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1. DOCUMENTOS E PAPERS
Artigo do Bank for International Settlements (BIS) referente à actividade de

Nota de imprensa do Capital Markets Authority (CMA), sobre o registo da primeira

intermediação bancária num ambiente de baixas taxas de juro. No referido

emissão “unlisted” Green Bond do Quénia. O referido registo permitirá aos

documento, foram utilizados dados de 113 grandes bancos internacionais com sede

emitentes angariarem fundos para empreender um desenvolvimento sustentável e

em 14 economias avançadas, referente ao período de 1994-2015. Este artigo aborda

resiliente as questões atinentes às alterações climáticas. O título verde é estruturado

como o longo período de baixas taxas de juro afectou as actividades dos bancos. O

como uma oferta particular em que o emitente irá angariar fundos apenas junto de

documento conclui que as taxas de juro reduzidas induzem os bancos a mudarem

investidores sofisticados e específicos. A emissão é um passo fundamental para o

as actividades geradoras de juros para as actividades relacionadas com comissões e

desenvolvimento de um ecossistema eficaz para apoiar o estabelecimento do

transacções. Publicado a 30 de Agosto.

mercados de capitais verde no Quénia, em linha com o Acordo de Marraquexe
Documento publicado pela World

2016, que visa à criação de instrumentos legais necessários para facilitar tais

Federation of Exchanges (WFE)

emissões. Divulgada a 15 de Agosto.

sobre sustentabilidade e derivados

Paper da Financial Stability Institute (FSI) sobre as implementações das ferramentas

de commodities. O artigo aborda

de Suptech para o combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao

o papel da sustentabilidade no

terrorismo (BC/CFT). Este artigo pretende explorar as várias ferramentas de análise

contexto

dos

mercados

de

de dados utilizadas pelas autoridades responsáveis pelo tratamento das matérias de

derivados

de

mercadorias

e

BC/CFT. Os ganhos de eficiência parecem ser o principal benefício das ferramentas

destina-se a estimular o debate

avançadas de análise de dados. No entanto, a utilização destas tecnologias

entre os membros da WFE e a

inovadoras dá origem a uma série de desafios incluindo restrições das questões

indústria

“computacionais”, privacidade e confidencialidade dos dados. Publicado a 29 de

de

derivados

de

commodities, acerca da forma como poderão responder ao impacto das questões
de sustentabilidade nesses mercados. Publicado a 20 de Agosto.

Agosto.
Relatório da Discussão do Corpo Técnico do Fundo Monetário Internacional (FMI)

Nota de imprensa da Autoridade Reguladora da Indústria Financeira dos EUA

acerca do Quadro de Acompanhamento da Estabilidade Financeira Global. O FMI

(FINRA), sobre a revisão da avaliação da eficácia e eficiência das suas regras e

apresenta duas vezes por ano, um Relatório sobre a analise de riscos à estabilidade

processos administrativos que auxiliam na protecção dos investidores da 3.ª

financeira mundial, sugerindo ajustes e melhorias ao respectivo quadro financeiro. A

idade e dos riscos associados à exploração financeira. A protecção destes

actual abordagem envolve uma avaliação sistemática das vulnerabilidades financeiras

investidores é uma das principais prioridades da FINRA. Como tal, a FINRA está a

das empresas, mercados financeiros, famílias e outros agentes, assim como, uma

analisar quais são os instrumentos adequados, as orientações ou alterações às

medida sumária do risco de estabilidade financeira nos termos de previsão do

regras, processos para abordar as suspeitas de exploração financeira e outras

crescimento do PIB em função das condições financeiras. Publicado a 26 de Agosto.

vulnerabilidades financeiras para os investidores da 3ª idade. Publicada a 9 de

Resposta conjunta da European Banking Authorit (EBA) e da Autoridade Europeia

Agosto.

de Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) à Comissão Europeia (CE) sobre os

Nota de imprensa da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados

activos criptográficos. A EBA e a ESMA saúdam o trabalho da CE em resposta às

(ESMA) referente ao reforço dos testes de stress de liquidez para os fundos de

questões identificadas nos relatórios de Janeiro de 2019 sobre activos criptográficos

investimento. A ESMA publicou as suas orientações finais relativas aos testes de

e Initial Coin Offering (ICO). A análise e o aconselhamento apresentados nesses

stress de liquidez dos fundos de investimento, aplicáveis aos fundos de investimento

relatórios

alternativos (FIA) e outros organismos de investimento colectivo. Publicada a 2 de

abrangente da aplicabilidade, adequação da

Setembro.

actual

Nota de imprensa do Conselho de Administração da IOSCO sobre a publicação no

representam
legislação

da

uma
UE

avaliação

aos

activos

criptográficos, incluindo as moedas estáveis, e

seu site do quadro jurídico das Initial Coin Offering (ICO). No referido website foi

suscitam

disponibilizado o material concebido para alertar os membros a avaliarem os riscos

com a protecção dos investidores, a integridade

que os investidores das ICO estão sujeitos e auxilia-los na avaliação das ICO em

do mercado e a competitividade do mercado

suas jurisdições de acordo com a respectiva abordagem regulatória ou de

questões

importantes

relacionadas

único da UE. Publicada a 20 de Agosto.

supervisão. Publicada em Agosto.

2. EVENTOS E REUNIÕES 2019


Workshop da IOSCO sobre o desenvolvimento de manuais de supervisão presencial, em Kuala Lumpur, Malásia, nos dias 24 e 25
de Setembro;



Reunião do Grupo Permanente de Acompanhamento da Implementação da CPMI-IOSCO, Washington D.C., nos dias e 11 e 12
de Setembro;



Reunião Anual e Conferência do Comité de Crescimento e Mercados Emergentes (GEMC), em São Petersburgo, nos dias 19 e 20
de Setembro;



14ª Conferência Conjunta da IOSCO/FSI sobre Questões de Negociação e Infra-estrutura de Mercado, em Madrid, de 13 a 15
de Novembro;




Reunião Semestral do AMCC e 12.º Seminário Anual de Treinamento IOSCO AMCC, Madrid, de 2 a 5 de Dezembro;
SEC - EUA, alberga o 30.º Encontro Anual do International Institute for Capital Market Growth and Development, em WDC,
nos meses de Março e Abril de 2020.
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