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1. Documentos e Papers
Artigo da Bloomberg referente aos esforços empreendidos pela Nasdaq para
evitar ameaças as centenas de empresas cotadas em Bolsa. As empresas
afectadas pela pandemia do Coronavírus estão prontas para obter um alívio nas
regras que podem levá-las a serem excluídas do mercado. Estes esforços resultam
da necessidade de prorrogação do prazo que possibilite que as empresas, cujas
acções tenham caído abaixo de US 1, de aumentem o preço e, assim, cumprirem
os requisitos mínimos de negociação. Tal medida abrange as empresas com
capitalização bolsista abaixo dos requisitos mínimos exigidos pela Nasdaq e com

Nota de imprensa da Securities and Exchange Commission (SEC) dos
Estados Unidos da América (EUA) a informar a sua proposta de

modernização do quadro metodológico de avaliação de activos dos fundos
de investimento. Esta novidade anunciada pela SEC, foi criada para
esclarecer como os órgãos de administração dos fundos podem satisfazer
as suas obrigações de avaliação dos activos à luz da evolução do mercado,
incluindo um aumento na variedade de classes de activos detidos pelos
fundos, e um aumento no volume e na tipologia de dados usados nos
processos de avaliação dos mesmos. Publicada a 21 de Abril.

a referida moratória, possam recuperar. A Nasdaq solicitou a aprovação da
medida por parte do regulador e a sua vigência imediata. Publicado a 16 de
Abril.

Nota de imprensa da Canadian Securities Administrators (CSA), Autoridade

Reguladora do Mercado de Capitais do Canadá acerca do aumento temporário
dos limites de empréstimos de curto prazo para os fundos de investimento em
renda fixa. Este alívio temporário permite que a partir de 17 de Abril até 31 de
Julho de 2020 os fundos mistos possam aderir aos empréstimos adicionais de
curto prazo. Publicada a 17 de Abril.

Nota de imprensa da Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e dos
Mercados (ESMA) a anunciar que assinou um Memorando Bilateral de
Entendimento com a Monetary Authority of Singapore (MAS) sobre

Benchmarks Financeiros. Com a ratificação do referido Protocolo, fica assim
concluído o processo que permite o uso dos instrumentos financeiros da

Singapura como referência aos valores mobiliários da Zona Euro (ZE).
Assim, ambas instituições partilharão informações e actividades de
supervisão sobre os parâmetros de referência financeira a nível dos
mercados regulamentados da Singapura. Publicada a 17 de Abril.
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Nota de imprensa do Banco Central Europeu (BCE) a informar as medidas
adoptadas temporariamente para mitigar o impacto de possíveis reduções
na classificação da disponibilidade de garantias. O rebaixamento dessa
classificação resulta da volatilidade nos mercados causada pela pandemia
do Coronavírus (COVID-19). A referida decisão complementa o pacote mais
amplo de facilitação de garantias, e ambas visam assegurar que os Bancos
possuam activos suficientes que sirvam como garantias para o sistema
Nota de imprensa referente aos comentários de Isabel Schnabel, membro do
Conselho Executivo do Banco Central Europeu (BCE), na teleconferência
(webinar) global sob o lema: “A crise da COVID-19 e suas consequências:
implicações na governação corporativa e os desafios políticos”. A Sr.ª Isabel
teceu observações referentes à resposta dada pelo BCE aos referidos desafios e
está a contribuir para mitigar as consequências económicas e financeiras
suscitadas pela pandemia do coronavírus, apoiando empresas e famílias na
Zona Euro. Esta informa que as medidas adoptadas pelo BCE ajudaram a

estabilizar as condições de financiamento, melhorar a liquidez e reduzir a
volatilidade no mercado, salvaguardando as condições financeiras necessárias
para alcançar um período de estabilidade de preços. Publicada a 16 de Abril.

financeiro Europeu, e assim participarem das operações de aumento de
liquidez e continuarem a financiar a economia na Zona Euro. Publicada a 22
de Abril.
15.ª Conferência Conjunta Financial Stability Institute (FSI) e a IOSCO
referente às questões-chave de negociação de valores mobiliários e
infraestrutura de mercado, a ter lugar na sede do Bank for International

Settlements (BIS), em Basileia. A conferência será gratuita e aberta às
Autoridades Supervisoras dos mercados e aos Bancos Centrais. O encontro
está previsto para os dias 18 a 20 de Novembro de 2020.
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2. Eventos e Reuniões 2020
 22.º Programa de Treinamento em Seminários da IOSCO, em Madrid, de 14 a
16 de Outubro 2020.
 13.º Seminário Anual de Treinamento do Quadro do Pessoal das Autoridades
Reguladoras pelo Comité Consultivo para Membros Afiliados (AMCC) da
IOSCO, em Madrid, nos dias 5 e 6 de Novembro de 2020.
 15.ª Conferência Conjunta Financial Stability Institute (FSI) e IOSCO sobre
questões-chave de negociação de valores mobiliários e infraestrutura de
mercado, em Basileia, de 18 a 20 de Novembro de 2020.
 11.ª Conferência Global da International Forum for Investor Education (IFIE) em
parceria com a IOSCO, sobre Educação Financeira para Investidores, em

Departamento de Cooperação

Madrid, de 30 de Novembro a 2 de Dezembro 2020.

Comissão do Mercado de Capitais

 Realização da fase II do Programa de Certificação Global da IOSCO / PIFS-

Harvard Law School para Reguladores de Mercados de Valores Mobiliários, em
Cambridge, Massachusetts, EUA, de 7 a 11 de Dezembro 2020.
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