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Nota de Imprensa da Comissão Europeia sobre a adopção da decisão de

equivalência que determina que o regime da United States Securities and

Exchange Commission (SEC) para as contrapartes centrais (CCPs) dos EUA é

equivalente às regras da UE. Esta decisão é um passo importante para que as

CCPs americanas registadas na SEC sejam reconhecidas na União Europeia. Isto

permitirá que as CCPs americanas solicitem o reconhecimento junto à ESMA.

Uma vez reconhecidas pela ESMA, as CCPs americanas poderão prestar serviços

de compensação central na UE.

Nota de Imprensa do Banco de Compensações Internacionais sobre os

resultados do terceiro inquérito do Bank for International Settlements

sobre moeda digital do banco central. A maioria dos bancos centrais está

a explorar as moedas digitais dos bancos centrais (CBDCs), e as últimas

respostas ao inquérito mostram que, como um todo, os bancos centrais

estão a progredir da investigação conceptual para a experimentação

prática.

Artigo da Securities Commission Malaysia (SC) que expandiu o seu Sistema

de Subsídios Green SRI Sukukuk para encorajar mais empresas a financiar

projectos verdes, sociais e de sustentabilidade através do SRI sukukuk e da

emissão de obrigações. Com esta expansão, a subvenção passou a chamar-

se SRI Sukuk e Bond Grant Scheme e aplica-se a todos os sukukuk emitidos

ao abrigo da Estrutura Sukukuk de Investimento Sustentável e Responsável

do SC ou obrigações emitidas ao abrigo das Normas de Obrigações Verdes,

Sociais e de Sustentabilidade da ASEAN (ASEAN Standards).

Nota de Imprensa do Banco de Compensações Internacionais sobre a proposta

de alterações às regras sobre as margens de avaliação para operações de

financiamento com base em títulos, por parte do Comité de Basileia. O Comité

de Basileia de Supervisão Bancária publicou, para consulta, duas emendas

técnicas à norma sobre as margens mínimas de avaliação para operações de

financiamento com base em títulos. As alterações técnicas abordam uma

questão interpretativa relacionada com as operações de actualização de

garantias e corrigem uma declaração incorrecta da fórmula utilizada para

calcular os limites mínimos de avaliação (haircut floors) para os conjuntos de

compensação dos financiamentos com base em títulos.

https://www.isda.org/a/Wd7TE/ISDA-IIF-dollar-liquidity-letter-to-G20.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_205
https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap114.htm
https://www.sc.com.my/resources/media-releases-and-announcements/sri-sukuk-and- bond-grant-scheme-to-encourage-capital-market-fund-raising-for-sustainable- development
https://www.bis.org/press/p210126.htm
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Artigo do Centro de Estudos de Política Europeia (CEPS) sobre o tema

“até que ponto as infra-estruturas do mercado financeiro são à prova de

crise?”. A pandemia tem causado uma volatilidade sem precedentes nos

mercados financeiros. O sector empresarial tem sido atingido por

perturbações da oferta e fraca procura. No meio desta turbulência, os

fornecedores de serviços de infra-estruturas para os mercados financeiros,

nomeadamente bolsas, câmaras de compensação, depositários e

depositários de transacções, dados financeiros e fornecedores de

tecnologia, são vitais para fornecer plataformas e operações robustas e

estáveis, bem como informação atempada que permita transacções

eficientes.

Discurso do Presidente Interino da United States Securities and Exchange

Commission (SEC), Elad L. Roisman, esclarecendo sobre as transferências de

dados pessoais para a SEC por parte do Gabinete de Informação (GI) do

Reino Unido. O GI publicou a sua análise do impacto da lei de protecção de

dados do Reino Unido sobre as transferências de dados pessoais de certas

empresas sediadas no Reino Unido para a SEC. Especificamente, o GI

considerou a aplicação do Regulamento Geral de Protecção de Dados do

Reino Unido às transferências de empresas ou sucursais sediadas no Reino

Unido que são registadas, exigidas para serem registadas, ou regulamentadas

de outra forma pela SEC, incluindo consultores de investimento e corretores

de swaps baseados em valores mobiliários.

Artigo da Cicero/AMO sobre as Medidas regulamentares europeias e

internacionais para criar um quadro legal. As oportunidades oferecidas

pela distributed ledger technology (DLT) e os crypto-activos são enormes.

Têm potencial para transformar um sistema financeiro ultrapassado,

particularmente em pagamentos transfronteiriços, e para melhorar a

inclusão financeira e o acesso ao financiamento por parte das PME’s. A

crescente aceitação e proliferação de crypto-assets tem naturalmente

chamado a atenção dos decisores políticos e reguladores a nível mundial.

https://www.ceps.eu/ceps-publications/how-crisis-proof-are-financial-market- infrastructures/
https://www.sec.gov/news/public-statement/roisman-uk-ico-personal-data-transfers-data- sec
https://cicero-group.com/wp-content/uploads/2021/01/Cryptoassets-legal-framework-overview-21.01.20.pdf?utm_source=Gatormail&utm_medium=email&utm_campaign=Crypto+-+Stablecoins+overview+-+EU+all+sectors+(21.01.20)&utm_term=Crypto-assets:+International+and+EU+regulatory+moves+to+create+legal+framework+-+A+Cicero/AMO+overview&utm_content=36981&gator_td=kZ4%2bG3QzowJQBlPdOBVjUN64mGF3CtMBgsh%2bWlcXSTSFBNSqunLId0CD1K/c5Z6HyJ2U02ngk1exTJD2WGpVm/z0KskpSDmNjnq1WONjqDK2umj9MLPMZzhzAIUb7EnPFuQR5BkUyIRv7eTcfHomW1kHgiBmLz1R4TQoJDcGg5uILVtDxwCEJJnq9Dj8JtFB
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Departamento de Cooperação 

Comissão do Mercado de Capitais 

Fonte: Weekly Bulletin for IOSCO - 3


