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IOSCO NEWS  
 

 Período: 14/06/2018 a 04/07/2018 

Nota de imprensa referente a aprovação pela Securities and Futures Commission 

(SFC) de Hong Kong sobre a iniciativa da Bolsa para lidar com os registos de 

backdoor (de entidades clandestinas). O objectivo da Nota de Imprensa é de     

expressar o apoio da SFC às propostas da Bolsa de Valores de Hong Kong        

relacionada ao registo de backdoors. Essas propostas são parte de uma série de 

iniciativas que visam tratar de preocupações sobre a problemática da conduta nas 

corporações e dos mercados, representando um esforço intensificado por parte da 

SFC e da Bolsa para manter a qualidade e a integridade do mercado de Hong 

Kong. Publicada no dia 29 de Junho de 2018. 

Nota de Imprensa da Ontario Securities Commission (OSC) Canadá, sobre um 

estudo que revela a falta de conhecimento sobre cripto-activos que coloca os     

cidadãos de Ontário em risco. A pesquisa divulgada revela que muitos investidores 

da cidade de Ontário não compreendem os criptos, incluindo aqueles que          

actualmente possuem cripto-activos. O estudo revelou ainda que um número    

crescente de investidores nesta área está a ser abordado sobre a participação em 

ofertas iniciais de moedas, expondo-os a potenciais riscos, dada a falta de          

familiaridade com esses tipos de investimentos. Publicada no dia 28 de Junho de 

2018. 

Nota de imprensa da Commodity Futures Trading 

Commission (CFTC) e a Securities and Exchange 

Commission (SEC), ambas instituições                

norte-americanas, anunciaram que as duas        

entidades assinaram um novo Memorando de    

Entendimento (MOU) que vai ajudar as referidas 

agências a garantir a contínua coordenação e   

partilha de informações entre ambas. O MOU actualiza e revoga o MOU de 2008 e 

torna-o mais relevante para o actual ambiente de mercado e promove a eficiência 

na criação de regras, de supervisão e fiscalização do cumprimento da regulação. 

Publicação no dia 28 de Junho de 2018. 

Nota de imprensa sobre a aprovação da Securities and Futures Commission 

(SFC), de Hong Kong sobre a iniciativa da Bolsa para lidar com os registos 

backdoor (de entidades clandestinas). O objectivo é expressar o apoio da SFC às 

propostas da Bolsa de Valores de Hong Kong relacionada com o registo        

backdoors. Essas propostas são parte de uma   série de iniciativas que visam    

tratar de preocupações sobre a problemática da  conduta nas corporações e dos 

mercados e representa um esforço intensificado por parte da SFC e da Bolsa para 

manter a qualidade e a integridade do mercado de Hong Kong. Publicada no dia 29 

de Junho de 2018. 

Nota de Imprensa da Federação Mundial de Bolsas (WFE). A WFE publicou as 

Orientações e Métricas ESG revistas. O grupo global da indústria das bolsas de 

valores mobiliários e contrapartes centrais CCPs, publicou uma edição revista das  

Orientações e Métricas Ambientais, Sociais e de Governança (ESG). As            

Orientações e Métricas foram desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho de           

Sustentabilidade da WFE e publicadas pela primeira vez no final de 2015. As     

Orientações e Métricas ESG da WFE são projectadas para facultar o ponto de   

referência para as bolsas que desejam introduzir, melhorar ou exigir relatórios ESG 

nos seus mercados. Desde a sua publicação, mais de 35 bolsas de valores de todo 

o mundo emitiram ou comprometeram-se a emitir orientações de relatórios ESG 

para as suas empresas cotadas. Publicada no dia 27 de Junho de 2018. 

Nota de imprensa do BIS acerca do seu Relatório Económico Anual sobre o tema 

“Aproveitar o dia para garantir um crescimento sustentado”. O Banco da Basiléia 

revela que os formuladores de políticas podem manter a actual recuperação      

económica além do curto prazo, por meio da implementação de reformas           

estruturais, da reconstrução das suas políticas monetária e fiscal para reagir à 

ameaças futuras, assim como encorajar a pronta implementação de reformas     

regulatórias. Publicada no dia 24 de Junho de 2018. 

Relatório da IOSCO sobre as respostas às boas práticas para armazenamento e 

entrega de mercadorias. Este relatório baseia-se nos resultados apresentados no 

relatório sobre “O impacto da infra-estrutura de armazenamento e na determinação 

de preços do mercado de derivados de mercadorias”, publicado pela IOSCO a 9 de 

Maio de 2016. Este projecto de acompanhamento fornece orientação para as    

infra-estruturas de armazenamento relevantes (RSI) e seus órgãos de supervisão 

(ROB) sobre Boas Práticas para auxiliar as entidades a identificar e abordar     

questões que possam afectar os preços dos derivados de mercadorias e, por sua 

vez, afectar a integridade e a eficiência do mercado. Publicado em Julho de 2018. 

Relatório Trimestral da Associação Internacional do Mercado de Capitais (ICMA) 

que efectuou uma avaliação Trimestral sobre a transição para taxas livres de risco 

no mercado de títulos internacionais. O Relatório da ICMA inclui igualmente outras 

práticas do mercado de capitais internacionais e desenvolvimentos regulatórios 

nos mercados primários, secundários, repo’s e colaterais, gestão de activos e   

mercados de títulos verdes, sociais e sustentáveis. Estas contribuições são       

seguidas por um resumo regulamentar internacional das reformas recentes do G20 

e da regulamentação financeira europeia. Publicado a 5 de Julho de 2018. 

Relatório Trimestral do Comité de Avaliação, (CA) presidido pelo Sr. Amarjeen 

Signh (SEBI) realizou a sua segunda reunião este ano em Madrid, na sede da   

IOSCO. O CA registou avanços nos projectos em curso de acordo com o seu    

Plano de Trabalho para o biénio 2017-18, sobretudo no projecto piloto de Monitoria 

da Implementação dos Padrões IOSCO (ISIM) sobre Princípios do Mercado       

Secundário e outros Princípios, bem como, a revisão temática dos requisitos de 

adequação e o programa de capacitação para auto-avaliações. O Representante 

da ESMA’s Convergence Team apresentou a avaliação de progresso da ESMA. 

Realizado nos dias 2 e 3 de Julho de 2018. 

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 Reunião do G20 - Ministros das Finanças e Governadores dos Bancos    

Centrais, Buenos Aires, Argentina, de 21 a 22 de Julho; 

 A IOSCO solicita feedback sobre boas práticas propostas para auxiliar as 

infraestruturas de armazenamento relevantes e seus órgãos de supervisão a    

identificar questões que possam afectar os preços dos derivados de mercadorias 

e, por sua vez, afectar a integridade e a eficiência do mercado, até 29 de Agosto; 

 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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