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IOSCO NEWS  
 

 Período: 31/01/2018 a 07/02/2018 

Declaração do Presidente da Securities        

Exchanges Commission (SEC), norte-americana, 

Sr. Jay Clayton sobre as Moedas Virtuais:      

Clayton revelou que o  aumento da segmentação 

das ICO’s para investidores não  institucionais por 

meio de canais de distribuição online, muitas    

vezes localizadas fora da jurisdição do país do 

investidor, que podem não estar sujeitas à        

regulação ou   podem  estar operando ilegalmente                    

relativamente às leis existentes, levanta preocupações relacionadas com a 

protecção dos investidores. Proferida no dia 6 de Fevereiro de 2018. 

 

Discurso do Andrew Bailey, CEO da UK Financial Conduct Authority   sobre o 

Futuro da Cidade. Bailey destacou que têm tratado o Brexit com elevada    

prioridade e farão o melhor para que os interesses do país estejam em            

primeiro lugar, uma vez que existem uma série de questões operacionais           

decorrentes do Brexit que se não forem abordadas, criarão riscos e problemas 

de estabilidade financeira tanto para o Reino Unido como para a União          

Européia. Acrescentou dizendo que têm trabalhado com o Governo para           

tomar medidas para garantir um regime regulatório operacional                     

implementando a lei de retirada da UE. Publicado no dia no dia 6 de Fevereiro 

de 2018. 

 

Nota de Imprensa da IOSCO sobre a       

difusão das recomendações e do guia de   

boas práticas para melhorar a gestão do risco 

de liquidez para fundos de investimento     

colectivo. O Conselho da IOSCO emitiu     

recomendações que procuram melhorar as 

práticas de gestão de risco de liquidez dos 

Fundos de Investimento Colectivo abertos 

(CIS), que visem proteger os investidores, garantir equidade e eficiência dos 

mercados financeiros e  reduzir o risco sistémico.  Publicada no dia                 

1 de Fevereiro de 2018. 

Nota de Imprensa Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)              

norte-americana sobre as duas novas regras de protecção de adultos e idosos 

vulneráveis à exploração financeira. A partir de agora as empresas serão     

obrigadas a fazer esforços razoáveis para obter um nome e as informações do 

contacto de uma pessoa confiável para a conta do cliente. Publicada no        

dia 5 de Fevereiro de 2018. 

Nota de Imprensa da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) 

norte-americana, relativa ao discurso do Sr. J. Christopher Giancarlo, em que 

anunciou o novo paradigma para medir a grandeza dos mercados de Swaps. 

De acordo com o prelector, os Swaps têm um problema de grande número.   

O referido mercado foi avaliado em  centenas de trilhões de dólares e mesmo 

assim, não trouxe transparência às contas. Publicado no dia 2 de Fevereiro de 

2018. 

 

Nota de Imprensa da Commodity Futures     

Trading Commission (CFTC) norte-americana, 

relativa às observações do Comissário           

Brian Quintenz sobre a padronização, colecta, 

assimilação e análise de dados de swaps que  

exigiram um trabalho enorme e uma liderança 

decisiva. O roteiro do  Presidente Giancarlo e o 

trabalho da  Divisão de Supervisão do Mercado, tanto na agência como a   

nível internacional passou finalmente para uma nova fase, ganhando assim, 

visibilidade do mercado de swaps. Publicada no dia 2 de  Fevereiro de 2018. 

 

Nota de Imprensa da Federação Mundial de Bolsas 

(WFE) sobre a definição das suas prioridades para 2018 

que irão se focar nomeadamente, na coerência da regulamentação;                     

recuperação e reconstituição da Contraparte Central, Compensação e                    

Liquidação (CCCL); segurança cibernética; FinTech e Pequenas e Médias 

Empresas. Estas prioridades serão complementares ao trabalho de longo     

prazo que a WFE faz em torno da compreensão, definição e quantificação do 

papel económico e social das Bolsas de Valores e das CCCL’s.                   

Publicado no dia 2 de Fevereiro de 2018. 

 

Testemunho Presidente da Commodity Futures        

Trading Commission (CFTC) norte-americana,                 

Sr. J. Christopher Giancarlo sobre moeda virtual. Giancarlo aponta que as   

tecnologias financeiras emergentes estão a levar-nos para um novo capítulo 

da história económica. Estas tecnologias têm tido repercussão no comércio, 

nos mercados e em todo o panorama financeiro com profundas implicações 

na formação de capital e transferência do risco, entre outros.                       

Publicado no dia 6 de Fevereiro 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  

 DEED 

 DSIFIM 
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