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1. Documentos e Papers
Artigo do Grupo Banco Mundial (GBM) sobre o Desenvolvimento do Mercado de

Nota de Imprensa da Financial Stability Board (FSB), relativa às respostas do

Capitais: causas, efeitos e sequência de reformas no sector. Esta nota consolida e

público à consulta sobre como enfrentar os desafios da regulação, da

resume a pesquisa teórica e empírica produzida nos últimos 20 anos e, no geral,

supervisão e da fiscalização levantados pelos acordos de “stablecoin global”.

os estudos revistos confirmam os benefícios dos mercados de capitais no

A 14 de Abril de 2020, as partes interessadas foram convidadas a expressar

crescimento económico e na estabilidade financeira. A pesquisa conclui

as suas opiniões, das quais o FSB espera divulgar um resumo dos resultados

igualmente, sobre a existência de uma série de pré-condições para o

e recomendações no fim de Outubro de 2020.

desenvolvimento do mercado de capitais. E que estas condições prévias são
necessárias para fornecer uma base para criar ferramentas para o programa de

Publicada a 24 de Julho.

assistência técnica do GBM e para orientar os formuladores de políticas na

Nota de Imprensa do Bureau de Protecção Financeira do Consumidor

avaliação do potencial específico de países que precisem desenvolver os seus

Norte-Americano, a solicitar informações sobre mecanismos para prevenir a

mercados de capitais. Publicado em Dezembro de 2019.

discriminação de crédito e construir um sistema financeiro mais inclusivo. O

Bureau pretende obter informações públicas sobre a melhor forma de criar
um ambiente regulatório que expanda o acesso ao crédito e garanta que
todos os consumidores e comunidades sejam protegidos contra a
discriminação, em todos os aspectos, de uma transacção de crédito. As
informações fornecidas ajudarão o Bureau a explorar maneiras de enfrentar
os desafios de conformidade regulamentar, enquanto cumprem a sua
principal missão de impedir a discriminação ilegal e promover a inovação.
Publicada a 28 de Julho.
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Nota de Imprensa do Board of Governors of the Federal Reserve System,
norte-americano, aborda a extensão dos limites temporárias de swap de
liquidez em dólares norte-americanos e a proposta de implementação de
um mecanismo de contrato de recompra temporário para Autoridades
Monetárias Estrangeiras e Internacionais (FIMA), até 31 de Março de 2021.
As extensões desses limites auxiliarão a sustentar melhorias recentes nos
mercados globais de financiamento em dólares norte-americanos. Por outro
lado, os mecanismos de recompra da FIMA apoiarão o bom funcionamento
do mercado de tesouraria dos Estados Unidos de América (EUA), fornecendo
uma fonte temporária alternativa de dólares.
Publicada a 29 de Julho.

Nota de Imprensa e relatório da Financial Stability Board (FSB) a difundir a sua

Resumo do Fórum Económico Mundial intitulado, “Acelerando a Inclusão

revisão por pares sobre a estrutura e ferramentas das políticas macro prudenciais

Digital no Novo Normal”. A COVID-19 destacou a importância da

na Alemanha. A revisão examina o progresso na recolha de dados para análise e

conectividade digital para governos, empresas e sociedade e trouxe um

a disponibilidade e uso de ferramentas macro prudenciais. A análise constata que

novo senso de urgência à agenda de inclusão digital. Embora a crise tenha

a

e

permitido a participação de centenas de milhões online, também avivou o

(FSC).

fosso digital de 47% da população mundial que permanece desconectada. O
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Igualmente, a recolha de dados, a qualidade e a integração melhorou, assim

mundo

como a cooperação efectiva entre as autoridades alemãs membros do FSC, uma

habilidades digitais e acessibilidade. Estes manuais oferecem estratégias

vez que aprimoraram as suas capacidades analíticas para avaliar os riscos de

inovadoras para os líderes dos sectores público e privado, a fim de permitir

estabilidade financeira.

maior inclusão digital para as nossas economias e sociedades.

Publicada a 29 de Julho.

Publicado a 27 de Julho.
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2. Eventos e Reuniões 2020
 22º Programa de Seminário Virtual de Formação da IOSCO, de 14 a 16 de
Outubro;
 13º Seminário Virtual Anual de Formação para o Regulador da AMCC da
IOSCO, nos dias 4 e 5 de Novembro;
 Reunião Anual da IOSCO 2020, a realizar-se de 16 a 20 de Novembro no
Dubai;
 15ª Conferência Conjunta FSI-IOSCO sobre Questões de Negociação de
Títulos e Infra-estruturas de Mercado, Basileia, a realizar-se entre os dias
18 e 20 de Novembro;

 11ª Conferência Global de Educação de Investidores da IFIE-IOSCO,
Madrid, a realizar-se entre os dias 30 de Novembro e 02 de Dezembro.
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