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Nota de Imprensa da Accountancy Europe sobre a construção de um

ecossistema eficaz contra a lavagem de dinheiro. O branqueamento de capitais

tem consequências devastadoras para a economia e a sociedade. É fundamental

assegurar que a luta contra o branqueamento de capitais seja eficaz. A

Accountancy Europe apresenta recomendações sobre como construir um

ecossistema mais eficaz de combate ao branqueamento/combater o

financiamento do terrorismo (AML/CFT) em toda a Europa. As recomendações

visam uma melhor implementação da legislação existente em matéria de

AML/CFT. Isto alinha-se com as intenções da Comissão Europeia (CE) para as

suas próximas propostas: assegurar que o actual ambiente legislativo funcione

eficazmente. Publicado a 28 de Maio.

Nota de Imprensa do grupo FSB sobre a discussão das vulnerabilidades

globais e os fundos de mercado relacionados com as alterações climáticas. O

Financial Stability Board (FSB) realizou ontem uma reunião virtual para discutir

a evolução global e regional dos mercados macroeconómicos e financeiros, e

o seu potencial impacto nas economias europeias. O grupo trocou opiniões

sobre questões de estabilidade financeira durante a recuperação da pandemia

da COVID-19, incluindo potenciais ameaças à estabilidade financeira regional

decorrentes da pandemia. Os membros também discutiram as considerações

das autoridades ao saírem de medidas temporárias de apoio público, quando

as condições o permitissem. O grupo discutiu as mais recentes iniciativas do

COVID-19 para abordar os riscos climáticos para a estabilidade financeira,

incluindo a promoção de abordagens regulamentares e de supervisão

consistentes aos riscos climáticos e a identificação de lacunas nos dados para

o controlo da estabilidade financeira. Publicado 27 de Maio

Artigo do Song Shuang, assistente de investigação no Instituto de Economia e

Política Mundial, Academia Chinesa de Ciências Sociais sobre a necessidade das

moedas digitais serem alvo de uma governação global rigorosa. Segundo o

mesmo, é necessário reforçar a governação global sobre as moedas digitais, e os

esforços contínuos não são suficientes para superar os desafios criados pelo

rápido desenvolvimento da tecnologia avançada e das moedas digitais. Song

acrescenta que a epidemia da COVID-19 impulsionou a tendência de pagamento

sem contacto, criando mais oportunidades para as moedas digitais Publicado a

27 de Maio. GEE

https://www.accountancyeurope.eu/publications/building-an-effective-aml-ecosystem/
https://www.fsb.org/2021/05/fsb-europe-group-discusses-global-vulnerabilities-and-addressing-risks-related-to-money-market-funds-and-climate-change/
https://www.chinadailyasia.com/article/220452


DSIFIM/Compliance

Discurso do Dr. Jens Weidmann, Presidente do Deutsche Bundesbank e

Presidente do Conselho de Administração do Banco de Compensações

Internacionais, na Conferência Virtual Global Green Swan 2021. Segundo o

mesmo, os bancos centrais podem desempenhar um papel importante no apoio

à ecologização do sistema financeiro. No seu papel de supervisores e guardiões

da estabilidade financeira, os bancos centrais podem ajudar a assegurar que as

instituições financeiras incorporem adequadamente os riscos financeiros

relacionados com o clima na sua gestão de riscos. E mais acrescenta que tal

como as carteiras das instituições financeiras privadas, os riscos financeiros

relacionados com o clima também podem afectar as detenções de activos dos

bancos centrais, afectando o seu balanço e a sua capacidade de manter a

estabilidade dos preços. A gestão de risco dos bancos centrais deve, portanto,

incorporar adequadamente os riscos financeiros relacionados com o clima,

incluindo os decorrentes de operações de política monetária, como a compra de

obrigações de empresas. Publicado a 02 de Junho.

DSIFIM

26/05/21 – 02/06/21
Documento do Banco do Japão sobre a Vulnerabilidade das Economias

Emergentes às Alterações nos Fluxos de Capital: O Papel dos Factores

Globais e Locais. O estudo utiliza a regressão de quantis de painel para

examinar o risco de saídas de capital em tempos de stress para 16

economias emergentes. A análise mostra que as mudanças nas condições

financeiras nas economias avançadas e na orientação da política monetária

dos Estados Unidos afectam o risco de grandes saídas de capital para

alguns países. Em particular, o constatou-se que condições financeiras mais

restritivas nas economias avançadas durante uma fase em que a orientação

da política monetária dos EUA está a mudar significativamente, afectam o

fluxo de capital em risco das economias emergentes. Além disso, utilizando

a dívida pública como medida da vulnerabilidade estrutural das economias

emergentes, verificou-se que um aumento da dívida pública aumenta

substancialmente o risco de saídas de capital em tempos de stress.

Publicado em Maio.

Nota de Imprensa da FSB que procura obter feedback sobre as suas

propostas para o aumento dos pagamentos transfronteiriços. O Financial

Stability Board (FSB) publicou hoje uma consulta pública sobre objectivos

para enfrentar os quatro desafios dos pagamentos transfronteiriços. Os

objectivos quantitativos propostos são um passo fundamental no Roteiro

do G20 para o Reforço das Relações de Pagamentos Transfronteiriços, que

foram aprovados pelos Líderes do G20 em Novembro de 2020. Publicado a

31 de Maio
GEE/GDM

https://www.bundesbank.de/en/press/speeches/climate-risks-financial-markets-and-central-banks-risk-management-867360
https://www.boj.or.jp/en/research/wps_rev/wps_2021/data/wp21e05.pdf
https://www.fsb.org/2021/05/fsb-seeks-feedback-on-its-proposals-for-quantitative-targets-for-enhancing-cross-border-payments/


Gabinete de Cooperação 

Comissão do Mercado de Capitais 

Fonte: Weekly Bulletin for IOSCO – 19.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.

26/05/21 – 02/06/21


