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Nota de Imprensa da Autoridade de Regulação Prudencial (PRA) e da

Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido, sobre a consulta pública

relativa aos requisitos de margem para os derivados não compensados. A

consulta estabelece as propostas das Autoridades e determina as isenções

para alguns produtos sujeitos a requisitos de margem bilaterais e alinha as

fases de implementação e limiares dos requisitos de margem inicial às

normas do Comité de Supervisão Bancárias de Basileia (BCBS) e da

Organização Internacional das Comissões de Valores Mobiliários (IOSCO).

Relatório da Autoridade Reguladora da Indústria Financeira (FINRA)

americana com o tema “As Intervenções Educativas Podem Reduzir a

Susceptibilidade à Fraude Financeira?”. Foram realizadas intervenções

educativas online que poderão reduzir a susceptibilidade à fraude de

investimento entre adultos americanos. As conclusões desta experiência

indicaram que estas intervenções podem reforçar a capacidade do

consumidor reconhecer situações de investimento fraudulentas e

melhorar o conhecimento relativo às fraudes.

GDM

Nota de Imprensa da Associação Americana para Reformados (AARP), da

Fundação para a Educação dos Investidores da Autoridade Reguladora da

Indústria Financeira (FINRA) americana e da Consultora Heart+Mind

Strategies, relativa à publicação de um estudo sobre a ”Abordagem ao

Desafio da Vitimização por Fraude”. O referido estudo identifica formas de

ajudar vítimas recorrentes de fraudes financeiras com base em evidências. O

documento foi publicado em homenagem à Semana Nacional de Protecção

do Consumidor e utilizou um modelo comportamental para ajudar a destacar

factores que podem contribuir para a reincidência ou vitimização por

esquemas de fraude financeira.
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Relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

Económico (OECD) – Perspectivas Económicas 2021. O relatório refere

que as perspectivas de uma recuperação económica mais forte da

pandemia do COVID-19 melhoraram com a administração gradual das

vacinas a nível mundial e um maior apoio da política fiscal, embora as

lacunas no desempenho económico estejam a aumentar em todos os

países.

https://www.isda.org/a/Wd7TE/ISDA-IIF-dollar-liquidity-letter-to-G20.pdf
https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation/publication/2021/march/margin-requirements-for-non-centrally-cleared-derivatives
as%20Intervenções%20Educativas%20Reduzir%20a%20Susceptibilidade%20à%20Fraude%20Financeira%25252525253F
https://www.finra.org/media-center/newsreleases/2021/first-its-kind-study-identifies-drivers-chronic-fraud-victimization
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/34bfd999-en.pdf?expires=1615642501&id=id&accname=guest&checksum=9E53B9F6060695930835349B6A1D2144


Documento de Trabalho Nº 930 do Bank for International Settlements

(BIS) que analisa a utilização dos big data and machine learning nos

bancos centrais, utilizando um inquérito recentemente realizado entre os

membros do Comité Irving Fischer (IFC). Os big data são utilizados com

aplicações de machine learning em várias áreas, incluindo investigação,

política monetária e estabilidade financeira. Os bancos centrais também

reportam a utilização de grandes dados para supervisão e regulação

(aplicações suptech e regtech).

Comunicado da International Swaps and Derivatives Association

(ISDA) em resposta ao anúncio da Financial Conduct Authority (FCA)

do Reino Unido sobre a futura interrupção e perda de

representatividade dos parâmetros de referência da LIBOR. O

comunicado da FCA especifica que configurações LIBOR (todos os

sete subsectores LIBOR em euros e francos suíços, LIBOR overnight,

LIBOR de uma semana, LIBOR de dois meses, LIBOR de 12 meses,

LIBOR em libras esterlinas, LIBOR spot next, e em dólares americanos)

cessarão imediatamente após 31 de Dezembro de 2021.
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Relatórios da European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)

apresentados à Comissão Europeia que estabelecem recomendações

sobre o desenvolvimento das normas de elaboração de relatórios de

sustentabilidade da UE, nomeadamente: “Recomendações sobre

possíveis normas europeias de relatórios não financeiros” e “Relatório

de progresso publicado para o projecto sobre o trabalho preparatório

para a elaboração de possíveis normas de relatórios não financeiros da

UE”.

DSIFIM

https://www.bis.org/publ/work930.pdf
https://www.isda.org/2021/03/05/isda-statement-on-uk-fca-libor-announcement/
https://www.sustainability-reports.com/progress-report-published-for-project-on-preparatory-work-for-the-elaboration-of-possible-eu-non-financial-reporting-standards/


Gabinete de Cooperação 

Comissão do Mercado de Capitais 

Fonte: Weekly Bulletin for IOSCO - 8
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 Reunião Virtual do MMoU MG-SC da IOSCO, a realizar-se no dia 16 Março

de 2021;

 Reunião Virtual da FSEG da IOSCO, a realizar-se no dia 19 de Março de

2021;

 Workshop Virtual sobre MMoU da IOSCO, a realizar-se nos dias 22 e 23

de Março de 2021;

 Reunião Virtual do C3 da IOSCO, a realizar-se no dia 23 de Março de

2021;

 Workshop Virtual sobre o desenvolvimento de manuais de supervisão

no local da TA da AMERC, a realizar-se nos dias 23 e 24 de Março de 2021;

 Reunião Virtual do C8 da IOSCO, a realizar-se nos dias 24 e 25 de Março

de 2021;

 Reunião Virtual da CPMI-IOSCO SG, a realizar-se no dia 30 de Março de

2021;

 Reunião Virtual da STF SG da IOSCO, a realizar-se no dia 07 de Abril de

2021;


