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IOSCO NEWS  
 

 Período: 24/05/2018 a 30/05/2018 

Artigo técnico da Association for Financial 

Markets in Europe (AFME) sobre o  Roteiro 

dos Serviços de pós-negociação integrados, 

seguros e eficientes na Europa: uma parte 

essencial do sucesso e  sustentabilidade dos 

mercados europeus de capitais que define 

uma visão do futuro do sistema de              

pós-negociação num contexto mais amplo do 

Mercado de Capitais europeu. Publicada em 

Maio de 2018. 

 

Declaração do Secretário-geral da Financial Stability Board (FSB), Sr.              

Dietrich Domanski direccionada à Asia Securities Industries & Financial       

Markets Association sobre a finalização da Basileia III, o novo quadro              

regulatório global, que já se encontra na sua maior parte em vigor. Para as   

autoridades, isto significa que se tem vindo a dar cada vez mais realce à               

implementação plena, oportuna e consistente das reformas e à avaliação de 

seus efeitos nesta fase. No início do terceiro trimestre, o FSB irá realizar       

consultas sobre duas avaliações e apresentar um esboço da temática da       

segurança cibernética, destinado a apoiar a comunicação entre o sector              

privado e as autoridades, estabelecendo assim uma linguagem comum sobre 

riscos cibernéticos. Proferida no dia 24 de Maio de 2018. 

Discurso do Vice-Governador do Banco Central da Austrália, Sr. Guy Debelle 

sobre a Reforma da taxa de  juros. Segundo o Vice-governador, a reforma dos 

padrões de referência da  taxa de juros tem sido um foco importante dos     

Bancos Centrais e reguladores financeiros nos últimos anos. Estes             

benchmarks são referenciados num universo de contratos financeiros,         

incluindo derivados, empréstimos e valores mobiliários. À luz das questões 

relacionadas com a LIBOR (Taxa de Oferta Interbancária de Londres) e outros 

padrões de referência que surgiram na última década, esforços substanciais 

foram feitos para reformar estes dados padronizados de referência para       

auxiliar no bom funcionamento do sistema financeiro. Publicada no dia 15 de 

Maio de 2018. 

Nota de Imprensa da Organização     

Internacional das Comissões de           

Valores (IOSCO) e a Rede Internacional 

de Educação Financeira da  Organização 

para Cooperação e Desenvolvimento       

Económico (OECD / INFE) publicaram um 

relatório conjunto sobre o Uso das               

Percepções Comportamentais que visa 

apoiar a Educação do Investidor. Os reguladores financeiros, as autoridades        

públicas e outras organizações têm utlizado cada vez mais as percepções 

comportamentais para educar os investidores a tomarem decisões financeiras 

mais informadas. Publicada no dia 30 de Maio de 2018. 

Nota de Imprensa da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos 

Mercados (ESMA) publicou as orientações finais sobre os requisitos de       

adequação da MiFID II. A avaliação da adequação é um dos requisitos mais 

importantes para a protecção do investidor na estrutura da MiFID. Ela           

aplica-se à prestação de qualquer tipo de consultoria de investimento,         

independentemente ou não da gestão do portfólio. Publicada no dia 28 de 

Maio de 2018. 

Nota de Imprensa da Monetary Authority 

of Singapore (MAS) sobre o alerta a          

desincentivar as trocas e negociação de   

tokens digitais que são títulos ou contratos 

futuros sem a autorização do MAS,           

advertindo os emitentes de Oferta Inicial de 

Moedas (ICO) a interromperem as ofertas em                        

Singapura. Publicada no dia 24 de Maio de 

2018. 

Nota de Imprensa do Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre o        

endosso de uma proposta sobre o uso dos Princípios Fundamentais para a 

Regulamentação Financeira Islâmica (CPIFR) desenvolvidos pelo Conselho de 

Serviços Financeiros Islâmicos (IFSB) com a participação do Secretariado do 

Comité de Supervisão Bancária de Basileia. O CPIFR pretende fornecer um 

conjunto de princípios fundamentais para a regulação e supervisão do sector 

bancário islâmico, concebido para ter em consideração as especificidades dos 

ancos islâmicos. Publicado no dia 24 de Maio de 2018. 

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

Kong que divulgou as conclusões sobre a        

consulta relativa às regras propostas para as    

Bolsas de Valores e Futuros (OFC) e o Código 

das Empresas de Fundos Abertos (Código OFC) 

que estabelecem regras legais e regulamentares 

detalhados para a estrutura da nova empresa de 

fundo aberto (OFC). Isso permitirá que os fundos 

de investimento sejam estabelecidos de forma       

corporativa em Hong Kong, em acréscimo do   

actual formulário do fundo de investimento.       

Publicado no dia 18 de Maio de 2018. 

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 Plenária do Comité de Pagamentos e Infra-estrutura de Mercado (CPMI), em Basileia de 4 a 5 de Junho de 2018; 

 Reunião do Comité dos Emitentes, Auditores e Divulgação da Informação, em Madrid, de 4 a 7 de Junho de 

2018; 

 Reunião do Grupo de Política Permanente do CPMI - IOSCO em Basileia, no dia 6 de Junho de 2018; 

 Reunião do Conselho de Supervisão em Londres no dia 7 de Junho de 2018; 

 Reunião do Comité 5 sobre Gestão de Activos em Londres, de 12 a 13 de Junho 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;  

 Reunião Plenária do Financial Service Board, em Basileia, 25 de Junho de 2018; 

 Assembleia Plenária do Comité de Supervisão Regulamentar da Identidade Jurídica, Paris, de 26 a 27 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 de Novembro de 2018. 
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