
 

 

Fonte: Weekly Bulletin for IOSCO Members - 15 Elaborado pelo: Gabinete de Cooperação 

IOSCO NEWS  
 

 Período: 27/04/2018 a 16/05/2018 

Nota de Imprensa do Comité de Basileia de Supervisão       Bancária (CBSB) 

e da Organização Internacional das Comissões de Valores Mobiliários 

(IOSCO) sobre a publicação do relatório   relativo aos critérios de identificação 

de  titularizações de activos de curto prazo caracterizados como sendo      

Simples, Transparentes e Comparáveis, que visa auxiliar o sector financeiro a 

identificar este tipo de titularizações de curto prazo. Publicada no dia 14 de 

Maio de 2018. 

Nota de Imprensa do Comité de              

Pagamentos e Infra-estruturas de               

Mercado (CPMI) e a Organização             

Internacional de Comissões de                  

Valores Mobiliários (IOSCO) sobre a     

publicação do relatório intitulado        

“Acompanhamento da Implementação dos 

Princípios para Infra-estruturas do        

Mercado Financeiro” (PFMI): avaliação de 

Nível 3 do plano de recuperação das Contrapartes Centrais (CCPs), cobertura 

dos recursos financeiros e teste de estresse de liquidez. Este relatório avalia o   

progresso das CCPs na abordagem das questões mais preocupantes que   

foram identificadas no relatório inicial de Nível 3, publicado em 2016.           

Publicada no dia 3 de Maio de 2018. 

Nota de Imprensa da Organização Internacional das Comissões de Valores 

Mobiliários (IOSCO) sobre a publicação do relatório de consulta relativo às  

Boas Práticas para os Comités de Auditoria que visam auxiliar à promoção e 

suporte da    qualidade da auditoria e aumentar a confiança no que concerne à 

qualidade da informação dos relatórios financeiros. Publicada no dia 24 de 

Maio de 2018. 

Nota de Imprensa da Qatar Financial    

Markets Authority (QFMA) sobre um       

seminário realizado em conjunto com a 

CFA Society Doha LLC (G) sob o lema 

“Investidores em Primeiro Lugar”. O              

seminário reuniu um leque diversificado de 

participantes locais e internacionais dos 

sectores-chave do  mercado, bem como as 

partes sujeitas à jurisdição do QFMA. Foi debatido como promover e servir os 

direitos dos investidores, de modo a contribuir para o desenvolvimento dos 

mercados financeiros no Qatar”. Publicada no dia 14 de Maio de 2018. 

Nota de Imprensa da Monetory Authority of Singapore (MAS) sobre a         

assinatura do Acordo de Cooperação FinTech com a Authoriti Monetari Brunei 

Darussalam (AMBD). O Acordo irá facilitar a partilha de   informação sobre as 

tendências em desenvolvimentos do FinTech e promover projectos de          

inovação conjuntos entre os dois países e estabelecer uma estrutura para que 

ambas as autoridades dêem suporte necessário para que as empresas       

FinTech compreendam      melhor o regime regulatório e as oportunidades em 

cada jurisdição. Publicada no dia 12 de Maio de 2018. 

 

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

adopção de regulamentação para exigir que os derivados de balcão (OTC)   

sejam liquidados nas contrapartes centrais (CCPs), com efeito a partir de 1º de      

Outubro de 2018. A Compensação Central fará com que a negociação de    

derivados OTC na Singapura seja mais seguro, pois irá auxiliar na mitigação 

dos riscos de crédito das contrapartes inerentes a este tipo de negociação. 

Publicada no dia 2 de Maio de 2018. 

 

Nota de Imprensa da Depository Trust 

& Clearing Corporation (DTCC) sobre o 

discurso do Presidente Executivo Mike 

Bodson na conferência sobre FinTech 

em Nova Iorque. O Sr. Bodson acredita 

que a DTCC deve desempenhar um 

papel central na gestão da governança 

e nos padrões das novas aplicações 

FinTech e explica que, à medida que 

novas tecnologias se tornam           

operacionais nos serviços financeiros, 

a necessidade de introdução de novos padrões para    governar o seu uso  

aumenta. Uma vez que este ecossistema evoluí, o DTCC deve estar bem    

posicionado para      assumir um   papel de governança   central. Publicada no 

dia 2 de Maio de 2018. 

 

Nota de Imprensa da Australian Securities & Investment Commission (ASIC) 

sobre o seu foco nas condutas ilusórias ou enganosas no marketing e venda 

de tokens digitais ou virtuais por meio de ofertas iniciais de moedas (ICOs). 

Estas ofertas podem envolver riscos significativos para os investidores que 

muitas vezes não são divulgados ou bem compreendidos. Publicada no dia 1 

de Maio de 2018. 

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 Comité Permanente da Financial Services Board para a                 

Supervisão e Cooperação Regulamentar, em Hong Kong, de 24 

de Maio; 

 Reunião do Grupo de Trabalho de Monitoramento, em Madrid, de 

29 a 30 de Maio; 

 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; e 

 13º Seminário conjunto da IOSCO e Instituto de Estabilidade   

Financeira (FSI) sobre questões relacionadas com a Carteira de 

Negociação e Infra-estruturas de Mercado, na Suíça de 14 a 16  

Novembro 2018. 

 

 2. EVENTOS E REUNIÕES  
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