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1. Documentos e Papers

03/02/21 – 10/02/21

Nota de Imprensa Conjunta da Spanish Commission Nacional del Mercado

de Valores e do Banco de Espanha sobre os riscos do investimento em

criptomoedas, que adverte, do ponto de vista legal, que as criptomoedas não

são consideradas como meio de pagamento, porque não são reguladas por

um banco central ou autoridades públicas e não abrangem os mecanismos

de proteção ao cliente, como o Regime de Garantia de Depósito ou o

Regime de Compensação ao Investidor. Ou seja, são investimentos de alto

risco, instrumentos complexos que podem não ser apropriados para

pequenos investidores, com um componente especulativo. O seu preço

elevado pode implicar a perda dos valores investidos.

Nota de Imprensa da Capital Markets Authority (CMA) do Quênia, sobre

a revisão do Plano Directriz do Mercado de Capitais. A CMA integrou o

grupo de consultoria com o apoio da FSD Africa, para revisar o Plano

estratégico Directriz de longo prazo (CMMP, 2014-2023), para o Mercado

de Capitais queniano. O projecto foi desenvolvido em estreita

colaboração com os stakeholders do sector de mercado de capitais com

o objetivo de mobilizar poupanças e estimular investimentos para níveis

necessários para realizar as aspirações da Visão do Quênia até 2030.

GDM

Nota de Imprensa do Central Bank of Ireland sobre a publicação do

Relatório de Perspectivas de Risco dos Mercados de Valores Mobiliários

(MVM) em 2021. O Relatório, publicado a 8 de Fevereiro, detalha os

principais riscos de conduta para os MVM e estabelece as acções que as

empresas devem tomar para identificar, mitigar e gerir estes riscos. O referido

documento descreve ainda as prioridades de fiscalização do Banco Central

para os MVM em 2021.
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Notícia da UK Financial Conduct Authority (FCA) sobre o relatório

descritivo de práticas que as empresas podem considerar para minimizar

os danos ao consumidor, causados por mudanças tecnológicas

fracassadas. O relatório, que incidiu num estudo multi-empresarial da

FCA, analisa como as empresas implementam a mudança tecnológica, os

desafios causados quando as mudanças falham e as medidas que as

empresas podem adoptar para proteger os consumidores de danos e

interrupções no mercado

https://www.isda.org/a/Wd7TE/ISDA-IIF-dollar-liquidity-letter-to-G20.pdf
http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7b52286f9f-c592-4418-9559-b75bf97115d2%7d
https://www.cma.or.ke/index.php?option=com_content&view=article&id=687:press-release-cma-undertakes-capital-market-master-plan-review-with-fsd-africa-support&catid=12:press-center&Itemid=207
https://www.centralbank.ie/news/article/press-release-securities-markets-risk-outlook-report-2021-8-february-2021
https://www.fca.org.uk/news/news-stories/fca-report-outlines-practices-firms-can-consider-reduce-consumer-harm-caused-failed-technology


Artigo da Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) sobre o

pedido de Cooperação na compensação do Banco da Inglaterra. Na mesa

redonda da OMFIF no final de Janeiro, Christina Segal-Knowles, Administradora

do Banco da Inglaterra para a Infraestrutura do Mercado Financeiro, discute

sobre a resiliência do mercado diante do actual stress. Segal-Knowles,

identificou a infraestrutura global como a chave para a resiliência - "As

profundas reservas de liquidez que tornam a compensação central económica

não correspondem às fronteiras nacionais”. Exorta os países a cooperarem ao

abrigo dos acordos internacionais, tais como os Princípios para a

responsabilidade da infraestrutura do mercado financeiro [CPMI-IOSCO]

emitidos em 2012 e a declaração do G20 de 2013 que sublinha o

adiantamento entre os reguladores, ou, como ela mesma diz: "confiança

proporcional e informada". GDM

DPRN

Artigo e Nota de Imprensa da European Insurance and Occupational

Pensions Authority (EIOPA) sobre a entrega à Comissão Europeia, no dia 04

de Fevereiro, do Relatório Final, incluindo o projecto de Normas Técnicas

Regulatórias (RTS) sobre o conteúdo, metodologias e apresentação de

divulgações sobre o Regulamento da EU, no que concerne às divulgações

relacionadas à sustentabilidade no Sector de Serviços Financeiros (SFDR),

pela Comissão conjunta de três Autoridades Europeias de Supervisão (EBA,

EIOPA e ESMA – ESAs).

03/02/21 – 10/02/21

Artigo do Pension&Investmets sobre as Bolsas de valores dos EUA e a

Nasdaq, que processam a SEC USA por aplicação de novas regras que os

forçariam a partilhar mais dados, num esforço para aumentar a

concorrência no sector. A SEC USA declarou a sua pretensão de ajudar

mais investidores na obtenção de dados de alta qualidade, com

velocidades mais rápidas, apesar dos alertas das bolsas sobre os

prejuízos que tais regras poderiam causar nos negócios sobre informação

financeira previligiada, que oferecem serviços premium aos usuários mais

bem pagos. GDM

https://www.omfif.org/2021/02/bank-of-england-urges-co-operation-on-clearing/
https://www.bis.org/cpmi/publ/d101a.pdf
http://www.g20.utoronto.ca/2013/2013-0906-declaration.html
https://www.eiopa.europa.eu/content/three-european-supervisory-authorities-publish-final-report-and-draft-rts-disclosures-under_en
https://www.pionline.com/courts/exchanges-sue-stop-sec-market-data-rules
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