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1. Documentos e Papers

28/05/20 – 03/06/20

Artigo de Virginia Harper Ho no blog the CLS Blue Sky da Universidade da

Columbia, sob o título “Por que os Estados Unidos da América (EUA) estão

atrasados com a reforma dos critérios para publicação de relatórios sobre

questões ambientais, sociais e de governança corporativa (ESG)”. A maioria dos

reguladores do sector financeiro em mais de 80 países estão a trabalhar para

padronizar as informações ESG que chegam aos investidores. Em contraste com

o que se passa nos EUA, onde as reformas nos relatórios do ESG estão atrasadas

e ainda enfrentam forte resistência da comunidade empresarial. Publicado a 2 de

Junho.

Comentários de Agustín Carstens, Director-geral do Bank for International

Settlements (BIS), num painel de debate sobre as perspectivas da política

económica e monetária, no combate à COVID-19 e a resposta dos bancos

centrais à esta pandemia. Na sua abordagem, Carstens centra-se no que é

necessário para se identificar os limites da política monetária, tendo defendido

que os bancos centrais não podem intervir nos mercados de dívida pública em

larga escala por um grande período de tempo. Admite que eventualmente, os

limites naturais entre política fiscal e monetária precisarão de ser totalmente

redefinidos para preservar a credibilidade do banco central. Proferido a 27 de

Maio.

Ficha técnica da International Swaps and Derivatives Association (ISDA)

relativa às noções básicas dos fallbacks de referência do IBOR. Os fallbacks

de benchmark são taxas de substituição que se aplicam às operações com

derivados com referência a um determinado benchmark. A ISDA planeia

publicar um documento complementar às Definições da ISDA de 2006 em

Julho do ano em curso para incorporar novos fallbacks para derivados com

referência à determinadas taxas interbancárias. Simultaneamente, a ISDA

publicará um protocolo que permitirá aos participantes do mercado optar

por incorporar as revisões em suas operações com derivados (derivados

relacionados à valores mobiliários de herdados). A ISDA publicou uma nova

ficha técnica a explicar a necessidade de serem efectuadas alterações nos

fallbacks. Partilhada a 2 de Junho.

Carta da Agência de Serviços Financeiros do Japão dirigida aos CEO das

instituições financeiras acerca da acção de cessação permanente da LIBOR.

A referida Agência em parceira com o Banco do Japão, endereçou uma

mensagem às praças financeiras do mundo sobre a transição da LIBOR, na

qual insta as instituições financeiras a tomarem medidas, face à cessação

permanente da LIBOR, e solicitam o envio de informação relevante para a

revisão do progresso de preparação das empresas numa base individual.

Publicada de 2 de Junho.

https://clsbluesky.law.columbia.edu/2020/06/02/why-the-u-s-is-lagging-on-esg-disclosure-reform/
https://www.bis.org/speeches/sp200527.htm
https://www.isda.org/2020/06/02/factsheet-understanding-ibor-benchmark-fallbacks/
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28/05/20 – 03/06/20 Nota imprensa da Organização para Cooperação e Desenvolvimento

Económico (OCDE), relativa às iniciativas nacionais relacionadas à

governanção corporativa durante a crise da COVID-19. As medidas de

emergência implementadas para enfrentar a crise da saúde, dificultaram

muitas empresas no cumprimento de alguns dos requisitos legais, incluindo

a organização de reuniões de accionistas e o arquivamento de relatórios

financeiros auditados. Resultante do declínio da actividade comercial, várias

empresas sólidas enfrentam, de igual modo problemas de liquidez e de

solvabilidade. À luz dessas restrições, muitas jurisdições tomaram medidas

para ajustar certos requisitos legais à nova realidade. Publicada a 29 de

Maio.

Nota de imprensa da European Banking Authority (EBA), referente às

orientações para abordar as falhas na publicação de dados e informações

públicas no contexto da COVID-19. Essas orientações observam a

implementação de uma ampla gama de medidas, como moratória da reforma

da regulação sobre quitação de créditos e conceção de garantias públicas nos

Estados-Membros, com o objectivo de apoiar os desafios operacionais e de

liquidez enfrentados pelos mutuários. As orientações foram desenvolvidas para

abordar as falhas nos dados associados a essas medidas, garantir um

entendimento adequado do perfil de risco das instituições e da qualidade dos

activos em seus balanços para os supervisores e para o público em geral.

Publicada a 2 de Junho.

Nota de imprensa da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos

Mercados (ESMA), que divulga o relatório final sobre os termos comerciais

justos, razoáveis, não discriminatórios e transparentes (FRANDT) para a

prestação de serviços de compensação. O conselho técnico da ESMA

especifica as condições sob as quais os termos comerciais para a prestação

de serviços de compensação devem ser considerados FRANDT. O relatório

contém os contributos recebidos do parecer técnico da ESMA, cujo

objectivo é encontrar um equilíbrio entre a melhoria do acesso dos clientes

aos serviços de compensação e a garantia de compatibilidade desses

serviços com a FRANDT. Publicada a 2 de Junho.

http://www.oecd.org/corporate/National-corporate-governance-related-initiatives-during-the-covid-19-crisis.htm
https://eba.europa.eu/eba-issues-guidelines-address-gaps-reporting-data-and-public-information-context-covid-19
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-final-report-frandt-commercial-terms-clearing-services


2. Eventos e Reuniões 2020

28/05/20 – 03/06/20

Departamento de Cooperação 

Comissão do Mercado de Capitais 

Fonte: Weekly Bulletin for IOSCO Members - 18ª

 Webinar do Conselho de Administração da IOSCO a realizar-se no dia 9 de 

Junho; 

 Webinar do Comité 8 da IOSCO referente aos Investidores Não-institucionais, 

no dia 18 de Maio;

 Webinar do Comité 4 da IOSCO de Enforcement e Troca de Informações, a ter 

lugar nos dias 19, 20 e 21 de Maio;

 Webinar do Comité 1 da IOSCO alusivo aos Emitentes, Contabilistas e 

Auditores, na semana de 25 a 29 de Maio;

 Webinar do Comité 2 da IOSCO sobre a regulamentação de mercados 

secundários, a realizar-se nos dia 17 e 18 de Junho; 

 Webinar 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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