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IOSCO NEWS  
 

 Período: 04/04/2018 a 11/04/2018 

Nota de Imprensa da Organização Internacional das  Comissões de Valores 

Mobiliários (IOSCO) sobre o relatório elaborado em conjunto com o Committee 

on Payments and Market Infrastructures (CPMI) relativo ao Quadro de         

Supervisão dos Testes de Stress das Contrapartes Centrais (CC’s). Em Abril 

de 2015, o G20 solicitou ao  Conselho de Estabilidade Financeira que          

trabalhasse com a CPMI, IOSCO e o Comité de Supervisão Bancária da      

Basileia no sentido de desenvolverem um plano de trabalho para identificar e 

abordar as lacunas e os possíveis riscos de estabilidade financeira              

relacionados com as CC’s sistémicas em diversas jurisdições e                     

consequentemente para melhorar a sua resolubilidade. Desde então, os      

comités têm vindo a publicar orientações para melhorar a resiliência             

recuperação e resolubilidade das CC’s. Publicada no dia 10 de Abril de 2018. 

Nota de Imprensa da Organização 

Internacional das Comissões de               

Valores Mobiliários (IOSCO) sobre o 

relatório elaborado em conjunto com a 

Committee on Payments and Market 

Infrastructures (CPMI) relativo à                    

Harmonização dos Dados Críticos dos 

Derivados OTC’s (com excepção do 

Identificador Único da Operação e do 

Identificador Único do Produto). O              

recente relatório fornece orientações 

técnicas sobre as definições, formatos e uso de um conjunto de elementos de 

dados críticos para operações de derivados OTC’s reportados aos repositórios 

de transacções. Publicada no dia 9 de Abril de 2018. 

Nota de Imprensa da Organização Internacional das Comissões de        

Valores Mobiliários (IOSCO) sobre as recomendações que visam melhorar os 

relatórios para fins Regulamentares e Transparência nos Mercados             

Secundários de Títulos Corporativos. As recomendações destinam-se a      

garantir que os reguladores tenham mais acesso à informação para que     

possam desempenhar as suas funções de forma mais eficaz e melhorar a    

partilha e compreensão da informação transfronteiriça. Publicada no dia 5 de 

Abril de 2018. 

Nota de Imprensa da Federação Mundial de Bolsas (WFE) sobre o         

relatório elaborado em conjunto com a Oliver Wyman que analisa o papel   

central das Infra-estruturas de Mercado para assegurar a integridade do     

mesmo. As recomendações contidas no referido relatório visam apoiar o     

processo de divulgação dos preços e propiciar decisões de investimento mais 

esclarecidas. Publicada no dia 12 de Abril de 2018. 

Nota de Imprensa da European Securities 

and Markets Authority (ESMA) sobre o                

relatório relativo às Tendências, Riscos e         

Vulnerabilidades. O referido relatório traça 

uma perspectiva geral do mercado de                    

derivados negociados em bolsa (ETD) na 

União Europeia com base nos dados obtidos 

antes da implementação da Directiva relativa 

aos Mercados de Instrumentos Financeiros 

(MiFID II/MiFIR). A comparação entre as   

estruturas do mercado pré e pós-MiFID II 

ETD irão melhorar a compreensão das mudanças estruturais, e este relatório 

vem estabelecer as bases para tal comparação. Publicada no dia 6 de Abril de 

2018. 

Nota de Imprensa da Monetary Authority of Singapore (MAS) sobre o    

alerta às instituições financeiras para se manterem atentos às ameaças                   

relativas à segurança cibernética, após relatos recentes de incidentes em que 

os hackers tentaram transferir fundos de forma fraudulenta usando o sistema 

SWIFT. De acordo com a MAS as instituições financeiras devem continuar a 

reforçar as medidas de segurança cibernéticas, isso inclui uma abordagem de 

segurança nos diferentes níveis para proteger o ambiente da tecnologia de 

informação, adoptar medidas de segurança para proteger os terminais de     

pagamento SWIFT, implementar controlos de acesso mais restritos para      

restringir o uso de contas do sistema ao nível do administrador nos servidores 

SWITF, bem como, o monitoramento de pagamento de mensagens SWIFT 

para detectar quaisquer pagamentos fraudulentos em tempo real. 

 

Relatório Global de Estabilidade 

Financeira (GFSR) do Fundo                    

Monetário Internacional (FMI) concluiu 

que  os riscos a curto prazo para a 

estabilidade financeira aumentaram 

um pouco desde o GFSR anterior. Os 

riscos a médio prazo ainda são                     

elevados, uma vez que as                            

vulnerabilidades financeiras, que se 

acumularam durante os anos de                

políticas flexíveis poderiam significar 

um caminho sinuoso e colocar o                

crescimento em risco.                       

Publicada no dia 10 de Abril de 2018. 

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 Reunião do Grupo de Acompanhamento do CPMI-IOSCO, em Washington D.C., no dia 18 de Abril de 2018; 

 Reunião sobre o Monitoramento da Implementação dos Padrões da IOSCO, em Roma, de 18 a 19 de Abril 

de 2018; 

 Reunião dos Ministros das Finanças e  dos Governadores dos Bancos Centrais do G20, em Washington 

D.C., de 19 a 20 de Abril de 2018; 

 Reunião de Primavera do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, em Washington D.C., de 20 a 

22 de Abril de 2018;   

 Reunião do Grupo de Acompanhamento do Conselho de Estabilidade Financeira, em Basel, no dia 24 de 

Abril de 2018; e 

 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  
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