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IOSCO NEWS  
 

 Período: 30/01/2019 a  06/02/2019 

Artigo do Fundo Monetário Internacional (FMI) referente os três  passos para 

evitar uma crise da dívida pública. O documento        descreve que nos países 

avançados, a dívida pública está em níveis não mais vistos desde a Segunda 

Guerra Mundial, apesar de se terem registado alguma queda recente. O artigo 

alude que 40% dos países de baixa renda estão em alto risco de                       

endividamento, uma vez que a incapacidade de fazer face a dívida      pública   

poderia causar uma interrupção significativa da actividade económica e de       

empregabilidade. Portanto, não surpreende que a presidência do G20, no caso o 

Japão tenha elevado a sustentabilidade da dívida uma questão prioritária para 

agenda do G20, lê-se no artigo. Publicado em Janeiro. 

Discurso do Governador do Banco Central da       

Irlanda, Sr. Philip R. Lane, na Palestra Memorial 

Monsenhor Pádraig de Brún, alusivo ao tema 

“Mudanças Climáticas e o Sistema Financeiro       

Irlandês”. O Governador alerta que a lenta          

transição para uma economia de baixa emissão 

de carbono representa riscos macroeconómicos e 

de estabilidade financeira. Descreveu os desafios  

impostos pelas alterações climáticas para o sistema financeiro irlandês             

observando que a transição necessária para uma economia de baixa emissão de 

carbono (apoiada por um cronograma  escalonado de aumento dos impostos    

sobre o carbono) requer o financiamento de investimentos consideráveis por    

famílias, empresas e Governo. Proferido a 5 de Fevereiro. 

Discurso de Sr.Tobias Adrian, Conselheiro financeiro e Director do            

Departamento de Mercados Monetários e de Capitais do Fundo Monetário        

Internacional (FMI), concernente a Avaliação da Estabilidade Financeira Global. 

Afirma esse Executivo que segundo o estudo feito pelo FMI, o crescimento      

económico global permaneceu forte, sugerindo que não existe ameaça de uma 

recessão global. No entanto, a medida que se olha para o futuro, aumenta o risco 

de um  declínio no crescimento global. O FMI prevê alguns factores que possam 

colocar em risco o referido crescimento, como a significativa queda mundial em 

muitos dos mercados financeiros no ultimo trimestre de 2018. Proferido a 4 de  

Fevereiro. 

Nota de imprensa da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos 

Mercados (ESMA), acerca da definição das prioridades de 2019 para a            

convergência da supervisão. A ESMA partilhou o seu Programa de Trabalho de 

Supervisão de Convergência (SCWP) para o presente ano, em que explica os  

fluxos de trabalho daquela Autoridade para promover uma supervisão sólida     

eficiente e consistente em toda a União Europeia (UE). 

Nota de imprensa do Bank for International Settlements (BIS), acerca de um 

working paper sobre a análise do impacto regulatório e da experiência de          

implementação global dos bancos considerados sistemicamente relevantes        

(G-SIB). Este artigo apresenta uma primeira análise a metodologia para avaliar a  

importância sistémica das G-SIBs. Deste modo, várias questões são  examinadas 

em primeiro lugar, investiga se os G-SIBs e os não-G-SIBs se comportaram de 

maneira diferente desde a implementação da estrutura de G-SIB e se as           

diferenças observadas no comportamento estão de acordo com os objectivos do 

quadro regulatório. Publicada a 5 de Fevereiro. 

Nota de imprensa da Capital 

Markets Authority (CMA) sobre 

a sua união à Rede Global de 

Inovação Financeira (GFIN) 

com o objectivo de apoiar a  

transformação do mercado de 

capitais queniano através da 

inovação. O GFIN procura     

fornecer uma maneira mais   

eficiente para as empresas    

inovadoras interagirem com os 

reguladores, ajudando-os a  

navegar entre os países à    

medida que procuram ampliar 

novas ideias. O objectivo também é criar uma  nova estrutura para a cooperação 

entre os reguladores de serviços financeiros relacionados à rede global de         

inovação financeira, obtendo insights e partilhando experiências, lições e         

abordagens diferentes. Publicada 4 de Fevereiro. 

Nota de imprensa da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos 

Mercados (ESMA), A ESMA clarifica o reporte e o tratamento de dados sobre   

derivados em caso de ausência de compromisso Brexit. A ESMA partilhou        

recentemente uma declaração pública sobre a forma como os dados referentes 

aos derivados reportados ao abrigo do Regulamento de Infra-estrutura do        

Mercado Europeu (EMIR) devem ser tratados no caso do Reino Unido deixar a 

União Europeia sem um acordo de retirada. Publicada 1 de Fevereiro de 2019. 

Relatório da Financial Markets Authority (FMA) e da Reserve Bank of New 

Zealand (RBNZ) alusivo a conclusão da revisão conjunta sobre conduta e cultura 

organizacional de algumas seguradoras na Nova Zelândia. Esta revisão segue a 

análise bancária dos reguladores que demonstra que o sector de seguros de vida 

têm sido complacentes quanto a avaliação de risco no âmbito da conduta, muito 

lento para fazer mudanças após revisões anteriores da FMA e não                    

suficientemente focadas no desenvolvimento de uma cultura que equilibre os    

interesses dos accionistas com os dos clientes. Os    reguladores encontraram 

extensas fraquezas nos sistemas de controlo das      seguradoras que actuam no 

sector de vida, ademais, estas apresentam-se com fraca adesão às normas de 

governação corporativa e gestão de riscos em todo o sector, assim como a falta 

de foco nos bons resultados dos clientes. Publicado a 31 de Janeiro. 

 

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 Reunião do Grupo de Monitoramento do MMoU da IOSCO, em Madrid,  de 24 de  

           Janeiro a 15 Fevereiro de  2019. 

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

 Reunião do Comité (5) relativo ao Subgrupo de Gestão do Investimento e  de Alavancagem 

            Paris, no dia  25 de Fevereiro. 

 Reunião do Comité (7) relativo aos Derivados, em Paris, França, no dia 28 de Fevereiro. 

 Workshop da IOSCO sobre Cripto-Activos: Tendências, Riscos e  Implicações regulatórias 

           em Kuala Lumpur, na Malásia (inscrições abertas), nos dias 27 a 28 de Fevereiro de 2019. 

 2. EVENTOS E REUNIÕES 2019 
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