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Nota de imprensa da Organização Internacional das Comissões de 

Valores (IOSCO) sobre a divulgação da 2ª Semana Mundial de   

Investidores (WIW), a realizar-se no período de 1 a 7 de Outubro de 2018. 

Após o sucesso do evento do ano passado na promoção da  educação financeira  

e     protecção dos  investidores, evidenciando pelas diversas iniciativas das 

jurisdições membros da IOSCO em todos os continentes, tendo sido 

disponibilizadas um   leque de informações e serviços focados no investidor, 

concursos, workshops  e campanhas locais/nacionais. A IOSCO lembrou a  

importância deste evento para o aumento da consciencialização em matéria de 

educação financeira dos investidores.  

Nota de imprensa do Banco da Inglaterra a confirmar a              

conformidade da SONIA (Taxa de Juro Média Interbancária          

Esterlina) com os Princípios da IOSCO para Benchmarks Financeiros. 

A declaração de conformidade com os princípios e melhores práticas 

internacionais foi assegurada pelos Auditores Independentes da Ernst & Young, 

uma vez que a SONIA foi recomendada pelo Grupo de Trabalho da IOSCO sobre 

Taxas de     Referência Isentas de Risco para os mercados de libra esterlina em 

Abril de 2017, dando continuidade aos trabalhos para a transição da Libor 

esterlina  para a SONIA. Publicado no dia 25 de Julho de 2018. 

Nota de Imprensa Commodity Futures Trading Commission (CFTC), sobre a   

proposta que visa simplificar os regulamentos para revendedores de swap, com o 

objectivo de auxiliar os beneficiários finais. A CFTC publicou uma proposta      

aprovada por unanimidade pela CFTC que reduz os encargos desnecessários das 

entidades registadas e participantes no mercado, simplificando as disposições de 

notificação excessivamente complexas, diminuindo assim certos requisitos        

implícitos para fornecer algum ou até mesmo nenhum benefício. Publicado em 

Washington, no dia 24 de Julho de 2018. 

Nota de imprensa da Commodity Futures Trading Commission  (CFTC), sobre 

a resposta do presidente CFTC J. Christopher Giancarlo e do economista Bruce 

Tuckman às críticas do Bollettino do Vaticano aos Derivados. Ambos                  

pronunciaram-se em defesa dos derivados em relação à publicação da            

Congregação para a Doutrina da Fé e Dicastério para Promoção do                   

Desenvolvimento Humano Integral, intitulada “Considerações sobre um             

Discernimento Ético em relação aos  aspectos do actual sistema                        

económico-financeiro”. Giancarlo e Tuckman descrevem de forma abrangente a 

utilidade social dos derivados, como estes produtos atendem às necessidades da 

sociedade para auxiliar a moderação  dos preços, para o crescimento económico, 

a criação de empregos e a prosperidade, assim como respondem  à crítica       

específica sobre o Credit Default Swaps (CDS) contidos no Bollettino do Vaticano . 

Publicado no dia 23 de Julho de 2018. 

Nota de imprensa do Departamento Monetário e Mercado de      

Capitais do Fundo Monetário Internacional (FMI), sobre o Sistema 

Financeiro da Zona Euro: e as  Transformações em curso. O sistema financeiro da 

Zona Euro, em especial do sector bancário foi transformado nos últimos cinco 

anos, tornando-se mais seguro e melhor supervisionado do que nunca. 

O comunicado revela as condicionantes para construção de um sistema financeiro 

eficiente e verdadeiramente integrado com bancos que sejam resilientes para      

responder  aos novos desafios. Para além disso foi concluído recentemente o    

Programa de Avaliação do Sector Financeiro (FSAP) para Zona Euro que analisa 

até que ponto esse projecto progrediu e onde são necessários progressos mais 

urgentes. Publicado a 23 de Julho. 

Relatório de Avaliação de Nível 1 actualizado pelo Comité de 

Pagamento das Infra-estruturas do Mercado da IOSCO.  

Este relatório reflecte o acompanhamento da Implementação dos Princípios para      

Infra-estruturas do Mercado Financeiro (PFMI), sendo que o nível 1 baseia-se em 

auto-avaliações de jurisdições individuais de como elas adoptaram medidas para a 

implementação dos 24 Princípios do PFMI para infra-estruturas de mercado (FMI). 

O relatório revela que foram efectuados progressos em algumas jurisdições que 

não completavam a adopção  das medidas de implementação no momento da  

actualização de 2017. Em outras verificou-se a adopção de medidas para todos os 

tipos de FMI. Publicado no dia 25 de Julho de 2018. 

Reunião do G20 em Buenos Aires, Argentina, realizada nos dias 21 e 22 de Julho 

de 2018, analisou o contínuo compromisso dos Ministros das Finanças e           

Governadores dos Bancos Centrais com a implementação e finalização, oportuna 

e consistente das reformas pós-crise e a avaliação de seus efeitos. A cúpula do 

G20 mostrou-se satisfeito com o progresso nas avaliações da Financial Stability 

Board (FSB) e dos órgãos 

de definição de normas 

(SSBs) sobre as reformas no 

financiamento de  

infra-estrutura e incentivos 

para compensação dos    

derivados de balcão na    

central. Realizado em Julho 

de 2018. 

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 Workshop sobre Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo nos Mercados de Valores, Centro 

da Ásia-Pacífico da IOSCO, na   Malásia, nos dias 20 e 21 de Agosto de 2018; 

 Reunião do Comité 4 sobre Aplicação e Intercâmbio de Informação / MMOU Screening Group, a ter lugar Amesterdão, nos 

dias 4 a 6 de Setembro de 2018; 

 Reunião do Comité de Riscos Emergentes, Madrid, 5 a 6 de Setembro de 2018; 

 Reunião do Comité 3 sobre Regulação dos Intermediários de Mercado, em Vancouver, nos dias 5 a 6 de Setembro de 2018; 

 Reunião do Comité 6 sobre Agencias de Notação de risco, em Madrid, de 12 a 13 de Setembro de 2018; 

 Reunião do Comité Regional Interamericano/COSRA, nas Ilhas Cayman, de 17 a 18 de Setembro de 2018; 

 Reunião Anual da Comité de Mercados Emergentes e em Crescimento (AMERC), Ilhas Cayman, 19 a 20 de Setembro de 

2018; e  

 Reunião do Comité 8 na Reunião de Investidores Não Institucionais, na Indonésia, de 19 a 20 de Setembro de 2018. 

 2. EVENTOS E REUNIÕES  2018 

 GACI 

  DCEF 

 DSIFIM 

 DSIFIM 

file:///L:/GC/Cooperação/IOSCO/IOSCO NEWS PRESS/IOSCO NEWS 2018/23ª Edição IOSCO News/23 Weekly Bulletin for IOSCO Members.pdf
http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS503-English.pdf
https://www.bankofengland.co.uk/markets/sonia-benchmark/sonia-statement-of-compliance-with-the-iosco-principles-for-financial-benchmarks
https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/7763-18
https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/7761-18
http://www.imf.org/en/News/Articles/2018/07/17/na071918-the-euro-area-financial-system-on-going-transformation
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD605.pdf
http://www.g20.utoronto.ca/2018/2018-07-22-finance-en.pdf

