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Comentários de Agustín Carstens, Director-Geral do BanK for International

Settlements (BIS), na Academia Markus em Basileia, cujo o lema foi “Os Bancos

centrais e desigualdade”. Segundo Carstens a tendência recente de aumento da

desigualdade é amplamente impulsionada por factores estruturais, como a

globalização e a mudança tecnológica, e não é um fenómeno monetário. No

entanto, afirmou ainda que a política monetária pode ter um impacto na

distribuição de renda e riqueza em horizontes mais curtos, uma vez que períodos

prolongados de alta inflação e recessões atingem desproporcionalmente os mais

desfavorecidos. Assim para o Executivo, a melhor contribuição que a política

monetária pode dar a uma sociedade justa é tentar manter a economia

equilibrada, cumprindo seus mandatos de preços estáveis e actividade económica

sustentável. Proferido 6 de Maio.

Comunicado da International Swaps and Derivatives Association, (ISDA) sobre

um novo Anexo do Certificado de Energia Renovável (REC) dos Estados

Unidos de América (EUA). A nota de imprensa revela que houve um aumento

do interesse em comercializar produtos que ajudem as empresas a cumprir as

metas de energia renovável e redução de emissões de gás carbono, como

parte de sua estratégia ambiental, social e de governação corporativa (ESG). O

anexo REC permite que as empresas comprem e vendam os REC norte-

americanos com base em definições e termos de produtos padronizados sob

a égide do ISDA Master Agreement, permitindo uma negociação mais

eficiente desses instrumentos. Publicado a 6 de Maio.

Comunicado da Autorité des marchés financiers (AMF), do Quebec, a divulgar

o seu Plano Estratégico para o período de 2021-2025. O novo plano

estratégico da AMF baseia-se, em uma análise detalhada do contexto actual e

dos ambientes internos e externos da organização, perspectivas adquiridas

em suas diversas interações com investidores e partes interessadas no sector

de distribuição de produtos e serviços financeiros do Quebec, e nos recentes

resultados da pesquisa dos anos transactos. Publicado a 3 de Maio.

https://www.bis.org/speeches/sp210506.htm
file://localhost/.	https/::www.isda.org:2021:05:06:isda-publishes-us-renewable-energy-certificate-annex:
https://lautorite.qc.ca/en/general-public/media-centre/news/fiche-dactualites/the-amf-%20releases-its-2021-2025-strategic-plan
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Discurso de Jean-Paul Servais, Vice-presidente da Organização Internacional de

Comissões de Valores e Presidente do Conselho de Administração da Autoridade

Belga de Serviços e Mercados Financeiros, sobre a Proposta de Relatório de

Sustentabilidade Corporativa. Servais revela que a iniciativa da Comissão Europeia

(CE) é ambiciosa, abrangendo todos os factores ambientais, sociais e governação

corporativa (ESG) que influenciam positivamente o comportamento empresarial.

Na opinião do Executivo, o futuro dos relatórios de sustentabilidade que fornecem

percepções sobre os riscos e oportunidades de sustentabilidade também

dependem, de uma boa cooperação internacional. Publicado a 6 de Maio.

Discurso do CEO da Financial Conduct Authority (FCA), do Reino Unido,. Nikhil

Rathi, proferido na Associação de Bancos Estrangeiros alusivo ao ao tema “ O

cenário regulatório do Reino Unido pós-Brexit, um Regulamento para um

mundo diferente”. O Executivo refere que a FCA continuará a ser um regulador

que apoia mercados abertos e competitivos com inovação responsável. E que a

regulamentação da FCA para as empresas no estrangeiras visará atingir os

mesmos altos padrões de conduta e comportamento que a regulamentação de

empresas nacionais e garantir condições de concorrência equitativas. Para além

disso, referiu que a cooperação regulatória internacional com outros

supervisores e órgãos de definição de padrões globais é cada vez mais vital,

para trabalhar os mesmos resultados que outros reguladores obtiverem, que

permitirá evitar a duplicação de requisitos regulatórios. Proferido a 6 de Maio.

Relatório da World Federation of Exchange (WFE) sobre o Documento

Conjunto intitulado “Como as Bolsas de Derivados podem Promover o

Desenvolvimento Sustentável”. Esta é uma iniciativa das Bolsas de Valores

Sustentáveis das Nações Unidas (SSE), que foi lançada recentemente como

uma orientação para bolsas de derivados, preparada em colaboração com a

WFE, o grupo global da indústria para bolsas. Publicado a 05 de Maio.

Discurso da Vice-Presidente Executiva da Comissão Europeia, Margrethe Vestager

sobre a proposta da Comissão de um novo Regulamento para enfrentar as

distorções causadas por subsídios estrangeiros no Mercado Único. Vestager

afirmou que este regulamento significa que as empresas, que obtêm subsídios

estrangeiros, vão precisar da aprovação da CE, também neste quadro, antes de

implementarem grandes fusões na Europa. As empresas terão de informar quais

subsídios que receberam quando fizeram licitações e não poderão vencer essas

licitações sem o consentimento da CE. A iniciativa consubstancia-se em ter o poder

de investigar qualquer empresa, para verificar se a mesma recebeu subsídios

estrangeiros que prejudicam a concorrência leal na Europa. Proferido a 5 de Maio.
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https://www.fsma.be/en/news/keynote-speech-chairman-fsma-high-level-conference-%20sustainability-reporting-organized-european
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-consults-strengthening-investor-%20protections-spacs
https://www.world-exchanges.org/news/articles/world-federation-exchanges-and-united-%20nations-sustainable-stock-exchanges-initiative-publish-joint-paper-how-derivatives-%20exchanges-can-promote-sustainable-development
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_21_2286
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Comissão do Mercado de Capitais 
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 Reunião Virtual do Comitê de Riscos Emergentes da IOSCO

05 de Maio;

 Webina do Comitê Regional Europeu da IOSCO

10 de Maio;

• Webinar do Grupo de Trabalho de Finanças Sustentáveis da IOSCO

no dia 11 de Maio;

 Reunião Virtual do Conselho da IOSCO ,

a 14 de Maio;

 IOSCO/IARC Workshop de Assistência Técnica Supervisão Presencial,

1-2 de Junho Virtual;

 5º Programa de Certificação Global da Harvard Law School Fase I (PIFS)/ IOSCO

14-17 de Junho – Virtual;

 Aplicação do workshop de assistência técnica IOSCO AMERC,

28-29 de Setembro – Virtual ;

 16ª Conferência IOSCO-FSI sobre Questões de Negociação de Valores Mobiliários

e Infraestrutura de Mercado, 6-7 de Outubro, em Madrid, Espanha.


