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1. Documentos e Papers

10/06/20 – 17/06/20

Nota de imprensa referente à reunião do Comité de Basileia realizada de 10 a

16 de Junho de 2020, onde foram discutidas uma série de políticas para o

sector financeiro e analisado o impacto da pandemia da COVID-19 no sistema

financeiro global até ao momento. No referido encontro, foram reiteradas as

recomendações sobre a implementação de buffers de activos líquidos, assim

como, enfatizada a necessidade de existência de um sistema financeiro

(bancário) resiliente e o respectivo quadro regulatório robusto. As medidas

tomadas pelo Comité no início da pandemia ajudaram a mitigar alguns dos

riscos à estabilidade financeira a curto prazo. Publicada a 17 de Junho.

Declaração da Financial Markets Authority (FMA), da Nova Zelândia referente às

responsabilidades dos Administradores das empresas face ao dever de

divulgação de informação. A FMA flexibilizou a responsabilização dos

Administradores pelo seu “conhecimento, imprudência ou negligência” no âmbito

dos processos cíveis sobre questões referentes à gestão das empresas cotadas.

Tal medida, resultou da redução pelo Governo australiano, por um período de

seis meses com efeitos a partir de 26 de Maio de 2020, da responsabilidade dos

Administradores de emitentes pela sua avaliação das informações divulgadas ao

mercado. A medida visa incentivar os emitentes a disponibilizarem informações

prospectivas ao mercado e reduzir o risco de acções "oportunistas" por possíveis

violações das obrigações de divulgação de informação. Publicação a 17 de Junho.

Nota de imprensa do Departamento Regulatório da World Federation of

Exchanges (WFE) referente às orientações para o sector de valores mobiliários

sobre perdas “não-padronizadas” (NDLs). A WFE definiu de que modo as

contrapartes centrais (CCPs) devem garantir que certas perdas não creditícias

que raramente ocorrem em relação à compensação central, sejam alocadas de

forma transparente, previsível e equitativa. As orientações da WFE vão no

sentido de se tratar tais perdas como “não-padronizadas” e será incluída no

seu Plano de Acção 2019-2020, no quadrante dos incentivos à compensação.

Publicada a 11 de Junho.

Artigo publicado no New York Times intitulado “um plano de quatro pilares

fundamentais para recuperar a economia norte-americana”. Trata-se de um plano

flexível elaborado por um grupo de especialistas em assuntos económicos e

antigos decisores políticos, sob os auspícios do ASPEN Institute’s Economic

Strategy Group, com o objectivo de apoiar a recuperação da economia dos

Estados Unidos de América (EUA) no curto prazo. Publicado a 17 de Junho.

https://www.bis.org/press/p200617.htm
https://www.fma.govt.nz/news-and-resources/media-releases/fma-statement-on-director-liability-and-continuous-disclosure/
https://www.world-exchanges.org/news/articles/wfe-issues-industry-guidance-non-default-losses
https://www.nytimes.com/2020/06/17/business/dealbook/economy-recovery-reopening.html?block=1&campaign_id=142&emc=edit_fory_20200617&instance_id=18810&nl=for-you&nlid=69526145&rank=3&regi_id=11 54e7064c0e490d2d518fe699391c2662


10/06/20 – 17/06/20

Nota de imprensa da Euronext acerca da emissão de um conjunto de

instrumentos derivados com os características ambientais, sociais e de governação

corporativa (ESG), visando o crescimento sustentável. A emissão destes

instrumentos financeiros derivados com activos subjacentes em ESG visa garantir

uma estrutura robusta no sector de valores mobiliários e impulsionar o

crescimento sustentável nos mercados de capitais da Europa. Representando um

avanço significativo face ao cumprimento do Plano Estratégico trienal da Euronext,

designado de “Let's Grow Together - 2022", no qual os ESGs figuram como pilar

estratégico e importante. Publicada a 17 de Junho.

Relatório elaborado por Jason Furman, Timothy Geithner, Glenn Hubbard e

Melissa S. Kearney, do Grupo de Estratégia Económica, do Instituto ASPEN

sobre as propostas de medidas para recuperação económica pós COVID-19. Os

especialistas sugerem que sejam garantidos subsídios de desemprego, e

“renda” a cidadãos mais vulneráveis, assim como benefícios fiscais às empresas

para garantia de empregos. Além disso, sugerem reformas ao Programa de

Crédito designado por “Main Street Landing Program“ para aumentar o

número de credores e obtenção de garantias dos Governos Federais. Publicado

a 16 de Junho.

Nota de imprensa da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos

Mercados (ESMA), referente à indicação do seu novo “Conselho Consultivo”

(SMSG). A ESMA divulgou a nova lista de membros do “Conselho Consultivo”

aprovado pelo seu Conselho de Supervisores para um mandato de quatro

anos, com efeitos a partir de 1 de Julho de 2020. O SMSG é o órgão

consultivo da ESMA para as questões políticas, financeiras, técnicas, directrizes

e recomendações nas matérias do mercado. Publicado a 16 de Junho.

file://///Orion/CMC Partilhado/GC/Cooperação/IOSCO/IOSCO NEWS PRESS/IOSCO NEWS 2020/20ª Edição da IOSCO N/20200617 Euronext_Press Release_Sustainable_final.cleaned (1).pdf
file://///Orion/CMC Partilhado/GC/Cooperação/IOSCO/IOSCO NEWS PRESS/IOSCO NEWS 2020/20ª Edição da IOSCO N/Promoting-Economic-Recovery-After-COVID-0615-FINAL (1).pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-appoints-new-securities-and-markets-stakeholder-group-1


2. Eventos e Reuniões 2020

10/06/20 – 17/06/20

Departamento de Cooperação 

Comissão do Mercado de Capitais 

Fonte: Weekly Bulletin for IOSCO Members - 20ª

 45.ª Conferência Anual da IOSCO a realizar-se nos dias 16 a 18 de

Novembro;

 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 dia 17 e 18 de Junho;

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

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;

file://Orion/CMC Partilhado/GC/Cooperação/IOSCO/IOSCO NEWS PRESS/IOSCO NEWS 2020/20ª Edição da IOSCO N/20 Weekly Bulletin for IOSCO Members 2020 (002).pdf

