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1. Documentos e Papers

08/07/20 – 15/07/20

Nota de Imprensa do Grupo de Monitoramento (GM) da IOSCO sobre as

recomendações para reforçar o Sistema Internacional de Auditoria e Definição de

Normas Éticas. O conjunto de recomendações cumpre o objectivo geral que o

GM estabeleceu aquando da revisão da eficácia, que teve início em 2015, para

reforçar a sua capacidade de resposta ao interesse público e melhorar a

qualidade de auditoria.

Publicada a 14 de Julho de 2020.

Nota de Imprensa da Federação Mundial de Bolsas (WFE) sobre a divulgação do

sexto inquérito relativo à sustentabilidade. O inquérito reflecte a natureza e

extensão do envolvimento com as questões ambientais, sociais e de governação

(ASG), tanto em mercados desenvolvidos como emergentes. Este inquérito é

realizado anualmente e permite acompanhar o envolvimento dos membros da

WFE com as questões ASG.

Publicada a 15 Julho de 2020.

Nota de Imprensa da Financial Stability Board (FSB) sobre a publicação de

um relatório sobre as implicações da Covid-19 na estabilidade financeira e

as medidas de resposta. O relatório, que será apresentado na próxima

reunião virtual do G-20, detalha as medidas propostas para enfrentar as

consequências financeiras da pandemia e o trabalho realizado pela FSB para

avaliar as vulnerabilidades, considerar as respostas políticas nos diferentes

cenários de recuperação e indicar onde poderá ser necessário um esforço

adicional.

Publicada a 15 de Julho de 2020.

Nota de Imprensa do Comité de Basiléia de Supervisão Bancária do Banco

de Pagamentos Internacionais (BIS) sobre a publicação do Quadro de Risco

de Ajustamento da Avaliação do Crédito (CVA) para operações de derivados

e de financiamento de títulos. Em Novembro de 2019, o Comité efectou

uma consulta sobre um conjunto de acções específicas no quadro de risco

do CVA que foi publicado em Dezembro de 2016. As alterações efectuadas

alinham o quadro de risco do CVA revisto com o quadro de risco de

mercado.

Publicada a 08 de Julho de 2020.

https://www.isda.org/a/Wd7TE/ISDA-IIF-dollar-liquidity-letter-to-G20.pdf
https://www.iosco.org/about/monitoring_group/pdf/2020-07-Monitoring-Group-Recommendations-to-Strengthen-the-International-Audit-and-Ethics-Standard-Setting-System.pdf
https://www.world-exchanges.org/news/articles/the-wfe-annual-esg-survey
https://www.fsb.org/2020/07/fsb-sets-out-action-to-maintain-financial-stability-during-covid/
https://www.bis.org/press/p200708.htm


08/07/20 – 15/07/20

Artigo do Wall Street Journal sobre “Porque é que a Covid-19 não vai

acabar com os Novos Shadow Banks”. Os fundos que concedem

empréstimos directamente às empresas têm enfrentado alguns problemas,

mas os grandes operadores de mercado irão provavelmente aproveitar-se da

crise para expandir. Embora uma onda de incumprimento corporativo,

devido à Covid-19, tenha atingido muitos credores, poderá também reforçar

o papel dos grandes operadores no mercado.

Publicado a 14 de Julho de 2020.

Nota de Imprensa da Associação Mundial das Contrapartes Centrais (CCP)

sobre a publicação do relatório – “Resiliência em Tempos de Crise” para auxiliar

os mercados financeiros durante a crise. Devido à incerteza nos mercados, a

volatilidade atingiu níveis extraordinários – as acções, as taxas de juro e o preço

do petróleo caíram e os spreads de crédito alargaram. Durante esta pandemia,

os participantes no mercado financeiro precisam de ter a capacidade de gerir

eficazmente os riscos. Os mercados com compensação central provaram, mais

uma vez, ser um porto seguro para os participantes durante este período de

extrema tensão.

Publicada a 01 de Julho de 2020.

Artigo da Reuters sobre a investigação levada a cabo pelo Bureau Federal

de Investigação (FBI) dos EUA ao risco de branqueamento, aos fundos de

capital privados e hedge funds. O FBI acredita que empresas de fundos de

investimento de quase $10 trilhões de Dólares têm sido utilizadas como

veículos para lavagem de capital em escala, de acordo com o boletim de

inteligência preparado pela agência em Maio.

Publicado a 14 de Julho de 2020.

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.wsj.com/articles/why-covid-19-wont-stop-the-new-shadow-banks-11594639940?mod=itp_wsj&mod=&mod=djemITP_h&data=01|01|c.vitzthum@iosco.org|8ef50fed126e4eff843c08d827cc494a|bcc6c66cdb3b48328af2cc363a097444|0&sdata=vaz8GMfXStq7JNf+P0Azx53BYPF3U2742wsfMuhcvB4=&reserved=0
https://ccp12.org/wp-content/uploads/2020/07/CCP12-_PR_CCPs-again-demonstrate-stong-resilience-in-times-of-crisis.pdf
https://www.reuters.com/article/bc-finreg-fbi-laundering-private-equity/fbi-concerned-over-laundering-risks-in-private-equity-hedge-funds-leaked-document-idUSKCN24F1TP


2. Eventos e Reuniões 2020

08/07/20 – 15/07/20

Departamento de Cooperação 

Comissão do Mercado de Capitais 

Fonte: Weekly Bulletin for IOSCO - 24

 22º Programa de Seminário Virtual de Formação da IOSCO, de 14 a 16 de

Outubro;

 13º Seminário Virtual Anual de Formação para o Regulador da AMCC da

IOSCO, de 4 a 5 de Novembro;

 Reunião Anual da IOSCO 2020, a realizar-se de 16 a 20 de Novembro no

Dubai;

 15ª Conferência Conjunta FSI-IOSCO sobre Questões de Negociação de

Títulos e Infra-estruturas de Mercado, Basiléia, a realizar-se entre os dias

18 e 20 de Novembro;

 11ª Conferência Global de Educação de Investidores da IFIE-IOSCO,

Madrid, a realizar-se entre o dia 30 de Novembro e 02 de Dezembro.


