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Nota de Imprensa da Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido

sobre a publicação dos resultados de pesquisas para entender melhor os

investidores que têm efectuado investimentos em produtos de alto risco

como as criptomoedas e taxas de câmbio. Os resultados revelam que há um

grupo novo, mais jovem, mais diversificado de investidores que têm

investido em produtos de risco mais elevados, potencialmente motivados

pela acessibilidade oferecida por novos aplicativos de investimento. No

entanto, há evidências de que estes produtos nem sempre são adequados às

necessidades destes investidores.

Nota de Imprensa da Autoridade Reguladora da Indústria Financeira

(FINRA) americana sobre a nova pesquisa relativa às consequências do

isolamento social prolongado dos americanos devido à pandemia do

COVID-19, que podem ser ainda maiores para idosos solitários e com

baixa cognição. A pesquisa usou dados de mais de 1.000 idosos que

participaram do Projeto Rush Memory and Aging. Entre outras

medidas, os participantes completaram um teste de 12 itens que imita

os tipos de decisões financeiras e de saúde que os idosos enfrentam

na vida cotidiana.

Relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI) – “Da inovação financeira à

Inclusão”. A tecnologia digital vem transformando o sector financeiro,

mudando a forma como os serviços de pagamento, poupança, empréstimo e

investimento são fornecidos. As empresas Fintech e Big Tech actualmente

competem com bancos e outras operadoras já estabelecidas nos diferentes

mercados. As moedas digitais prometem transformar as finanças, ou seja, o

próprio dinheiro. Entretanto, para que a tecnologia beneficie a todos, a

inovação do sector privado precisa ser apoiada por bens públicos.

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

que criou uma nova página no seu website para reunir acções e

informações mais recentes sobre clima e investimentos ambientais,

sociais e de governação corporativa (ESG). Em resposta à crescente

demanda dos investidores por estas informações, a informação

aparecerá na primeira página da SEC.gov e será actualizada à medida

que a SEC continua a responder às questões dos investidores.

https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-warns-younger-investors-are-taking-big-financial-risks
https://www.finra.org/media-center/newsreleases/2021/new-research-lonely-older-adults-low-cognition-greater-risk-poor
Para que a tecnologia beneficie a todos, a inovação do setor privado precisa ser apoiada por bens públicos
https://www.sec.gov/news/press-release/2021-52


Nota de Imprensa da Securities Commission Malasya (SC) sobre as

Prioridades para Apoiar a Recuperação Económica para 2021. O mercado

de capitais da Malásia continua a desempenhar um papel central no

financiamento da economia local e na mobilização da poupança, apesar

das condições desafiadoras de 2020. A SC, ao divulgar o Relatório Anual

de 2020, mencionou que o mercado de capitais cresceu 7%, para 3,4

trilhões de Ringgit da Malásia (RM) em 2020 em comparação com RM 3,2

trilhões em 2019.

Documento de Trabalho Nº 933 do Bank for International

Settlements (BIS) sobre gestores de activos, liquidez do mercado e

regulação bancária. À medida que o sector de gestão de activos

cresceu nas últimas décadas, também cresceu seu impacto na liquidez

do mercado financeiro. O documente realça o papel dos bancos como

formadores de mercado e analisa as implicações das restrições

regulatórias sobre o comportamento de risco dos gestores de activos.
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Nota de Imprensa da Financial Service Board (FSB) sobre o Grupo

Consultivo Regional (RCG) do Conselho de Estabilidade Financeira

(FSB) para o Médio Oriente e Norte da África (MENA) que realizou a

19ª reunião virtual para discutir questões de estabilidade financeira

que afectam a região, incluindo aquelas decorrentes de

desenvolvimentos recentes associados à pandemia da COVID-19.

https://www.sc.com.my/resources/media/media-release/malaysian-capital-market-demonstrated-resilience-in-year-o
https://www.bis.org/publ/work933.htm
https://www.fsb.org/2021/03/fsb-middle-east-and-north-africa-group-discusses-financial-market-developments-and-enhancing-cross-border-payments/


Gabinete de Cooperação 

Comissão do Mercado de Capitais 

Fonte: Weekly Bulletin for IOSCO - 10
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 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;

 Reunião Virtual da AMCC da IOSCO - Dinâmica e regulamentação dos

mercados de derivados: por que e como”, a realizar-se de 7 a 8 de Abril de

2021;

 Reunião Virtual da STF da IOSCO, a realizar-se no dia 13 de Abril de 2021;

e

 Reunião Virtual da ERC TA da IOSCO, Programa de Desenvolvimento de

Manuais para Supervisão Directa - Fase 3.


