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IOSCO NEWS  
 

 Período: 14/03/2018 a 21/03/2018 

Nota de Imprensa da Organização Internacional das Comissões de Valores 

(IOSCO) sobre o relatório de consulta que propõe medidas estratégicas que 

devem ser consideradas pelos membros ao abordar os riscos decorrentes da 

oferta de venda de produtos de balcão (OTC) alavancados para o pequeno 

investidor. O relatório também identifica várias abordagens regulatórias        

destinadas a melhorar a protecção do pequeno investidor que recebe          

propostas de compra de produtos OTC alavancados, bem como, ofertas de 

vendas por intermediários de contractos forex rolling-spot, contractos           

financeiros por diferenças (CFDs) e opções binárias. Publicada no dia 13 de 

Fevereiro de 2018. 

Nota de Imprensa da Japan, Financial    

Services Agency (JFSA) sobre a                    

realização da Mesa-Redonda alusiva ao 

Blockchain. O evento contou com           

a participação de várias autoridades                

reguladoras e de supervisão                          

internacionais e instituições académicas. 

A actividade foi realizada em                 

conformidade com a iniciativa do         

projecto de investigação multilateral conjunta auxiliado pela estratégia de  

crescimento do Japão em 2017 e pela Estratégia do JFSA 2017-2018, que tem 

o objectivo de liderar os estudos a nível internacional sobre as questões      

relacionadas com o Blockchain. Publicada no dia 20 de Março de 2018. 

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

Kong sobre a Acção Regulatória de suspensão de uma Oferta Pública de        

Moedas (ICO) do emitente, designado Black Cell Technology Limited (Black 

Cell) que concordou em desfazer a ICO e devolver  aos  investidores os tokens 

após a mesma ter-se envolvido em actividades promocionais não autorizadas 

legalmente. Publicada no dia 19 de Março de 2018. 

Nota de Imprensa da Comissão Europeia relativamente ao passo          

importante para o desenvolvimento de uma  Associação de Mercados de      

Capitais (AMC), promovendo fontes alternativas de financiamento e                         

removendo barreiras para os investimentos transfronteiriços. A AMC irá                     

beneficiar todos os estados-membros e reforçar a União Económica e                        

Monetária, incentivando a partilha de riscos. As propostas apresentadas                  

deverão impulsionar o mercado transfronteiriço de fundos de investimento, 

promover o mercado da UE de obrigações hipotecárias como fonte de                   

financiamento a longo prazo e garantir assegurar maior segurança aos                   

investidores no mercado. Publicada no dia 19 de Março de 2018. 

 

Nota de Imprensa da Financial Stability 

Board sobre a publicação da carta do    

Governador do Banco da Inglaterra e     

Presidente do Conselho de Estabilidade                         

Financeira do G20, Sr. Mark                  

Carney endereçada aos Ministros das   

Finanças e aos Presidentes dos Bancos 

Centrais do G20, antes da reunião em    

Buenos Aires. A carta analisa o cenário actual de crescimento global forte e 

equilibrado, baseado num sistema financeiro global resiliente, resultado dos 

esforços do G20 e do FSB na última década e define as prioridades do FSB 

sob a Presidência argentina, projectada para reforçar o objectivo de um      

crescimento forte, sustentável e equilibrado através e por meio do:                   

(i) Monitoramento vigilante para identificar, avaliar e abordar os riscos      

emergentes; (ii) Concluir as prioridades pendentes de reforma financeira; (iii) 

Dinamizar a avaliação de políticas para assegurar que o programa de reformas 

seja suficiente, coerente e eficaz; e Optimizar o trabalho do FSB para                     

maximizar a sua eficácia. Publicada no dia 18 de Março de 2018. 

   

 Nota de imprensa da International Association of Insurance Supervisors  

(IAIS) sobre o sector de seguros que pretende alcançar o equilíbrio entre a              

inovação tecnológica e a protecção do consumidor. As tecnologias emergentes 

e os modelos de negócios inovadores têm vindo a afectar a indústria, através 

de mudanças positivas na forma como um seguro inclusivo opera,                                   

promovendo uma melhor estruturação dos produtos e avaliação do risco,                    

melhorando a eficiência e reduzindo os custos. Publicada no dia 19 de Março 

de 2018. 

 

Publicação do Fundo Monetário Internacional (FMI)   sobre a Resolução 

das Contrapartes Centrais. Segundo o FMI os regimes de recuperação e      

resolução para as contrapartes centrais (CCP’s) estão a ser desenvolvidas. Ao 

analisar as ferramentas de resolução no contexto da política actual, que visam 

restaurar as funções críticas de uma CCP com falha, a publicação concluiu 

que o kit de ferramentas são insuficientes para evitar que os custos de        

resolução sejam arcados pelos   contribuintes e propôs sugestões alternativas 

para resolver o problema de uma  CCP falida. Publicada no dia 20 de Feverei-

ro de 2018. 

 

 

 

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

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

de Março de 2018;  

 Conferência Global da Educação do Investidor alusiva ao 10º aniversário  

da IFIE-IOSCO, no Japão, de 9 a 11 de 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 de Novembro de 2018. 

 2. EVENTOS E REUNIÕES  
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