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IOSCO NEWS  
 

 Período: 16/05/2018 a 24/05/2018 

Discurso do Vice-Presidente da Comissão Europeia, Sr. Valdis Dombrovskis 

sobre a União Bancária e a União dos Mercados de Capitais, na Comissão dos 

Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu. Em sua          

prelecção, o Sr. Dombrovskis, dentre várias questões, fez uma abordagem  

sobre as finanças sustentáveis e anunciou que na semana de 21 de Maio, a 

União Europeia (UE) irá apresentar quatro propostas que darão inicio ao     

processo de criação de um sistema de classificação para actividades          

económicas sustentáveis em toda a UE. Publicada no dia 17 de Maio de 2018. 

 

Ficha Técnica da Comissão Europeia sobre 

as Propostas relativas ao financiamento para 

o crescimento económico sustentável. A     

assinatura do    Acordo de Paris de Dezembro 

de 2015 e a adopção da Agenda 2030 das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento    

Sustentável assinalaram a mudança nas    

atitudes globais em relação às alterações   

climáticas e à degradação ambiental. O facto 

de mais de 170 países já terem ratificado o 

Acordo de Paris, demonstra um sinal          

relativamente à  necessidade de fazer a    

transição para um sistema económico circular, de baixo nível de carbono e  

eficiente em recursos. Publicada no dia 24 de Maio de 2018. 

Nota de Imprensa da US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) 

sobre a aprovação do aplicativo da   Australian Securities Exchange Limited  

designado - ASX 24, que  permitirá o acesso directo de investidores           

americanos  a esta plataforma de negociação. Um decreto emitido no dia 15 

de Maio de 2018 estabelece que o Conselho de Comércio Externo esteja    

registado junto à CFTC e tenha autorização para permitir que os membros e 

outros participantes negociem directamente na  bolsa sem precisar de um              

intermediário, nos EUA. Publicada no dia 22 de Maio de 2018. 

 

Nota de Imprensa da US Commodity Futures 

Trading Commission (CFTC) sobre a assinatura 

do Acordo de Cooperação com a Associação      

Norte-Americana de Administradores de Valores 

Mobiliários (NASAA). O Acordo pretende                   

estabelecer uma relação de trabalho mais               

estreita entre o regulador federal de commodities 

e outros órgãos que actuam no mercado de    

valores mobiliários, Publicada no dia 21 de Maio de 2018. 

Nota de Imprensa da Financial Markets Authority (FMA) da Nova Zelândia 

sobre a campanha para interligar mulheres jovens ao KiwiSaver, uma           

plataforma de poupança para auxiliar na preparação da aposentadoria. A FMA 

solicitou aos membros que analisem os seus extractos para confirmarem se o 

dinheiro está efectivamente a ser bem aplicado. Pela primeira vez, todos os 

membros do KiwiSaver poderão ver os valores das taxas em dólares.           

Publicada no dia 17 de Maio de 2018. 

Nota de Imprensa da US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) 

sobre a aprovação de uma norma    proposta para reduzir os encargos        

regulatórios para os participantes do mercado nos EUA, no sentido de          

promover o crescimento económico e a criação de emprego, colocando certos 

requisitos da CFTC em conformidade com outros reguladores dos EUA e    

recolher comentários do público sobre o mercado. Publicada no dia 17 de Maio 

de 2018. 

Nota de Imprensa da Associação                             

Norte-Americana dos Administradores 

de  Valores Mobiliários (NASAA) sobre 

uma importante série de acções de 

enforcement coordenadas pelos          

reguladores de valores mobiliários    

federais e estaduais nos EUA e no   

Canadá para reprimir as Ofertas       

Iniciais de Moedas (ICOs)               

fraudulentas, produtos de investimento 

relacionados com a cripto  moeda, etc. 

Publicada no dia 21 de Maio de 2018. 

Nota de Imprensa da Comissão Europeia sobre “Finanças sustentáveis:  

tornando o sector financeiro um poderoso mediador no combate às mudanças 

climáticas”. As propostas da Comissão confirmam o compromisso da Europa 

de assumir a liderança no combate às alterações climáticas e implementação 

do Acordo de Paris. O envolvimento do sector financeiro irá aumentar        

significativamente os esforços para reduzir o impacto ambiental, reforçando 

simultaneamente a sustentabilidade e a competitividade da economia na União 

Europeia. Publicada no dia 24 de Maio de 2018. 

 

 

 

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 Reunião do Comité Permanente da Financial Services Board para a                  

Supervisão e Cooperação Regulamentar, em Hong Kong, no  dia  24 de Maio; 

 Reunião do Grupo de Trabalho de Monitoramento do MMoU da IOSCO  

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 ; 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  2018 
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https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/dombrovskis/announcements/european-parliament-speech-vice-president-dombrovskis-banking-union-and-capital-markets-union_en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3730_en.htm
https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/7732-18
https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/7730-18
https://fma.govt.nz/news-and-resources/media-releases/fma-campaign-to-connect-young-women-with-kiwisaver/
https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/7729-18
http://www.nasaa.org/45121/state-and-provincial-securities-regulators-conduct-coordinated-international-crypto-crackdown-2/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3729_en.htm

