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Nota de Imprensa da Financial Conduct Authority (FCA) sobre o combate aos

prejuízos ao investimento dos consumidores. Num relatório publicado, a FCA

destaca as muitas formas como trabalha para proteger os consumidores de

danos ao investimento, impedindo e interferindo nas empresas e actividades

potencialmente prejudiciais. O relatório concentra-se nas medidas tomadas pela

FCA durante os primeiros dez meses de 2020, quando muitos consumidores

encontraram as suas finanças sob pressão como resultado de bloqueios e

restrições do Coronavírus.

Artigo do Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre o tema “O Dinheiro

Digital é Realmente Dinheiro?”. Segundo o artigo, qualquer emissão de

dinheiro é uma forma de dívida para o banco central, pelo que deve ter

uma base sólida para evitar riscos legais, financeiros e de reputação para as

instituições. Em última análise, trata-se de assegurar que uma inovação

significativa e potencialmente controversa esteja de acordo com o mandato

de um banco central. Caso contrário, a porta está aberta a potenciais

desafios políticos e jurídicos. No entanto, os leitores podem estar a

perguntar-se: se emitir dinheiro é a função mais básica para qualquer

banco central, então porque é que uma forma digital de dinheiro é tão

diferente? A resposta requer uma análise detalhada das funções e poderes

de cada banco central, bem como as implicações das diferentes

concepções dos instrumentos digitais.

Artigo da Financial Services Commission (FSC) das Maurícias sobre a emissão

de um quadro de regularização para melhorar os resultados das aplicações. A

FSC introduziu um quadro de liquidação em Dezembro de 2020, o que

facilita resultados de execução atempados e proporcionais. O quadro cumpre

um compromisso fundamental da Comissão de adoptar um acordo como

parte do seu processo de aplicação. Para encorajar um acordo rápido, a

Comissão pretende aplicar um esquema de redução de sanções, de modo a

assegurar que os resultados da aplicação sejam coerentes, proporcionais,

eficazes e no interesse público. GEE

Nota de Impresa da Autorité des Marchés Financiers (AMF) sobre a assinatura

de um protocolo de cooperação com a Polícia Nacional Francesa para

intensificar a luta contra as burlas financeiras. O protocolo prevê que as duas

partes poderão trocar informações necessárias ao desempenho das suas

respectivas missões, sem prejuízo da confidencialidade dos inquéritos ou

investigações. A AMF e a Polícia Nacional Francesa poderão assim partilhar os

seus conhecimentos a fim de assegurar uma identificação mais eficaz de

quaisquer tendências de novos esquemas financeiros e levar a cabo iniciativas

conjuntas de prevenção e sensibilização entre o público em geral.

GEE

GDM

https://www.isda.org/a/Wd7TE/ISDA-IIF-dollar-liquidity-letter-to-G20.pdf
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-clamps-down-consumer-investment-harm
https://blogs.imf.org/2021/01/14/legally-speaking-is-digital-money-really- money/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.fscmauritius.org/media/94241/settlement-framework.pdf
https://www.amf-france.org/en/news-publications/news-releases/amf-news- releases/french-national-police-and-autorite-des-marches-financiers-amf-sign- cooperation-protocol-step-fight
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Artigo do Banco de Compensações Internacionais (BIS) sobre o Covid-19 e

os riscos cibernéticos no sector financeiro. O sector financeiro tem sido

atingido por hackers relativamente mais frequentemente do que outros

sectores durante a pandemia do Covid-19. Embora isto ainda não tenha

levado a perturbações significativas ou a um impacto sistémico, existem

riscos substanciais de ataques cibernéticos a instituições financeiras, ao seu

pessoal e aos seus clientes, no sentido do progresso. As autoridades

financeiras estão a trabalhar para mitigar os riscos cibernéticos, inclusive

através da cooperação internacional.

Discurso do Sr. Ashley Alder, Director Executivo da Hong Kong Securities and

Futures Commission (SFC) no Fórum Financeiro Asiático 2021. Segundo o

mesmo, a SFC está a consultar sobre propostas de alterações ao Código de

Conduta do Gestor de Fundos. Estas alterações exigirão que os gestores de

fundos tenham em conta os riscos relacionados com o clima nos seus

processos de investimento e mandatam a sua divulgação aos investidores finais.

O objectivo final é produzir divulgações que revelem consideravelmente mais

sobre o que está a ser financiado, especialmente o volume de emissões de

dióxido de carbono, se as carteiras de investimento estão alinhadas com o

clima e como os gestores de fundos abordam os riscos climáticos.

DSIFIM

Artigo de Eric Pan, Presidente e Director Executivo do Investment Company

Institute (ICI). Como parte da sua agenda de Green Deal, a Europa deveria

abordar a Administração Biden para procurar um acordo transfronteiriço

sobre a forma como os mercados financeiros podem promover a

sustentabilidade, concentrando-se em particular numa norma mínima

global sobre o que as empresas de informação sobre a sustentabilidade

devem divulgar. As normas de divulgação das empresas abordariam uma

necessidade fundamental do mercado e fariam avançar a capacidade dos

investidores de ter em conta os riscos climáticos e outros riscos de

sustentabilidade ao tomarem as suas decisões de investimento. Uma norma

global apoiada tanto pela EU, como pelos EUA, também tornaria a Europa

mais atractiva para o capital de investimento internacional e faria avançar

os esforços da UE para promover uma União dos Mercados de Capitais. A

ICI representa fundos regulamentados em todo o mundo, que gerem mais

de 29 triliões de euros em activos.
DSOIC

https://www.bis.org/publ/bisbull37.pdf
https://www.sfc.hk/-/media/EN/files/ER/PDF/CEO-speech-at-AFF-2021.pdf
https://ici.org/pressroom/opinions/opinions/21_ejp_lemonde_eng
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Gabinete de Cooperação 

Comissão do Mercado de Capitais 
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