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IOSCO NEWS  
 

 Período: 14/02/2018 a 28/02/2018 

Comunicação da Financial Conduct      

Authority (FCA), do Reino Unido sobre a 

assinatura de nove acordos bilaterais de 

cooperação com diversas jurisdições que  

têm como propósito incentivar diálogo mais 

abrangente e profundo  entre os             

reguladores. O objectivo é recolher        

contribuições sobre o “Global Sandbox”.    

O instrumento   permitirá que as empresas 

realizem testes em simultâneo em           

diferentes jurisdições e possibilitará  que os reguladores trabalhem juntos, 

identifiquem e resolvam problemas comuns relativamente à regulamentação 

transfronteiriça. Publicada no dia 14 de Fevereiro de 2018. 

 

Documento de consulta da Monetary Authority of Singapore (MAS) sobre 

a proposta de regulamentos cujo objectivo é o de exigir a negociação de                  

derivados de balcão (OTC) de venda livre no mercado organizado, para ajudar 

a melhorar a transparência do mercado. Este requisito irá completar a                         

implementação das reformas do G20 referentes aos derivados de balcão.                    

Publicado no dia 21 de Fevereiro de 2018. 

 

Nota de Imprensa da Financial Market Supervisory Authority (FINMA) da 

Suíça para organizadores de ICO’s sobre 

as Ofertas Iniciais de Moedas (ICO’s) no 

qual a FINMA estabelece  como  pretende    

aplicar a legislação do mercado financeiro  

suíço, no que  concerne à solicitação das 

informações dos organizadores de ICO’s. 

As orientações também definem a  infor-

mação que a FINMA exige para dar tratamento aos inquéritos e princípios em 

que fundamentará as respostas,  requerendo transparência para os       partici-

pantes do mercado. Publicada no dia 16 de Fevereiro de 2018. 

 

Nota de Imprensa da Securities and Futures Commission (SFC) de Hong 

Kong sobre o acordo de cooperação celebrado com a Financial Market                  

Supervisory Authority (FINMA) da Suíça para estabelecer um quadro de                 

cooperação no sector da tecnologia financeira (FinTech), partilhar informações 

sobre as tendências, os desenvolvimentos e questões regulatórias                         

relacionadas com o FinTech, bem como, sobre as organizações que           

promovem a inovação no sector de serviços financeiros. Publicada no dia 26 

de Fevereiro de 2018. 

 

Nota de Imprensa da Financial Conduct Authority 

(FCA), do Reino Unido sobre o convite endereçado aos  

participantes do mercado para apresentação de contributos relativamente ao 

uso da  tecnologia como forma de obter relatórios regulamentares mais                  

inteligentes. A FCA  pretende recolher pareceres  relativamente à forma como 

a tecnologia poderá ajudar as empresas a cumprirem com os requisitos                   

regulamentares em matéria de relatórios e a melhorar a qualidade da                    

informação. Publicada no dia 20 de  Fevereiro de 2018. 

 

Nota de Imprensa da Securities     

Commission (SC) da Malásia sobre o       

Memorando de Entendimento celebrado com 

a Monetary Authority of Singapore e a                          

Securities and Exchange Commission da 

Tailândia para aperfeiçoar a estrutura dos                      

organismos de investimentos colectivos 

(OIC) como parte dos  objectivos da          

Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN). A  estrutura irá permitir 

que os gestores dos fundos numa jurisdição tenham o acesso aos fundos 

constituídos e aprovados nesta jurisdição, bem como, noutras jurisdições aos 

pequenos investidores. Publicada no dia 26 de Fevereiro de 2018. 

 

Relatório de consulta da Organização Internacional das 

Comissões de Valores (IOSCO) sobre o “Conflito de                   

Interesses e os Riscos Associados durante o Processo de Captação de                   

Recursos”. O referido relatório ve auxiliar os membros da IOSCO a                           

considerarem orientações, que devem ser implementada no âmbito do quadro 

legal e regulamentar de cada país membro . Publicado no dia 21 de Fevereiro 

de 2018. 

 

Relatório conjunto da Federação Mundial de Bolsas (WFE) e da Mckinsey 

& Company sobre o FinTech na indústria de infra-estrutura de mercados de 

capitais que  revela as inovações e oportunidades futuras. O referido relatório 

analisa o uso da nova tecnologia em todo o sector financeiro, descrevendo 

também as várias prioridades estratégicas que os provedores de                                

infra-estrutura do mercado de capitais, nomeadamente, as bolsas de valores, 

as contrapartes centrais, câmaras de compensação e liquidação, as             

plataforma de  negociação e os depositários de valores mobiliários, possam 

adoptar para garantir a maximização das oportunidades que o FinTech poderá 

trazer ao mercado. Publicado no dia 1 de Março de 2018. 

 

 

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 

 Reunião do Grupo de Acompanhamento, em Amesterdão, de 7 a 8 de Março; 

 Reunião do Comité 5 sobre Gestão de Investimentos, em Madrid, de 7 a 9 de Março;  

 Reunião do Comité Permanente do FSB sobre Avaliação de Vulnerabilidades, em Buenos Aires, no dia 19 de Março; 

 Reunião dos Ministros das Finanças do G20 e dos Governadores dos Bancos Centrais, Buenos Aires, de 19 a 20 de Março; 

 Reunião do Comité 4 sobre Enforcement, Troca de Informação e Grupo de Análise do MMoU, em Singapura, de 20 a 22 de Março; 

 Reunião do Comité 6 sobre as Agências de Notação de Riscos de Crédito, em Nova Iorque, de 21 a 22 de Março; 

 Reunião do Comité dos Riscos Emergentes, em Buenos Aires, de 26 a 27 de Março; 

 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; 

 13º Seminário conjunto da IOSCO  e Instituto de Estabilidade Financeira (FSI) sobre Questões Comerciais de Livre e Infra-estrutura de Mercado, na Suíça de 14 a 16  No-
vembro 2018. 

 2. EVENTOS E REUNIÕES  

 DEED 

 DSIFIM 

file:///L:/GC/IOSCO News 2018/7 Weekly Bulletin 2018 docx.pdf
https://www.fca.org.uk/firms/regulatory-sandbox/global-sandbox
http://www.mas.gov.sg/News-and-Publications/Media-Releases/2018/MAS-Consults-on-Regulations-to-Require-OTC-Derivatives-to-be-Traded-on-Organised-Markets.aspx
https://www.finma.ch/en/news/2018/02/20180216-mm-ico-wegleitung/
http://www.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/news-and-announcements/news/doc?refNo=18PR18
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-launches-call-input-use-technology-achieve-smarter-regulatory-reporting
https://www.sc.com.my/post_archive/retail-investors-in-malaysia-singapore-and-thailand-to-have-wider-access-to-fund-managers-across-the-three-countries/
http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS488.pdf
https://www.world-exchanges.org/home/index.php/news/world-exchange-news/the-world-federation-of-exchanges-mckinsey-joint-report-on-fintech-in-capital-markets-infrastructure-industry-reveals-likely-future-innovations-opportunities

