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IOSCO NEWS  
 

Período: 01/08/2018 a 04/09/2018 

Comentários do Presidente da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) 

dos EUA, Sr. J. Christopher Giancarlo, em Londres, no debate em torno do estado 

actual da reforma dos swaps, em que destaca o enorme progresso dos             

reguladores e o esforço para aplicação das regras swaps no exterior dos EUA. O 

Presidente da CFTC partilhou a ideia da  regulação de swaps internacionais e   

actualizadas, adequadas para cada jurisdição com a aplicação do White paper e 

das regras de swaps da CFTC. Em várias jurisdições, o White Paper identificará 

deficiências na abordagem actual da CFTC para regulamentar actividades      

transfronteiriças e procurará adoptar as regras com base num conjunto de        

princípios orientadores. Proferido no dia 4 de Setembro de 2018. 

Nota de imprensa da Autoridade Europeia dos 

Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) sobre a 

reiterada proibição de opções binárias por um       

período de três meses. A ESMA concordou em    

reiterar a proibição da comercialização, distribuição 

ou negociação de opções binárias aos investidores 

não institucionais, desde 2 de Julho a 2 de Outubro de 2018. A ESMA concordou, 

igualmente, com a exclusão de um número limitado de produtos financeiros do 

âmbito desta medida. Publicado no dia 24 de Agosto de 2018. 

Nota de Imprensa da Securities Commission da Malásia sobre a assinatura de 

um Memorando de Entendimento (MOU) com o Ministério das Finanças da        

República Popular da China (MOF China) no domínio da Cooperação Regulatória      

Transfronteiriça em matéria de contabilidade e auditoria nas suas respectivas   

jurisdições. Publicado no dia 20 de Agosto de 2018. 

Nota de Imprensa da Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA    

sobre a adopção, pela SEC, das Emendas para Simplificar e Actualizar Requisitos 

de Divulgação de Informação. Deste modo a SEC anunciou a sua votação para   

adopção de alterações a determinados requisitos de divulgação de informação/

dados que se tornaram duplicados, extemporâneos ou desactualizados à luz de 

outros requisitos de divulgação SEC, tendo em conta os Princípios Contabilísticos 

amplamente aceites nos EUA (sigla em inglês - GAAP) e face às alterações do 

ambiente de informação. Publicado no dia 7 de Agosto de 2018. 

Nota de imprensa da Capital Markets Authority (CMA) do Quénia, sobre o        

reconhecimento do seu excelente trabalho 

que contribuiu para a estabilidade dos 

mercados de capitais em África em 2018. 

A CMA tem o foco na melhoria,           

transparência e responsabilidade do     

mercado de valores mobiliários por meio 

da governação fortalecida, relatórios regulamentares e supervisão robusta de infra

-estrutura de mercado. Este prémio ocorre quando a Autoridade conjuga esforços 

para a criação do seu novo Plano Estratégico (2018-2023), segundo o qual uns 

dos principais objectivos estratégicos é a alavancagem da tecnologia, que servirá 

para impulsionar a eficiência na cadeia de valor dos mercados de capitais.        

Publicada no dia 16 de Agosto . 

Nota de Imprensa da Financial Conduct Authority (FCA) sobre o seu recente    

processo de consulta para explorar as oportunidades da recém-criada Rede de 

Inovação Financeira Global (GFIN), no Reino Unido. A FCA, em estreita            

colaboração com 11 reguladores financeiros e organizações conexas, anunciou 

em Agosto, a criação da GFIN, com base na proposta da FCA no início deste ano 

para criar uma “sandbox global”. A consulta define as principais funções da GFIN, 

nomeadamente, como actuar uma rede de reguladores para colaborar e          

compartilhar experiências de inovação em seus respectivos mercados, incluindo 

tecnologias e modelos de negócios, a fim de proporcionar às empresas um       

ambiente para desenvolver soluções transfronteiriças. Publicado no dia 7 de   

Agosto de 2018. 

Nota de Impressa da Financial Stability Board (FSB), alusiva ao lançamento 

da revisão temática da implementação do Identificador de Entidade Jurídica 

(código LEI), convidando ao feedback dos membros da FSB e das partes          

interessadas. A FSB procura obter o feedback temático sobre a implementação do 

LEI, com o objectivo de avaliar o progresso feito pelos membros do FSB,          

autoridades nacionais e organismos internacionais, em resposta ao apelo dos   

Líderes do G20 em 2012 para a adopção do código global LEI para apoiar        

autoridades e participantes do mercado na identificação e gestão de riscos        

financeiros. Publicada no dia 16 de Agosto de 2018. 

Palestrante Sra. Jacqueline Loh, Directora Adjunta da Autoridade Monetária de 

Singapura, na 14ª Conferência da FX Week Asia, em Singapura, sobre o Balanço 

de um ano de criação do FX Global Code. A Sra. Loh afirma que o sector          

financeiro tem sido mais ágil do que outros sectores na adopção das tecnologias. 

À medida que a estrutura de mercado tem vindo a ser aprimorada, a análise e     

processos de negócios com o uso da inteligência artificial (IA), negociação        

algorítmica, big data, habilidades de codificação e novas tecnologias financeiras, 

no mercado FX continuarão também a evoluir. Proferida no dia 29 de Agosto. 

Relatório da Organização Ambiental Sem fins Lucrativos, ClientEarth sobre a   

Mobilização da IOSCO para tomada de medidas em relação as recomendações 

da Task Force (TF) sobre Divulgações Financeiras respeitantes às Alterações  

Climáticas (TCFD). A divergência regulatória em termos de divulgação de riscos 

relacionados ao clima e governação corporativa dificulta a avaliação dos           

investidores com carteira global, na percepção dos riscos e na alocação de capital. 

A implementação das recomendações da TF relacionadas às alterações climáticas 

em mercados globais ajudaria a resolver esse tema. A IOSCO ocupa a posição 

mais favorável para a acção em escala global e deve ser um pilar-chave de       

iniciativas lideradas por investidores que procuram assegurar relatórios             

harmonizados em relação a temática dos riscos climáticos. Publicado no dia 4 de 

Setembro de 2018. 

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 Reunião do Comité 4 sobre Aplicação e Partilha de Informação / MMOU Screening 

Group, da IOSCO, a ter lugar em Amesterdão, de 4 a 6 de Setembro de 2018; 

 Reunião do Comité de Riscos Emergentes da IOSCO, em Madrid, de 5 a 6 de        

Setembro de 2018; 

 Reunião do Comité 3 sobre Regulação dos Intermediários de Mercado, em            

Vancouver, nos dias 5 e 6 de Setembro de 2018; 

 Reunião do Comité 6 sobre as Agências 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; e 

 Reunião Anual do Comité de Mercados Emergentes e em Crescimento (AMERC), 

Ilhas Cayman, de 19 a 20 de Setembro de 2018. 

 2. EVENTOS E REUNIÕES 2018 
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