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Nota de Imprensa da Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) sobre a

publicação da Revisão de Risco 2021: cujo Relatório destaca riscos emergentes

no sistema bancário. Trata-se de um resumo abrangente dos riscos emergentes

no sistema bancário dos Estados Unidos de América (EUA), incluindo os relatos

sobre os principais riscos do sector bancário na sua publicação de Revisão de

Risco em 2019, e o relatório deste ano amplia a cobertura dos principais riscos

durante um momento de maior incerteza. O comunicado reflecte que a

economia e o sistema bancário norte-americano mostraram notável resiliência

no ano passado após a recessão mais profunda da história moderna. E, o

Relatório de Risco de 2021 resume as condições da economia, dos mercados

financeiros e do setor bancário dos EUA, e apresenta os principais riscos de

crédito e mercado para os bancos. Publicado 11 de Maio

Discurso de Klaas Knot, Vice-presidente da Financial Stablity Board (FSB), na

abertura no Simpósio Internacional da National Association for Business

Economics (NABE), sob o tema, “Reconstruindo a resiliência: o sistema

financeiro após a crise de Covid”. O Executivo revela que a agenda de

reformas financeiras após 2008 fortemente focadas nos bancos e nas

vulnerabilidades no sistema financeiro passaram do sector bancário para o

sector financeiro não bancário. Afirmando que pressionar uma das

extremidades do sistema financeiro fará com que os riscos apareçam num

outro lado. E as instituições financeiras precisam de tampões para absorver

perdas e choques de liquidez, sendo que a regulação precisa de flexibilidade

para permitir que as instituições usem esses buffer, e o sistema precisa de

válvulas de segurança, como a margem, para evitar que muita pressão de

risco seja acumulada. Proferido a 10 de Maio.

Artigo de Maria Demertzis, da revista Bruegel Think Tank, sobre: “As

criptomoedas estão aqui para ficar, mas é improvável que tão cedo sejam

consideradas uma alternativa credível ao dinheiro’. Segundo Demertzis, ainda há

um problema muito grande que torna as criptomoedas descentralizadas

problemáticas, que está associado a real percepção do nível da eficiência da

tecnologia. Pulicado a 11 de Maio. GEE

https://www.fdic.gov/news/press-releases/2021/pr21044.html?source=govdelivery&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.fsb.org/2021/05/rebuilding-resilience-the-financial-system-after-the-covid-crisis/
https://www.bruegel.org/2021/05/crypto-mania/


GDM

Discurso de Ida Wolden Bache, Vice-Governadora do Banco Norges (Banco

Central da Noruega), sobre “FinTech, BigTech e criptos e a questão, poderá a

tecnologia tornar os bancos obsoletos?” Este executivo afirmou que não há

muitos anos, era inconcebível que o facebook lançasse seus próprios meios de

pagamento ou que grandes bancos internacionais oferecessem investimentos em

criptomoedas. A paisagem tem evoluindo rapidamente. A medida em que novas

soluções são adoptadas não depende apenas das suas características, mas

também das alternativas. Na Noruega, os bancos fizeram grandes avanços em

termos de digitalização, por meio de um sistema de pagamento eficiente e

seguro e o valor da coroa norueguesa transmite confiança e confiabilidade.

Assim, Bache, não acredita estar diante de uma transformação fundamental do

sistema financeiro em um futuro próximo. A política monetária ainda terá um

canal para a economia mais ampla, e mesmo que os bancos possam parecer

diferentes no futuro em relação a hoje, eles não se tornarão obsoletos. Publicado

a 11 de Maio.
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Decisões do Fiinancial Stability Institute (FSI), do Bank for International

Settlements (BIS), sobre “Os arranjos institucionais para a resolução bancária”.

As principais competências do FSB acerca dos Regimes de Resolução Eficazes

para instituições financeiras, adoptadas em resposta à Grande Crise

Financeira, são o padrão global para o quadro de resolução bancária.

Publicado a 07 de Maio.

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

sobre o seu lançamento da consulta sobre um novo tipo de fundo para

apoiar investimentos em activos de longo prazo. Esta consulta revela as

propostas para uma nova categoria de fundo projectada para investir

eficientemente em activos ilíquidos de longo prazo. Dentro da consulta, a

proposta é que esses fundos sejam abertos e possam investir em activos

tais como venture capital, private equity, private debt, imobiliário e

infraestrutura, muitas vezes chamados de financiamento produtivo.

Publicado a 07 de Maio

DPRN/DSOIC

https://www.bis.org/review/r210511b.htm
https://www.bis.org/fsi/publ/insights32.htm
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-launches-consultation-new-type-fund-support-investment-long-term-assets


Gabinete de Cooperação 

Comissão do Mercado de Capitais 

Fonte: Weekly Bulletin for IOSCO – 16.ª

Próximas reuniões e chamadas da IOSCO

 Webinar do Comitê Regional Europeu da IOSCO, 10 de Maio;

 Webinar do Grupo de Trabalho de Finanças Sustentáveis da IOSCO, 11 de

Maio;

 Reunião Virtual do Conselho da IOSCO, 14 de Maio;

• Reunião do Grupo de Triagem e grupo C4 da IOSCO, de 25 a 27 de Maio;

 Webinar da IOSCO Asia-Pacific Hub sobre ativos digitais: Supervisão

regulatória e fiscalização, 25 de Maio;

 Reunião Grupo C3 e C7 da IOSCO, 25 de Maio e 26 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;

 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, Madrid/Espanha.

06/05/21 – 12/05/21


