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Nota de Imprensa da ESMA a propor a redução do limiar de comunicação de

posições líquidas curtas para 0,1% numa base permanente. A Autoridade

Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) recomenda à Comissão

Europeia (CE) que baixe permanentemente o limiar para notificar as posições

líquidas curtas sobre acções às autoridades nacionais competentes (ANC) de

0,2% para 0,1%. A ESMA examinou as provas recolhidas após as suas sucessivas

decisões de emergência, com início em Março de 2020, que baixaram, pela

primeira vez, o limiar de notificação para 0,1%, numa base temporária. A análise

mostrou que uma quantidade substancial de informação adicional e essencial

ficou disponível para as ANC devido à notificação de posições líquidas curtas ao

nível de 0,1%. Esta transparência adicional para as ANC do nível real das

posições líquidas curtas estabelecidas no mercado traduz-se numa maior

capacidade por parte das ANC para conduzir a supervisão do mercado.

Publicado 20 de Maio

Relatório da International Swaps and Derivatives Association (ISDA) sobre o

futuro do risco. Segundo o relatório, os reguladores exigem cada vez mais às

empresas que comuniquem dados de risco de carteira a um nível detalhado,

inclusive no contexto da avaliação comparativa dos seus modelos de capital.

Embora o objectivo da comunicação de dados de risco seja aumentar a

transparência e a padronização em todo o sector, existe uma margem

significativa para inconsistências na comunicação, análise e interpretação

destes dados. O relatório acrescenta que existe agora uma oportunidade para

a indústria colaborar com os reguladores globais para promover normas

comuns e uma abordagem uniforme à comunicação e processamento de

dados de risco. Este relatório propõe uma abordagem baseada no Formato

Comum de Intercâmbio de Riscos (CRIF) do ISDA e no Modelo de Domínio

Comum (MDL), que reduzirá a complexidade operacional e os custos

associados à proliferação de normas destinadas a captar dados de risco da

carteira. Publicado 20 de Maio

Nota de Imprensa da IOSCO sobre a emissão de inquéritos à indústria sobre

riscos de conduta em empréstimos alavancados e obrigações de empréstimos

colateralizados. A Organização Internacional das Comissões de Títulos (IOSCO)

emitiu quatro questionários para participantes do sector sobre riscos de conduta

em Empréstimos Alavancados (LLs) e Obrigações de Empréstimos Colateralizados

(CLOs) dirigidos a mutuantes bancários, investidores CLO, gestores CLO e

patrocinadores LL. Pulicado a 24 de Maio. GEE

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-proposes-lowering-reporting-threshold-net-short-positions-01-permanent
https://www.isda.org/2021/05/20/the-future-of-risk-capital-and-margin-reporting/
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS604.pdf


GDM/COMPLIANCE

Discurso de Allison Herren Lee, comissária da SEC dos EUA no Evento de

Prioridades de Divulgação da Governação Ambiental, Social e Corporativa (ESG)

2021, pelo Instituto Americano de Contabilistas Públicos Certificados e pelo

Instituto Americano de Contabilistas de Gestão, Conselho de Normas

Contabilísticas de Sustentabilidade e Centro para a Qualidade da Auditoria.

Segundo a mesma, não se deve operar sob o falso pressuposto de que as leis de

valores mobiliários já efectivamente produzem a informação de que os

investidores necessitam. Não se deve ser desviado por opiniões equivocadas

relativamente à autoridade reguladora da SEC. E não se deve ser persuadidos a

ignorar provas científicas ou outros dados úteis para a tomada de decisões, com

o fundamento de que se cruzam com questões de interesse político ou social.

Lee afirma estar positiva de que se possa prescindir destes equívocos ao

continuarmos o importante debate sobre a melhor forma de elaborar uma

proposta de regulamentação sobre o clima e os riscos e oportunidades do ESG.

Publicado a 24 de Maio.

DSOIC

19/05/21 – 26/05/21
Nota de Imprensa da AMF sobre as suas conclusões após uma acção de

supervisão comum europeia sobre a gestão da liquidez nos OICVM.

A Autorité des Marchés Financiers (AMF) apresenta as conclusões de um

exercício de supervisão coordenado pela ESMA sobre a gestão do risco de

liquidez nos (Organismos de Investimento Colectivo em Valores Mobiliários)

OICVM em França. Uma vez que a consideração adequada do risco de

liquidez é essencial para os OICVM, a AMF pede às sociedades de gestão de

activos que reforcem os seus procedimentos, especialmente para os OICVM

com um risco de liquidez particular. Publicado a 21 de Maio.

Artigo da Dow Jones Market Watch sobre a ordem de Joe Biden para a

estratégia financeira federal de risco climático, com implicações para os

proprietários, pensões e contratos governamentais. O Presidente Joe Biden

mandata uma estratégia do governo federal para quantificar os riscos das

alterações climáticas para os activos financeiros públicos e privados. Os

reguladores da banca, habitação e agricultura estão entre os que serão

solicitados a utilizar o risco climático na sua supervisão das principais

indústrias, incluindo o empréstimo de fundos federais e as decisões sobre

contratos federais. Alguns planos de reforma regulados pelo Departamento

do Trabalho, em particular as pensões, também serão abrangidos pelo novo

requisito. A ordem executiva irá orientar a Secretária do Tesouro Janet

Yellen, na qualidade de chefe do Conselho de Supervisão da Estabilidade

Financeira (FSCO), para partilhar dados relacionados com o risco financeiro

climático e emitir um relatório. O FSOC, que foi criado após a crise

financeira há mais de uma década, inclui a Reserva Federal e a Comissão de

Títulos e Câmbios". Publicado a 20 de Maio
GEE/GDM

https://www.sec.gov/news/speech/lee-living-material-world-052421
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-launches-consultation-new-type-fund-support-investment-long-term-assets
https://www.amf-france.org/en/news-publications/news-releases/amf-news-releases/amf-publishes-its-findings-after-european-common-supervision-action-liquidity-management-ucits
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-launches-consultation-new-type-fund-support-investment-long-term-assets
https://www.marketwatch.com/story/biden-orders-federal-climate-risk-financial-strategy-with-implications-for-homeowners-pensions-and-government-contracts-11621547507


Gabinete de Cooperação 

Comissão do Mercado de Capitais 

Fonte: Weekly Bulletin for IOSCO – 18.ª

Próximas reuniões e chamadas da IOSCO

• 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.
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