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1. Documentos e Papers

03/06/20 – 10/06/20

Boletim do Bank for International Settlements (BIS), que explora as resposta

dadas pelos bancos centrais das economias mais avançadas aos desafios

provocados pela COVID-19. Nestas jurisdições com economias avançadas, os

bancos centrais reagiram de forma rápida e vigorosa à pandemia da COVID-19,

tendo implementado de imediato medidas para mitigar o impacto da crise. As

medidas iniciais centraram-se no alívio do stress financeiro e garantia de fluxo de

crédito para o sector não financeiro, assim como de controlo fiscal, por forma a

garantir a liquidez dos activos financeiros e conter o aumento dos encargos

fiscais. Publicado a 5 de Junho.

Nota de imprensa referente à discussão do Grupo Consultivo Regional para

as Américas (RCG) da Financial Stability Board (FSB), sobre as

vulnerabilidades financeiras e o impacto da COVID-19. O Grupo reuniu de

modo ‘remoto’ para discutir sobre questões de mercados financeiros e

macroeconómicas a nível global e regional e seu potencial impacto nas

economias dos países do continente americano. Os membros trocaram

impressões sobre as implicações da COVID-19 na estabilidade financeira.

Avaliaram a eficácia das políticas adoptadas pelas autoridades para garantir

o fluxo de créditos à economia real, apoiar a intermediação financeira e

garantir o bom funcionamento e resiliência dos sistemas financeiros.

Publicada a 5 de Junho.

Nota de imprensa conjunta da Autoridade Europeia do sector de valores

mobiliários, na qual anunciam a realização de consulta pública referente aos

critérios de divulgação de informações sobre questões socio-ambientais e de

governação corporativa (ESG). As três autoridades europeias de supervisão (EBA,

EIOPA e ESMA - ESAs) realizarão uma consulta pública no dia 2 de Julho sobre

as propostas de divulgação ESG para os intervenientes dos mercados financeiros,

consultores e outras partes interessadas. Publicada a 9 de Junho.

Nota de imprensa da Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e dos

Mercados (ESMA) a informar sobre a prorrogação do prazo de resposta à

consulta pública ao Regulamento de Infra-Estrutura de Mercados Europeus

(“EMIR”) e ao Programa de avaliação do impacto regulatório da Comissão

Europeia (REFIT). Tendo em conta os efeitos da pandemia da COVID-19

sobre as partes interessadas e os participantes do mercado, a ESMA

estendeu a data de resposta para a consulta sobre as normas técnicas dos

relatórios, qualidade e acesso aos dados e registo de repositórios de

transacções no EMIR REFIT até 3 de Julho de 2020. Publicada a 9 de Junho.

https://www.bis.org/publ/bisbull21.htm
https://www.fsb.org/2020/06/fsb-americas-group-discusses-financial-vulnerabilities-and-the-impact-of-covid-19/
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-announce-public-hearing-esg-disclosures
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-extends-deadline-responses-consultation-emir-refit


03/06/20 – 10/06/20

Relatório da Autoridade Reguladora da Indústria Financeira (FINRA), dos

Estados Unidos da América (EUA) acerca da Inteligência Artificial (IA) sob o

lema “uma nova e velha tendência que transforma os serviços financeiros”.

A FINRA manteve um diálogo activo com a Indústria de Valores Mobiliários

no último ano e realizou reuniões com mais de duas dezenas de

participantes dos mercados, incluindo corretoras, académicos, prestadores

de serviços de tecnologia para aprofundar o seu conhecimento sobre o uso

da IA no sector de valores mobiliários. Publicado a 10 de Junho.

Nota de imprensa referente à nomeação do Director Executivo (CEO) da

Securities and Futures Commission (SFC), de Hong Kong, Ashley Alder à

Presidente do Conselho da Administração (CA) da Organização Internacional de

Comissões de Valores Mobiliários (IOSCO). Este é o terceiro mandato de Alder

como Presidente do Conselho de Administração da IOSCO. Antes da sua primeira

nomeação como Presidente do CA da IOSCO em 2016, o Sr. Alder presidiu o

Comité Regional da Ásia-Pacífico em 2013 e Vice-Presidente do CA da IOSCO.

Publicada a 10 de Junho.

Nota de imprensa referente ao relatório do Banco Mundial 2020 relativo

às Perspectivas Económicas Globais para 2020, revelando que a pandemia

da COVID-19 mergulhará a economia mundial na pior recessão desde a II

Guerra Mundial. O relatório avança uma perspectiva incerta e aventa a

hipótese de se verificar uma maior predominância da ressecção económica

caso a pandemia se prolongue, provocando incertezas no sector financeiro

e recuo nas relações de comércio transfronteiriças. Assim, um cenário

negativo pode levar a economia mundial a encolher em até 8% este ano,

seguida por uma recuperação lenta em 2021 de pouco mais de 1%,

resultante da produção dos Mercados Emergentes e Economias em

Desenvolvimento (EMDE) em quase 5% este ano. Publicada a 2 de Junho.

https://www.finra.org/media-center/blog/artificial-intelligence-a-new-old-trend-transforming-financial-services
https://www.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/news-and-announcements/news/doc?refNo=20PR53
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-since-world-war-ii


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 - 19ª

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

de Junho;

 Teleconferência do Comité Regional Interamericano, no dia 17 de Junho;

 Webinar do Comité 2 da IOSCO sobre a regulamentação de mercados

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

 Teleconferência do Comité Regional Ásia-Pacífico da IOSCO, no dia 23

de Junho;

 Reunião virtual do Comité Consultivo para Membros Afiliados (AMCC),

no dia 29 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).

file://Orion/CMC Partilhado/GC/Cooperação/IOSCO/IOSCO NEWS PRESS/IOSCO NEWS 2020/19ª Edição da IOSCO N/19 Weekly Bulletin for IOSCO Members 2020.pdf

