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1. Documentos e Papers

10/02/21 – 17/02/21

Nota de Imprensa da US Securities and Exchange Commission (SEC) sobre

a cobrança feita à Agência de Classificações, com divulgação de falhas de

controlo interno relacionadas a ajustes de modelos não revelados. A SEC

entrou no dia 16 de Fevereiro com uma acção civil alegando que a antiga

agência de classificação de crédito Morningstar Credit Ratings LLC violou

as disposições de divulgação e controlo interno das leis federais de valores

mobiliários na classificação de títulos lastreados em hipotecas comerciais

(CMBS).

GDM

Declaração da Association for Financial Markets in Europe (AFME) sobre a

proposta de Regulamento de Resiliência Operacional Digital do Sector

Financeiro (DORA). A AFME apoia a proposta da Comissão Europeia de

elaboração de um DORA. O objectivo da proposta é de harmonizar o marco

regulatório financeiro europeu e melhorar a resiliência e a segurança do

sector financeiro. A proposta também oferece uma oportunidade de

melhorar a compreensão e a transparência entre entidades financeiras,

reguladores e prestadores terceirizados e apoiar os objetivos da agenda de

finanças digitais da UE.

GEE
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DPRN

Artigo da Financial Stability Board/Bank for International Settlements sobre

as políticas macroprudenciais afectarem ou não a intermediação financeira

não bancária. A Grande Crise Financeira (GCF) de 2007-2009 estabeleceu

limites de políticas tradicionais para abordar os potenciais efeitos negativos

dos ciclos de crédito e preços de activos sobre a estabilidade financeira.

Em resposta, os bancos centrais e os reguladores têm-se apoiado cada vez

mais em políticas macroprudenciais (MaPs) há muito defendidas. No

entanto, dois factores podem limitar a eficácia das MaPs para a

estabilidade financeira global: o crescimento de um setor de intermediação

financeira não-bancária menos regulamentado (NBFI) e a possível presença

de efeitos de repercussão em todas as jurisdições.

Nota de Imprensa da France, Autorité des Marchés Financiers (AMF), sobre a

atenção a ser tida no reforço dos requisitos de certificação profissional para

finanças sustentáveis. Actuando em uma proposta do Conselho de

Certificação de Habilidades Financeiras (HCCP), a AMF decidiu criar um

módulo para verificar o conhecimento dos profissionais em finanças e dar

enfâse ao exame geral para certificação AMF, “…com o objectivo de criar

confiança e ajudar os investidores de retalho a entenderem melhor a gama

de investimentos sustentáveis e responsáveis”, declarou o presidente da AMF,

Robert Ophèle.

https://www.isda.org/a/Wd7TE/ISDA-IIF-dollar-liquidity-letter-to-G20.pdf
https://www.sec.gov/news/press-release/2021-29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2020:595:FIN
https://www.bis.org/publ/work927.htm
https://www.amf-france.org/en/news-publications/news-releases/amf-news-releases/amf-tightens-professional-certification-requirements-sustainable-finance


Discurso de Andrew Bailey, Governador do Banco da Inglaterra, que afirma:

“Não há dúvidas em minha mente que uma economia mundial aberta apoiada

por um sistema financeiro aberto, que respeite o objectivo de interesse público

da estabilidade financeira, trará os maiores benefícios para todo o mundo. Mas

este deve ser um regime global, não regional, para ser eficaz. E é por este

motivo que empenhamos tanto tempo e esforço no trabalho dos órgãos

globais de definição e supervisão. O que se segue é muito mais uma questão

de implementação e como cada um de nós coloca esses padrões em prática

de forma consistente. Temos a oportunidade de avançar e reconstruir as

nossas economias, depois da Covid-19, apoiadas pelos nossos sistemas

financeiros. Agora não é hora de ter um argumento regional."

GEE

Declaração da European Securities and Markets Authority (ESMA), sobre

riscos para investidores de retalho na negociação de ações impulsionadas

por mídias sociais. A ESMA, entidade reguladora dos mercados de valores

mobiliários da UE, divulgou um comunicado que destaca aos investidores

de retalho os riscos ligados às decisões comerciais baseadas

exclusivamente em trocas de opiniões, recomendações informais e partilha

de intenções comerciais através de redes sociais e plataformas online não

regulamentadas. A declaração é emitida como parte do objectivo de

protecção ao investidor da ESMA, para salvaguarda dos investidores.

10/02/21 – 17/02/21

Artigo do Financial Times sobre o apelo à Securities and Exchange

Commission (SEC USA) para que regule os provedores de índices como

consultores de investimento. Provedores de índices, como a S&P Global,

MSCI, FTSE Russell e Bloomberg, calculam benchmarks amplamente

utilizados para acções e títulos, mas essas empresas não são reguladas

pela SEC USA, o principal guardião do sector de investimentos dos

Estados Unidos.
GDM
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https://www.bankofengland.co.uk/speech/2021/february/andrew-bailey-mansion-house
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-highlights-risks-retail-investors-social-media-driven-share-trading
https://www.ft.com/content/7c093c08-393c-4ced-b529-3c76b2d4df33


Gabinete de Cooperação 

Comissão do Mercado de Capitais 
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