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IOSCO NEWS  
Período: 06/02/2019 a  20/02/2019 

Nota de Imprensa da Autoridade Monetária de Singapura (MAS),  referente 

ao encontro mantido entre o Vice-Presidente da Comissão Europeia para    

Estabilidade Financeira e União dos Mercados de Capitais, Sr. Valdis        

Dombrovskis com o Vice-Primeiro Ministro de Singapura e Presidente da 

MAS, Sr. Tharman  Shanmugaratnam. A nota saída do referido encontro     

refere-se à uma abordagem comum para as plataformas de negociação de 

derivados da União Europeia e Singapura entre a MAS e a Comissão          

Europeia. A mesma tem como objectivo apoiar as reformas do G20 na        

padronização dos derivados  à negociação nas plataformas de negociação. 

Publicada a 20 de Fevereiro. 

Nota de Imprensa da Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e dos    

Mercados (ESMA) que anuncia que a sua área de Supervisão que no ano de 

2019 dará prioridade as estatísticas de supervisão,as questões relativa ao 

Brexit e à segurança  cibernética. A mesma nota refere que a  ESMA publicou 

“o seu Programa de Supervisão para 2019,no qual são detalhadas as         

principais áreas de destaque para a  supervisão, como sejam os Repositórios 

de Transação (TRs), as Agências de Notação de Crédito (CRAs),assim como 

o monitoramento de infra-estruturas de mercado de países terceiros, tais como 

Contrapartes centrais de compensação (CCP-TC) e Depositários Centrais de 

Valores Mobiliários      (CD-DC).    Publicada a 19 de   fevereiro de 2019. 

Artigo da Autoridade Federal de Supervisão Financeira Alemã (BaFin) 

sobre o Acto Administrativo Geral de 

proibição ao aumento das short     

selling position líquidas em   acções 

da entidade internacional Wirecard 

AG. O documento refere que          

actualmente existem eventos         

adversos e/ou desenvolvimentos que 

constituem uma série de ameaças à 

confiança do mercado na Alemanha. Grandes  incertezas foram observadas 

nos mercados financeiros. O facto deveu-se, em particular, pelo desempenho 

do preço das acções da  Wirecard AG nas últimas semanas, lê-se no          

documento. Publicado a 18 de Fevereiro. 

Nota de Imprensa da Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e           

Mercados (ESMA) referente a renovação da proibição de opções binárias por 

mais três meses a partir de 2 de Abril de 2019. Segundo a nota, a ESMA    

analisou cuidadosamente a necessidade de alargar a medida de intervenção 

actualmente em vigor. A ESMA considera que continua a existir uma           

preocupação significativa com a protecção ao investidor relacionado à oferta 

de opções binárias a investidores não institucionais. Publicada a 18 de        

Fevereiro. 

Relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre o Fintech na região 

da África Subsaariana publicado no seu Blog. Segundo a análise do FMI o  

Fintech é um potencial gerador de mudanças. As mobile  money accounts   

agora superam as contas bancárias na região e constitui uma maior inclusão 

financeira,  tendo beneficiado uma grande parte da       população. Publicado a 

13 de fevereiro. 

Discurso do Sr. Steven Maijoor 

Presidente da Autoridade Europeia dos 

Valores Mobiliários e dos Mercados 

(ESMA), no European Financial Forum 

em Dublin, sobre os desafios 

regulamentares do Brexit. O discurso 

centrou-se nos preparativos da ESMA em caso de um não-acordo do Brexit 

em várias áreas, incluindo mercados secundários, como seja o acordo de 

cooperação, compensação e liquidação, tendo também em vista o futuro do 

mercado da União Europeia após o Brexit. Proferido a 13 de Fevereiro. 

 

Artigo da MIT Technology acerca das blockchains que “uma vez 

reconhecidas como unhackable, estão agora a ser hackeadas”. A revisão feita 

pelo departamente de tecnologia do MIT afirma que têm verificado cada vez 

mais brechas de segurança em criptomoedas e plataformas de contratos 

inteligentes. Publicado a 19 de Fevereiro. 

 

Artigo da Bloomberg Opinion, sob o tema “Regular o Facebook e o 

Twitter?” - esta questão tem ganhado cada vez mais importância. Os 

reguladores podem ser autorizados a obrigar os provedores de redes sociais a 

fornecer relatórios públicos periódicos, ´disponibilizando uma descrição exacta 

do que estão a fazer para proteger a privacidade do consumidor ou reduzir as 

ameaças aos processos democráticos. Os reguladores também devem ter o 

poder de examinar os esforços existentes, para garantir que sejam suficientes 

e de exigir medidas correctivas. Essas propostas servem como um convite ao 

debate e não como um 

projecto. Mas está cada vez 

mais claro que tendo em vista 

do seu papel complexo na 

sociedade e o seu poder 

maciço, as plataformas de 

redes sociais podem colocar 

em risco tanto os objectivos 

democráticos quanto os econômicos. É hora de perguntar: o que vamos fazer 

sobre isso? Lê-se no artigo. Publicado a 14 de fevereiro. 

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

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

           Janeiro a 15 Fevereiro de  2019. 

 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. 

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

 2. EVENTOS E REUNIÕES 2019 
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