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IOSCO NEWS  
 

 Período: 16/01/2019 a 23/01/2019 

Artigo da Financial services: Regulation tomorrow sobre a carta endereçada  pelo 

Ministro das Finança holandês ao Parlamento do seu país referente a                 

regulação de criptos activos. Em Janeiro de 2019, o referido Ministro endereçou a 

recomendação conjunta emanada pela Autoriteit Financiële Markten (AFM) e o 

Banco Central holandês, De Nederlandsche Bank (DNB), relativas a definição de 

uma estrutura regulatória para criptos moedas, na medida em que estas             

Autoridades acreditam que os criptos activos trazem riscos significativos à nível do 

branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo e apontam a               

susceptibilidade dos mesmos serem usados em fraudes e crimes cibernéticos.   

Ambas instituições emitiram várias advertências sobre esses riscos nos últimos 

anos e embora acreditem que actualmente o impacto desses riscos junto dos    

consumidores holandeses pareçam menos significativos devido a diminuição do 

interesse nos criptos. Publicado a 18 de Janeiro. 

Nota de Imprensa da Associação        

Internacional de Swaps e Derivados 

(ISDA) sobe as Recomendações de     

Melhores Práticas a serem aplicadas   

pelas Contrapartes Centrais CCP’s. O 

conjunto de   recomendações tem como 

objectivo  garantir maior consistência nas 

práticas de risco nas CCP’s em todo o 

mundo. A referida nota destaca os passos que devem ser dados para    identificar 

um potencial membro inadimplente de modo a minimizar o impacto   deste aos   

outros membros e ao sistema financeiro. O referido documento elenca a             

recomendação que as decisões de gestão de risco da CCP’s sejam baseadas no 

perfil de risco de um produto, em vez de determinar se um derivado é um produto  

negociado em bolsa de balcão. Publicado a 24 de Janeiro. 

Nota de imprensa da Federação Mundial de Bolsas (WFE), referente a publicação 

o 2.º Relatório sobre Factores que Impulsionam a participação dos Investidores  

Internacionais nos Mercados Emergentes. No referido documento a WFE procurou 

elucidar o que encoraja ou desencoraja a participação de investidores                 

internacionais em mercados emergentes, visando com o relatório de uma pesquisa 

efectuada, elaborado com o apoio do Banco Europeu de Reconstrução e            

Desenvolvimento (BERD), é de oferecer aos operadores de  bolsa, reguladores de 

valores mobiliários e formuladores de políticas, maior percepção dos factores que 

impulsionam as decisões sobre investimento conforme  relatado por alguns        

investidores inqueridos. Publicada 21 de  Janeiro. 

Nota de Imprensa do Bank for International Settlements (BIS), sobre o          

relatório do Comité do Sistema Financeiro Global (CGFS) a delinear as maneiras 

de impulsionar os mercados de capitais. De acordo com o referido relatório do 

CGFS, os formuladores de políticas e as partes interessadas podem fazer mais  

para promover o desenvolvimento de mercados de capitais robustos e eficientes. 

Deste modo, o Comité visa identificar e avaliar fontes potenciais de estresse nos      

mercados financeiros globais, para aprofundar o entendimento dos fundamentos 

estruturantes dos mercados financeiros e para promover melhorias no seu           

funcionamento e na estabilidade desses mercados. Publicado a 23 de Janeiro. 

Nota de Imprensa da Bruegel, sobre o financiamento via mercado de acções e o 

contributo da Integração do Mercado de Capitais na Europa, com o  objectivo     

facilitar o financiamento de empresas europeias por meio de capital externo. Este 

projecto configura-se como uma ambição central da regulação financeira da  União 

Europeia, incluída na agenda sindical dos mercados de capitais da Comissão     

Europeia. A ênfase no mercado de acções é justificada  pelo facto das empresas 

europeias continuarem vulneráveis devido ao seu endividamento excessivo e a  

dependência do financiamento bancário fará com que as despesas de capital     

sejam altamente cíclicas. Além disso, os investidores em acções mobilizam        

reformas operacionais e de governança corporativa nas empresas investidas      

aumentando a produtividade das mesmas, descreve a nota. Publicada a 17 de   

Janeiro. 

Nota de imprensa da Financial Conduct Authority (FCA) acerca da consulta       

pública ao Guia de activos criptográficos. A FCA lançou à consulta pública  o Guia 

que servirá como directriz para a regulação das actividades de activos               

criptográficos. O referido Guia auxiliará as empresas a entenderem se as suas   

actividades de criptografia estão sob a regulação da FCA, ademais, terão melhor 

um melhor entendimento na necessidade ou não de autorização para o exercício 

das actividades e se devem guardar conformidade caso não possuam garantias        

adequadas para o consumidor. A aludida consulta é uma resposta à solicitação da 

indústria financeira para obter maior clareza e colher contributos  da Task-force dos 

Cryptoasset a qual a FCA fornece orientações adicionais sobre o limites  regulatório 

existente. Publicado a 23 de Janeiro. 

Reunião do Comité 8 sobre os investidores não institucionais, em 

Hangzhou, na China, nos dias 16-17 de Janeiro. O referido Comité 

aprovou um relatório preliminar sobre a aplicação das orientações 

comportamentais à protecção do   investidor não institucional que 

será enviado ao Conselho de Administração da IOSCO para     

respectiva deliberação. O comité realizou discussões iniciais sobre 

seu Plano de Trabalho para 2019 e progrediu no trabalho sobre Tratamento de  

Reclamações de           Investidores não institucionais e institucionais, com a     

concepção da Estrutura de Competências Essenciais em Literacia   Financeira    

para Investidores e projectos para a semana Mundial dos Investidor (WIW). O    

Comité     também discutiu os principais riscos e vulnerabilidades emergentes que 

sejam relevantes para o seu    mandato. 

Relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre  “O Futuro da Poupança: 

O Papel da do Sistema de Pensões num Mundo Envelhecido”. O documento      

explora como as mudanças demográficas afectaram e afectarão a economia no 

mercado de fundo de pensões do sector público e privado, sobretudo no            

concernente a interacção neste segmento, no mercados de trabalho e as variáveis       

demográficas. Publicado a 15 de Janeiro. 

 

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 Reunião do Comité (1) sobre Contabilidade, Auditoria e Divulgação de Emitentes, em    Madrid, no 

dia 28 a 31 de Janeiro de 2019. 

 Reunião do Grupo de Monitoramento do MMoU da IOSCO, em Madrid, a  24 de Janeiro de e 15 

Fevereiro de  2019. 

 44.ª Reunião Anual da IOSCO em Sydney, Austrália, nos dias 13 a 17 de Maio de 2019. 

 Reunião do Grupo Especializado em cripto activos, em Toronto, no Canadá, nos dias 23-24 de 

Janeiro de 2019. 

 Reunião do Comité (5) relativo ao Subgrupo sobre a Gestão do Investimento e o efeito de         

alavancagem, Paris, no dia  25 de Fevereiro. 

 2. EVENTOS E REUNIÕES  2019 
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