo entrevistas a participantes do mercado de capitais, tendo em

conta que a pandemia da COVID-19 causou níveis de volatilidade nos

referidos mercados e deslocamentos que superam os observados durante a

crise financeira global de 2007-2008. À medida que a escala da pandemia

da COVID-19 se tornava mais evidente no final de Fevereiro, os fundos,

predominantemente passivos, venderam títulos após reavaliarem o risco de

queda das empresas e resgates.
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20/05/20 – 28/05/20

Webinar conjunto da Comissão de Vigilância do Sector Financeiro do

Luxemburgo (CSSF) e Organização Internacional das Comissões de Valores

(IOSCO) sobre supervisão do Combate de Branqueamento de Capitais e

Financiamento do Terrorismo CBC/FT no sector de valores mobiliários

durante a pandemia da COVID-19. No referido evento foram abordadas as

novas tipologias de crimes de BC/FT resultantes da COVID-19, as diversas

áreas de vulnerabilidade particular para o sector financeiro, além das

possíveis acções para mitigar tais riscos. O CSSF delineou de igual modo a

sua abordagem geral à supervisão CBC/CFT durante a pandemia da COVID-

19. Realizado a 6 de Maio.

Nota de imprensa da Autorité des Marchés Financiers (AMF), de França,

referente à sua primeira avaliação da transparência do mercado de acções,

introduzida pela Directiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (MiFID II).

A autoridade reguladora francesa examinou o impacto da transparência pós-

negociação no mercado de acções, atendendo à reforma no quadro regulatório

e técnico do MiFID II levada a cabo pela Comissão Europeia, no âmbito da

monitoração do funcionamento adequado dos mercados. Essa análise, realizada

no segmento de obrigações emitidas por empresas francesas, revela que a

transparência nas transacções é incipiente, inacessível, não é fiável e, portanto,

não permite que os investidores façam uso efectivo da mesma. Publicada a 20

de Maio.

Nota de imprensa sobre a teleconferência da Financial Stability Board (FSB)

referente à discussão do grupo FSB Europa (vulnerabilidades financeiras e

respostas à pandemia da COVID-19). No debate em formato ‘remoto’ foram

analisados os desenvolvimentos macroeconómicos e financeiros globais e

regionais do mercado financeiro e seu possível impacto nas economias

europeias. Os membros trocaram opiniões sobre as mais recentes

implicações da COVID-19 sob a estabilidade financeira global, incluindo o

conjunto de medidas e políticas que as autoridades adoptaram para

sustentar o provimento de crédito à economia real, apoiar a intermediação

financeira e preservar o funcionamento e a resiliência do sistema financeiro

global, bem como sua eficácia. Publicada a 28 de Maio.

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

o reforço das medidas de protecção aos consumidores de serviços de

pagamento. A FCA lançou uma consulta sobre directrizes adicionais emanadas

para que as empresas prestadoras de serviços de pagamentos fortaleçam os

mecanismos de gestão dos fundos dos clientes. O sector de pagamentos é uma

área prioritária da FCA e as referidas directrizes visam garantir a protecção dos

fundos dos clientes por parte das empresas. Publicada a 22 de Maio.

https://www.cssf.lu/en/anti-money-laundering-and-countering-the-financing-of-terrorism/
https://www.amf-france.org/en/news-publications/news-releases/amf-news-releases/market-share-and-contribution-price-forming-amf-assesses-role-systematic-internalisers-french-market
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-acts-strengthen-protections-customers-using-payment-firms
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2. Eventos e Reuniões 2020

20/05/20 – 28/05/20

Departamento de Cooperação 

Comissão do Mercado de Capitais 

Fonte: Weekly Bulletin for IOSCO Members  - 17ª

 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, 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).
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