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IOSCO NEWS  
 

Período: 12/12/2018 a 20/12/2018 

Carta convite do Sr.James Shipton          

Presidente da Australian Securities and               

Investments Commission, aos membros da 

IOSCO, para participarem na 44.ª Conferência 

Anual da IOSCO, a ter lugar em Sydney, na 

Austrália, nos dias 13 a 15 de Maio de 2019. 

Este afirma tratar-se do evento anual mais     

importante da IOSCO, atraindo delegados de 

alto nível, tais como, empresários e              

reguladores de todo o mundo. O Sr. Shipton 

insta estes a fazerem parte das reuniões e debates que serão realizados em 

três dias de reuniões privadas, seguidas de um fórum público (nos dias 16 a 

17 de Maio). O fórum público terá como tema o "Dinheiro alheio", em que ao  

longo de dois dias será explorado o modo como o sector financeiro deve se 

estruturar  para se concentrar nas necessidades dos verdadeiros usuários  

finais, as pessoas  Publicado a 20 de Dezembro . 

Edição de Novembro de 2018, do Conselho  Europeu de   Risco            

Sistémico (ESRB), sobre o seu Risk Dashboard ou painel de risco. Trata-se 

de uma publicação trimestral acerca de um conjunto de indicadores           

quantitativos e qualitativos de risco sistémico no sistema financeiro da União 

Europeia (UE). A referida edição é acompanhada por uma nota explicativa 

acerca dos recentes desenvolvimentos dos indicadores de risco e dois anexos 

relativos a metodologia e a discrição dos referidos indicadores. Publicado a 13 

de Dezembro 

Nota de Imprensa da IOSCO referente a             

nomeação do Dr. Obaid Al Zaabi,  Presidente 

do Conselho de Administração da Securities 

and Commodities Authority (SCA) dos        

Emirados  Árabes Unidos ao cargo de       

Presidente do Comité de   Mercados        

Emergentes e em Crescimento (GEMC). O 

Dr. Obaid Al Zaabi foi eleito para um        

mandato de 2 anos, no período de 2018-2020. 

Agora na qualidade de presidente do GEMC, 

o mesmo teve de abdicar do seu  cargo de 

Vice-Presidente do Conselho da IOSCO. Publicada a 20 de Dezembro. 

Nota de imprensa da Securities Exchange Comission (SEC), dos EUA 

concernente a adopção da Taxa Piloto de Transacção para Acções 

da National Market System (NMS), sistema nacional de negociação de       

acções norte-americano. A SEC anunciou a sua votação para adopção da  

nova Regra 610T do Regulamento NMS. Isto auxiliou a criar uma Taxa  Piloto 

de Transacção nas Bolsa da NMS, concebida para gerar dados que ajudarão 

a Comissão a analisar os efeitos da taxa para transacções em bolsa e dos 

modelos de prefixação de descontos na execução de ordens, na qualidade de 

execução e do mercado em geral. Publicado a 19 de Dezembro de 2018.  

Nota de imprensa da Comissão Europeia a propor o alargamento da         

elegibilidade das plataformas de negociação na Suíça durante seis meses. A 

Comissão Europeia tomou a decisão de reconhecer as plataformas de          

negociação na Suíça como elegíveis para o cumprimento da obrigação de     

negociação das acções estabelecidas na Directiva e no Regulamento sobre 

Mercados de Instrumentos Financeiros. Publicada a 17 de Dezembro. 

Nota de imprensa da Autoridade Europeia dos Valores  Mobiliários e dos 

Mercados (ESMA), a informar que está preparada para rever as solicitações 

de reconhecimento das Contrapartes Centrais (CCPs) e da Central de Valores 

Mobiliários do Reino Unido (CSD), para um cenário Brexit sem negociação. A 

ESMA divulga uma Declaração Pública para clarificar os seus planos para o 

reconhecimento das CCPs no Reino Unido, como CCPs de países terceiros 

(CCP-TC) ao abrigo do Regulamento (EU) para Infra-estrutura de Mercados 

Europeus – EMIR. Assim estas CCPs passarão a ser CCPs TC, a 30 de     

Março de 2019. A ESMA também apoia o acesso contínuo à Central de      

Valores Mobiliários a fim de permitir que a mesma sirva aos títulos irlandeses 

e evitar qualquer impacto negativo no mercado de valores mobiliários          

Irlandês. Publicada a 19 de Dezembro de 2018. 

Nota de Imprensa da Competition and Markets Authority (CMA) do Reino 

Unido a propor reformas para melhorar a concorrência no sector de auditoria. 

A referida Autoridade divulgou um documento de actualização, espelhando 

sérios problemas de concorrência e propondo mudanças na legislação, à fim 

de melhorar o sector de auditoria em benefício dos investidores. Nesse      

sentido a CMA após o lançamento de seu estudo de mercado em Outubro 

submeteu as suas propostas à consulta    pública. Pub18 de Dezembro de 

2018. 

Nota de imprensa da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos 

Mercados (ESMA), divulga um alerta às empresas para fornecerem aos seus  

clientes informações sobre as implicações do Brexit. A ESMA emitiu uma    

declaração para lembrar às empresas, em prestação de serviços de            

investimento, as suas obrigações de fornecer aos clientes informações  sobre 

as implicações da retirada do Reino Unido da União Europeia (UE), a sua    

relação com os clientes e o impacto das medidas tomadas ou que pretende 

adoptar relativas ao Brexit. Publicada a 19 de Dezembro. 

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 Reunião do Grupo Director do Comité da IOSCO sobre Enforcement e 

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

de Novembro de 2018. 

 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. 

 Workshop de Capacitação do Comité de Avaliação, Dubai, de 11 a 13 de 

Dezembro de 2018 

 Reunião do Comité Regional Europeu, em Dublin , na Irlanda, no dia 18 

de Janeiro de 2019 

 2. EVENTOS E REUNIÕES  2018/2019 
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