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IOSCO NEWS  
 

 Período: 25/01/2018 a 31/01/2018 

Artigo de Opinião do Sr. J.Christopher 

Giancarlo, Presidente da U.S.            

Commodity Futures Trading Commission 

e do Sr. Jay Clayton, Presidente da U.S. 

Securities and Exchange Commission 

sobre as moedas virtuais e o papel que 

os dois reguladores têm para garantir que 

a integridade e a transparência do      

mercado façam parte do crescimento 

dessas inovações importantes para     

proteger todos os participantes do       

mercado".  Publicado no dia 26 de Janeiro de 2018. 

Circular da Securities and Futures Commission Hong Kong (SFC),                    

direccionada para as empresas licenciadas (EL’s) sobre os padrões             

expectáveis na venda dos produtos de rendimento fixo e estruturados. A        

circular faz recordar as EL’s das suas obrigações de cumprimento dos         

requisitos de adequação e, em particular, chama atenção para os padrões     

expectáveis pela SFC relativa à diligência do produto, às medidas para        

identificar se a obrigação de adequação foi despoletada, a avaliação do        

quadro de adequação e a retenção dos registos de conformidade".                

Publicado no dia 26 de Janeiro de 2018. 

Comunicado da Comissão Europeia sobre o site                     

dedicado à informação relativa ao Regulamento Geral das 

Regras de Protecção de Dados, outras regras de protecção de dados       

pessoais dentro e fora da União Europeia, bem como sobre as autoridades 

encarregues do enforcement das mesmas. Publicado em Janeiro de 2018. 

Discurso do Sr. Robin Jones,                    

responsável pelo Departamento de             

Tecnologia de Informação da Financial 

Conduct Authority (FCA) sobre a           

necessidade de Reforço da Resiliência 

Cibernética. O discurso destacou que é 

vital que as empresas protejam a          

informação crítica, detectem as tentativas 

de violação do controlo de segurança e                      

reajam de forma rápida e eficaz.  Publicado no dia 26 de Janeiro de 2018. 

Discurso do François Villeroy de Galhau, Governador 

do Bank of France na 6ª Cerimónia do Prémio de "Ética e 

Confiança nas Finanças". De acordo com o Governador, é promovendo a éti-

ca como um valor desejável que       obteremos a combinação correcta entre 

os padrões éticos e os regulamentos  necessários para um sistema financeiro 

sólido. Publicado no dia 15 de Janeiro de 2018.                                                                                                           

Nota de Imprensa da US   Securities         

and  Exchange Commission sobre a ordem 

judicial que recebeu para interromper uma 

Oferta Inicial de Moeda alegadamente       

fraudulenta relativa ao financiamento do      

que é alegadamente o primeiro "banco                

descentralizado" do mundo que visou           

os pequenos investidores.                                                 

Publicado no dia 30 de Janeiro de 2018. 

 

Nota de Imprensa da Financial Conduct Authority (FCA) sobre a                    

recomendação ao público relativamente à necessidade de vigilantes para as 

tentativas de fraude onine. Os infractores disponibilizam investimentos em 

opções binárias, contratos de diferença, divisas e criptografia (como o 

Bitcoin) e na maioria das vezes promovem-se online e pelas redes sociais,                             

nomeadamente,  o    Facebook, o Instagram e Twitter.                                  

Publicado no dia 29 de Janeiro de 2018. 

 

Nota de Imprensa da Austrian Financial Market                 

Authority (FMA) sobre a optimização do banco de dados 

das empresas, dos agentes vinculados e dos assistentes de serviços                     

financeiros que anteriormente se encontravam acessíveis no website da FMA 

para dispositivos móveis a todos interessados através de um aplicativo.        

O  novo serviço é gratuito e tem o objectivo de ajudar os pequenos            

investidores a  verificarem de forma imediata as  credenciais dos prestadores 

de serviços financeiros e ajudá-los a reconhecer ofertas duvidosas com mais 

facilidade.                                                                                                              

Publicada no dia 26 de Janeiro de 2018. 

 

Nota de Imprensa do Grupo Regional Consultivo da Financial             

Service  Board para África Subsaariana sobre o relatório do Grupo de        

Trabalho para a Cooperação e Partilha de Informação entre os                   

Estados-membro que identifica a extensão das actividades financeiras    

transfronteiriças na região, tanto em termos de tamanho como no tipo de   

actividades; os riscos que  representam essas actividades; avaliação dos  

supervisores que cooperam e partilham informações relativas à supervisão 

dos bancos que operam em  múltiplas jurisdições, bem como outras        

questões.                                                                                                       

Publicado no dia 26 de  Janeiro de 2018.  

 

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 Reunião do Grupo de Trabalho CPMI-IOSCO sobre Resiliência Cibernética, em Frankfurt, de 19 a 20 de Fevereiro de 2018; 

 Reunião do Conselho de Supervisão, em Madrid, de 21 a 22 de Fevereiro de  2018; 

 Reunião do Conselho da IOSCO, em Madrid de 22 a 23 de Fevereiro de 2018; 

 Reunião do Comité 7 sobre Derivados, em Madrid, de 28 de Fevereiro a 1 de Março de 2018; 

 Conferência Global da Educação do Investidor  alusiva ao 10º aniversário  da IFIE-IOSCO,  no Japão de 9 a 11 Abril de 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 de 2018. 

 2. EVENTOS E REUNIÕES  

     DSIC 

    DSIFIM 

 DPRN 
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