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   Relatório Trimestral do Banco de Compensações Internacional (sigla inglesa BIS): O Relatório trimestral 

do BIS reporta a turbulência dos mercados, desde o início do ano, dada a desaceleração das economias        

emergentes, em particular, a da China. O relatório destaca igualmente a reacção dos bancos face à suspensão da negociação electrónica nos 

mercados de renda fixa e as suas implicações. 

   Intermediação Financeira e Política Monetária em Economias Emergentes: “O que mudou após a crise de 2008?” artigo elaborado pelos 

Senhores Madhusudan Mohanty e Kumar Rishabh, Março de 2016.  

   Dos Desafios às Oportunidades - reiniciar o sector financeiro europeu. Discurso do Membro da             

Comissão Executiva do Banco Central Europeu, Senhor Benoît Coeuré, no dia das Finanças da Süddeutsche 

Zeitung, Frankfurt, Alemanha, 02 de Março de 2016. 

   Federação Europeia de Contabilidades (FEE): A FEE publicou um documento baseado na directiva da UE sobre os requisitos de     

divulgação de informações não financeiras, cuja transposição para as legislações nacionais dos Estados Membros 

deverá ocorrer até ao dia 06 de Dezembro de 2016. A directiva entra em vigor a partir de 2017, estando a Comissão 

Europeia a preparar algumas orientações não vinculativas para auxiliar as empresas no cumprimento desta directiva.  

   Discurso do Secretário Adjunto do Departamento do Tesouro, senhor Nathan Sheets, sobre as principais 

realizações e trabalhos em curso para a estabilidade financeira internacional e reforma regulamentar do G-20,  

proferido no Instituto Internacional de Banqueiros, Washington D.C, Estados Unidos, 07 de Março de 2016.  

   Documento do FMI  sobre a avaliação dos benefícios do capital dos bancos, em termos de sua capacidade de absorção de perdas em        

períodos de crise económica, visando evitar o risco sistémico. Os seus resultados reflectem um conjunto de medidas importantes sugeridas pelo 

Conselho de Estabilidade  Financeira (FSB) e pelo Comité de Basileia para absorção de perdas registadas pelos bancos.  

   Versão Financeira 2.0?: Prelecção na Business School de Londres sobre o tema "Existe uma revolução        

industrial nos serviços financeiros?" proferida pelo Economista-Chefe e Director Executivo do Banco da Inglaterra, 

Sr. Andy G. Haldane,  Londres, Inglaterra, 07 de Março de 2016. 

   Autoridades Europeias de Supervisão publicam o projecto final sobre as Normas Técnicas de Regulação das 

margens obrigatórias na negociação de instrumentos derivados no mercado de balcão, que estará em   

vigor a partir de Setembro de 2016. 

  Inovação Financeira: Prelecção sobre "Como é iminente a verdadeira revolução do Fintech, proferida pela      

Directora Executiva da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários (ESMA), Sra. Verena Ross, na London    

Business School, Londres, Inglaterra,  7 de Março de 2016. 

  Discurso do Director Executivo da Direcção de Mercados da Autorité des Marchés sobre “A mudança do papel dos reguladores, França,     

2 de Março de 2016. 

 

 

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 2. EVENTOS E REUNIÕES  

Próximos Eventos e Reuniões  

    8ª Conferência do IFIE-IOSCO sobre a Educação do Investidor, com o tema "Estratégias e  Implementa-

ção Global da Educação do Investidor e Capacitação Financeira". será realizada de 12 a 14 Junho de 2016, em 

Istambul, Turquia e será acolhida pela Associação do Mercado de Capitais da Turquia. 

   13º Curso de Questões Financeiras: o curso terá como tema “Promoção e Inclusão dos sistemas                

financeiros.” O curso é organizado pelo Banco Mundial  e será realizado em Washington D.C, Estados Unidos,  de 

9 a 13 de Maio de 2016. 

   Alerta aos investidores Os alertas aos investidores são avisos dos membros da IOSCO sobre as empresas penalizadas na prestação de 

serviços de investimentos nas suas jurisdições. Nesta edição, nada foi publicado a este propósito. 
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