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IOSCO NEWS  
 

Período: 06/12/2018 a 12/12/2018 

Artigo da Bloomberg sobre do   facto 

das vítimas de  Madoff estarem perto de 

serem ressarcidas dos seus                   

investimentos em cerca de $19 mil        

milhões de dólares norte-americanos. Este 

caso renasce uma década depois de    

Bernard Madoff ter sido preso por dirigir o 

maior esquema Ponzi do mundo. A amarga luta para recuperar os valores  

perdidos dos investidores surpreendeu tanto especialistas quanto as vítimas. 

Após uma longa investigação do advogado (Irving Picard) que supervisionou a 

liquidação da firma de Madoff no tribunal de falências, este conseguiu         

recuperar até agora aproximadamente 70% das reivindicações aprovadas ao 

processar aqueles que  lucraram com o esquema. Publicado a 11 de          

Dezembro. 

Artigo do Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre a avaliação do       

impacto da percepção dos média em relação aos preços das acções            

internacionais, usando como base os artigos da Reuters publicados em todo o 

mundo no período de 1991 a 2015. Verificando-se que, as mudanças na        

percepção das notícias globais têm um impacto maior sobre os retornos de 

acções em todo o mundo. Há ainda evidências de que o sentimento de notícia 

afecta principalmente investidores estrangeiros e não os locais, embora o   

optimismo das notícias locais atraia fluxos de acções internacionais, gera um 

fluxo permanente de capital estrangeiro e os resultados, confirmando assim o 

valor do conteúdo dos média na captura de investidores. Publicado no dia 10 

de Dezembro. 

Artigo do Sr. Andreas Georgiou analista da revista Bruegel, sobre o novo 

sistema estatístico da União Europeia (UE) e a sua importância para a política 

económica. No referido artigo está demonstrada a existência de riscos        

inerentes ao Sistema Estatístico Europeu, no qual é defendido que a mudança 

de paradigma é necessária e estabelece um modelo que forneceria as        

estatísticas de qualidade que a União Europeia precisa. Publicado no dia 12 

de Dezembro. 

Discurso do Sr. Agustín Carstens, Director-Geral do Bank for International 

Settlements (BIS), no Seminário Europeu sobre Mecanismos de Estabilidade 

em Luxemburgo. As observações de Carstens incidiram sobre os resultados e 

as consequências não intencionais da resposta política à Crise Financeira 

Global e a subsequente crise da dívida europeia. Em seguida, debruçou-se 

sobre os desafios que as autoridades podem enfrentar nos próximos anos e 

apontou o que pode ser feito para a salvaguarda da estabilidade económica e 

financeira. Proferido 7 de Dezembro. 

Discurso do Sr. Benoît Coeuré, Membro Executivo do Conselho  do Banco 

Central Europeu, na 2.ª reunião do Conselho para Segurança Cibernética de 

Infra-estruturas Financeiras pan-Europeias, na Alemanha. Este afirma que o 

risco cibernético é sem fronteiras é uma questão internacional. De acordo com 

o Sr. Benoît, as iniciativas do sistema europeu fazem parte de um esforço  

internacional crescente para combater ameaças cibernéticas. Aquele          

Executivo adianta ainda que em 2019, o grupo de peritos em segurança     

cibernética do G7 avançará com a realização do primeiro   exercício global de 

simulação de crise cibernética transfronteiriça. Proferido no dia 7 Dezembro. 

Nota de imprensa da Autorité des Marchés Financiers (AMF) sobre o recente 

Diálogo Económico-Financeiro entre a China e a França que teve lugar em 

Paris a 7 de Dezembro de 2018. No referido evento ficou marcado pela      

assinatura da Carta Conjunta de Cooperação para a cooperação regulatória 

entre a AMF e a China Securities Regulatory Commission (CSRC). As        

autoridades almejam aprofundar a cooperação substancial nos mercados de 

capitais de ambos países, à fim de contribuir positivamente para a construção 

de uma parceria estratégica económica abrangente e durável sino-francesa. 

Publicada no dia 11 de Dezembro. 

Nota de imprensa da Financial Reporting Council do Reino Unido (FRC), 

sobre o “Princípios Wates” para melhorar os padrões de governança           

corporativa entre empresas privadas. Trata-se de um novo código para       

governança corporativa de grandes empresas privadas lançado                    

recentemente, que fornece uma estrutura para ajudá-las a atender não      

apenas os requisitos legais, mas também para promover o seu sucesso a   

longo prazo neste sector vital. Assim reconhecendo isso, os Princípios Wates 

encorajam essas empresas a adoptar um conjunto de comportamentos-chave 

para garantir confiança entre as partes relacionadas e beneficiar a economia e 

a sociedade em geral. Publicada no dia 10 de Dezembro. 

Nota de Imprensa da Securities and Futures Commission (SFC), de Hong 

Kong referente a conclusão da consulta às    propostas de melhoria do regime 

de derivados de balcão (over-the-counter, OTC) e  abordagem dos riscos de 

conduta das negociações de grupo e outras partes relacionadas. De acordo 

com as propostas que a SFC implementará, as empresas licenciadas que são 

partes contratantes de transacções de          derivados OTC e estarão sujeitas 

a requisitos de segregação, portabilidade e divulgação. Publicada no dia 12 de 

Dezembro. 

 

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 Reunião do Comité sobre Gestão de Investimentos, Casablanca, Marrocos 

(Comité 5 da IOSCO), nos dias  14 e 15 de  Novembro de 2018. 

 Reunião do Grupo Director do Comité da IOSCO sobre Enforcement e Intercâm-

bio de Informações  (Comité 4), Madrid, entre os dias 27 a 29 de Novembro de 

2018. 

 Reunião do Comité da IOSCO sobre Derivados (Comité 7), em Kuala Lumpur, na 

Singapura, nos dias 29 e 30 de Novembro; 

 Fase II do Programa de Certificação Global para Reguladores de MVM da      

IOSCO / PIFS-Harvard, EUA, de 3-7  

 Reunião do Comité de Avaliação, Dubai,  nos dias 10 e 11 de Dezembro. 

 2. EVENTOS E REUNIÕES  2018 
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