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1. Documentos e Papers

15/07/20 – 22/07/20

Artigo do Fórum Oficial das Instituições Monetárias e Financeiras (OMFIF), relativo

aos títulos Delors como novos instrumentos de financiamento da União Europeia

(UE). A UE deve tornar-se um dos maiores emitentes de títulos da Europa numa

etapa que aumentará significativamente o fluxo de "activos seguros", muito

procurados por investidores internacionais. Perspectiva-se começar a emissão no

início de 2021. Este novo instrumento de dívida aumentará consideravelmente o

estoque de emissões passadas para financiar programas de países e reabastecerá

portfólios futuros de "activos seguros" europeus.

Publicado a 22 de Julho.

Artigo da HM Treasury, do Reino Unido, sobre as propostas para fortalecer a

protecção em torno da promoção de produtos financeiros e cripto moedas. A

publicidade enganosa ou a falta de informações adequadas podem expor os

potenciais investidores a um nível de risco para o qual não estão preparados. Para

auxiliar a combater este fenómeno, duas consultas foram publicadas recentemente,

que propõem aumentar a supervisão de promoções financeiras emitidas por

empresas não autorizadas a promover certos tipos de cripto activos sob a

supervisão da Financial Conduct Authority (FCA).

Publicado a 20 de Julho.

Nota de Imprensa e relatório da Financial Stability Board (FSB), a informar

que efectuou uma avaliação sobre os riscos climáticos e a estabilidade

financeira. A avaliação em questão teve em conta a experiência das

autoridades financeiras na inclusão de riscos relacionados às alterações do

clima no monitoramento da estabilidade financeira. De referir que, em

algumas jurisdições, os riscos relacionados ao clima estão integrados na

supervisão micro prudencial de bancos e empresas de seguros (incluindo, os

requisitos para as empresas aplicarem na realização de testes de stress e na

divulgação de informação).

Publicada a 22 de Julho.

https://www.omfif.org/2020/07/delors-bonds-as-new-eu-borrowing-instruments/?utm_source=dailyupdate
https://www.gov.uk/government/news/proposals-to-strengthen-protections-around-promotion-of-financial-products-and-cryptoassets-published
https://www.fsb.org/2020/07/fsb-stocktake-considers-climate-risks-and-financial-stability/


15/07/20 – 22/07/20

Nota de Imprensa da Financial Reporting Council (FRC), do Reino Unido,

alusiva às divulgações de alta qualidade necessárias para reflectir o impacto

da Covid-19. O FRC concluiu a sua primeira revisão temática dos relatórios

das entidades desde o início da pandemia da Covid-19. A análise constatou

que, embora as empresas tenham fornecido informações suficientes para

permitir que o usuário entenda o impacto que a Covid-19 teve sobre o seu

desempenho, posição e perspectivas futuras, alguns, particularmente os

relatórios de intermediários financeiros, teriam beneficiado numa divulgação

mais extensa.

Publicada a 21 de Julho.

Nota de Imprensa sobre as iniciativas dos organismos de contabilidade global,

nomeadamente da International Federation of Accountants (IFAC) e da

Universidade de Ciências Aplicadas de Zurique (ZHAW), em parceria com o

Conselho Internacional de Normas Contabilísticas do Sector Público (IPSASB),

alusiva ao lançamento de uma nova ferramenta prática de contabilidade, para

os governos e outras partes interessadas analisarem o impacto fiscal dos

programas de intervenção da COVID-19.

Publicada a 22 de Julho.

Nota de Imprensa a informar as alterações de regras para fornecer aos

accionistas informações mais transparentes, precisas e completas, adoptadas

pela Securities and Exchange Commission (SEC), dos Estados Unidos de

América (EUA). A SEC votou a adopção de emendas às suas regras, que

visam facilitar a capacidade de quem usa a assembleia de accionista por

procuração. Os accionistas e outros intervenientes que votam em nome dos

investidores, tomam decisões de voto mais informadas sem impor custos ou

atrasos indevidos que possam afectar adversamente a prestação de

aconselhamento jurídico oportuno.

Publicada a 22 de Julho.

https://www.frc.org.uk/news/july-2020/high-quality-disclosures-needed-to-reflect-impact
https://www.ifac.org/news-events/2020-07/global-accounting-bodies-launch-new-tool-governments-grappling-fiscal-impact-covid-19-interventions
https://www.sec.gov/news/press-release/2020-161


2. Eventos e Reuniões 2020

15/07/20 – 22/07/20

Gabinete de Cooperação 

Comissão do Mercado de Capitais 

Fonte: Weekly Bulletin for IOSCO - 25

 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, nos dias 4 e 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, Basileia, 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 os dias 30 de Novembro e 02 de Dezembro.
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