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1. DOCUMENTOS E PAPERS
Artigo

do

de

investidores podem beneficiar-se dos incentivos fiscais. Este novo pacote

Aayog,

demostra que o regime anterior nem sempre funcionou, por isso as novas

Instituição para a Transformação da

regras foram criadas para incentivar mais as empresas a adoptarem os altos

Índia, que divulgou um documento sobre

padrões de governança corporativa no Reino Unido. Publicado no dia 8 de

a Estratégia Nacional de Inteligência

Junho de 2018.

Inteligência

Instituto
Artificial,

Nacional
NITI

Artificial. O mesmo tem como premissa a

Publicação da Clifford Chance, escritório multinacional de advogados

proposta de elevar a Índia a outros

sobre

patamares, uma vez que os seus pontos

as

Propostas

Legislativas

Financeiras Sustentáveis (FSs) na União

fortes, as suas características e o

Europeia (UE). Após a publicação do

potencial o posicionam entre os líderes

Plano de Acção sobre as FSs em Março

mundiais no que concerne ao IA map global (mapa global de Inteligência
Artificial) com a marca única de #AIlforAll. A abordagem deste artigo centra-se
em como a Índia pode alavancar as tecnologias transformadoras para garantir
o crescimento social e inclusivo, de acordo com a filosofia de desenvolvimento
do Governo. Publicado em Junho de 2018.

de 2018, a Comissão Europeia publicou
uma série de propostas legislativas que
têm

como

finalidade

incorporar

o

financiamento sustentável no processo
de investimento e aproveitar o vasto

Declaração do Governador do Bank of Canada, Sr. Stephen Poloz na

poder dos mercados de capitais na luta

sequência da publicação da Revisão do Sistema Financeiro. O Sr. Poloz

contra as alterações climáticas e promoção da sustentabilidade. As propostas

declarou que algumas alterações estão a ser realizadas para a melhoria da

incluem

acessibilidade e a pontualidade do trabalho do Banco de Canadá nesta área.

classificação sistemática da sustentabilidade na UE, formalizar as obrigações

Neste sentido, será inaugurado no Outono, o Centro de Capacitação do

dos investidores e deveres de divulgação em relação aos factores ambientais,

Sistema Financeiro no website do Banco do Canadá que visa apresentar

sociais e de governança e a criação de pontos de referência de baixo

análises actualizadas e artigos sobre questões do sistema financeiro de forma

carbono e impacto de carbono positivo. Publicada em Junho de 2018.

envolvente e direccionado a um público vasto. Proferida no dia 7 de Junho de

três

campos

principais,

nomeadamente,

estabelecer

uma

Publicação do Bank of Canada sobre a edição relativa à avaliação do

2018.

sistema financeiro que reflecte a apreciação de que o alto endividamento das

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

famílias e os desequilíbrios do mercado habitacional continuam a ser as

recepção anual do Presidente do German State of Hesse, sobre as Reformas

vulnerabilidades mais significativas. Embora as vulnerabilidades permaneçam

para uma União Monetária Estável. A importância acrescida na partilha de

elevadas, as medidas políticas continuam a melhorar a resiliência do sistema

riscos nos Estados Unidos de América demonstra que é possível reforçar a

financeiro.

resiliência dos países na Zona Euro. Os mercados financeiros integrados e

cibernéticas do sistema financeiro interligado. Publicado em Junho de 2018.

eficientes são um pré-requisito fundamental para que tal aconteça. Proferido

Uma terceira vulnerabilidade destacada são

às ameaças

Relatório do Grupo de Trabalho do CEPS-ECRI, Centro Europeu de

no dia 5 de Junho de 2018.

Estudos Políticos (CEPS) e do Instituto Europeu de Investigação

sobre o

Nota de Imprensa da Securities and Futures Commission (SFC) de Hong

Crédito (ECRI) relativo à segurança cibernética nos mercados. O Grupo

Kong sobre a assinatura de um Acordo com a Abu Dhabi Global Market

identificou nove questões políticas que precisam de ser tratadas para

(ADGM) e a Financial Services Regulatory Authority (FSRA) no sentido de

reforçar a resiliência cibernética do sector financeiro contra as actuações e

instituir um quadro de cooperação sobre tecnologia financeira (FinTech),

futuras ameaças, desde a necessidade de convergência das classificações de

baseado na partilha de informação, concepção de potenciais projectos

incidentes cibernéticos; incentivo às melhores práticas em casos de

conjuntos de inovação e referências de empresas inovadoras que procuram

cyber-ataques; necessidade das políticas avaliarem os prós e contras e as

entrar em ambos os mercados. Publicado no dia 6 de Junho de 2018.

habilidades de criar um fundo de emergência contra ataques cibernéticos.
Publicado em Junho de 2018.

Nota de Imprensa da Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido
sobre a nova classificação do incentivo fiscal. As novas regras significam que
quando uma empresa de capitias público (Estado) abre o seu capital, os

2. EVENTOS E REUNIÕES 2018


Fase I do Programa de Certificação da Global IOSCO / PIFS-Harvard LAW

SCHOOL para Reguladores de Mercados de Valores Mobiliários, em Madrid de 18 a
29 de Junho;


Reunião Plenária do Financial Service Board, em Basileia, dia 25 de Junho de

2018;


Assembleia Plenária do Comité de Supervisão Regulamentar da Identidade

Jurídica (LEIROC), Paris, nos dias 26 e 27 de Junho de 2018; e


13º Seminário conjunto da IOSCO e Instituto de Estabilidade Financeira (FSI)

sobre questões relacionadas com a Carteira de Negociação e Infra-estruturas de
Mercado, na Suíça, de 14 a 16 Novembro 2018.
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