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IOSCO NEWS  
 

Período: 20/02/2019 a  27/02/2019 

Declarações feitas pelo  Presidente 

da Commodity Futures Trading 

Commission (CFTC), Sr. J.Christopher 

Giancarlo, a quando da Conferência 

DerivCon 2019, em Nova Iorque no 

qual  declara que nos últimos cinco 

anos a dirigir a CFTC tem verificado 

que o valor dos mercados de derivados tem sido fundamental para o  

crescimento económico e a prosperidade à nível mundial. Afirma ainda 

que os de contratos de futuros (contractos de commoditties), swaps e outros derivados 

são uma das razões pelas quais os cidadãos têm acesso aos alimentos à   preços 

estáveis, energia a baixo custo e taxas fixas para pagarem os seus empréstimos, 

possibilitando assim a criação de poupanças para investir e       garantir a sua reforma. 

Em suma, os derivados garantem estabilidade e previsibilidade aos cidadãos, afirma o 

Executivo. Proferido a 27 de Fevereiro. 

Declarações proferidas pelo Sr. Dietrich Domanski, Secretario -Geral da Financial 

Stability Board (FSB) na            

Conferência realizada alusiva ao 

tema resiliência, compensação e 

liquidação nas câmaras de       

compensação das contrapartes 

centrais (CCP): completando a sua 

jornada rumo aos mercados de 

derivados resilientes. Segundo o 

Sr. Domanski, a mudança para o 

sistema de compensação das contrapartes centrais tornou os mercados de derivados 

mais transparentes e com uma melhor gestão de riscos. É fundamental entender as 

CCP como parte integrante de um sistema financeiro global interconectado. 

Na medida que esse entendimento é igualmente importante para o desenho adequado 

das políticas de gestão de risco da CCP, a cooperação eficaz no âmbito da             

supervisão, bem como uma regulação que promove a estabilidade financeira, afirmou 

o Secretário-Geral da FSB. Proferido a 27 de Fevereiro 

Nota de Imprensa da Financial Conduct Authority (FCA) referente a divulgação 

das orientações actualizadas dos preparativos para a saída do Reino Unido da União   

Europeia (UE). A FCA publicou informações actualizadas para auxiliar as empresas 

reguladas a finalizar os seus preparativos para uma transição o mais tranquila         

possível quando o Reino Unido deixar a EU, lê-se na referida nota. Publicado a 27 de 

Fevereiro. 

Nota de imprensa da Financial Stability Board (FSB) referente ao 

convite feito  para as autoridades de modo a emitirem o seu         

feedback sobre os efeitos das reformas na legislação sobre o financiamento de      

Pequenas e Médias Empresas (PMEs). Adicionalmente,  solicita, que os feedbacks, 

incluindo as evidências de suporte às respostas, devem ser apresentado até o dia 

18 de Março de 2019. A avaliação faz  parte de um exame mais amplo do FSB sobre 

os efeitos das reformas levadas à cabo no âmbito da intermediação financeira no         

pós-crise. Os detalhes sobre a avaliação e o resumo das opiniões expressas por       

algumas partes interessadas estão        

disponíveis na referida nota, assim como 

as principais conclusões saída da mesa 

redonda promovida pelo FSB à respeito 

desse tema em Dezembro de 2018.       

Publicada a 25 de Fevereiro. 

Declaração Conjunta das Autoridades 

do Reino Unido (Prudential Regulation Au-

thority - BoE e Financial Conduct              

Authority - FCA) e dos Estados  Unidos da América (Commodity Futures Trading 

Commission – CFTC) referente a Continuidade de Negociação de Derivados e       

Compensação Pós-Brexit. Na declaração emitida pelas autoridades CFTC, BoE e a 

FCA, estas últimas afectas ao Banco da Inglaterra,  afirmaram que os participantes do 

mercado podem ter certeza da continuidade das actividades de negociação e        

compensação de derivados entre o Reino Unido e os EUA, após saída do  Reino   

Unido da União Europeia. Ambas autoridades estão a tomar medidas para garantir 

que a retirada do Reino Unido da EU se proceda da  melhor forma para não criar    

incerteza e insegurança jurídica em relação à actividade do mercado de derivados no 

Reino Unido e os EUA. Estas medidas se destinam a criar a estabilidade financeira e 

o bom funcionamento dos mercados financeiros, assim com garantir legítima          

confiança aos participantes do mercado na negociação e gestão de riscos, lê-se na 

mensagem. Publicado a 25 de Fevereiro. 

Parecer do Departamento de Protecção dos Consumidor de Produtos e Serviços 

Financeira (CFPB) norte-americano referente aos relatórios prestados pelas           

instituições financeiras em relação às actividades suspeitas cujos alvos sejam        

cidadãos idosos. As instituições financeiras têm registado um número elevado de   

clientes da terceira idade a serem vítimas de esquemas de exploração financeira por 

perpetrados por actividades ilícitas, incluindo golpistas em offshore.   

O referido parecer estatuí  têm sido apresentados uma quantidade 

elevada, na escala de milhares de queixas apresentadas ao Governo    

Federal sobre essas suspeitas por parentes próximos. Actualmente, o CFPB divulgou 

os principais factos, tendências e padrões e constam do Relatórios de  Actividades 

Suspeitas (SARs) apresentados por bancos, cooperativas de crédito,  casinos e outros 

provedores de  serviços financeiros. Realça o documento que já formam analisado  

encaminhadas para a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) perto de 

180.000 SARs de exploração financeira de idosos, referentes ao período de 2013 a 

2017, envolvendo mais de 6 bilhões de dólares americanos. Nesta primeira análise 

e apresentada ao público apresenta um melhor entendimento sobre as fraudes 

à esse grupo de pessoas vulneráveis e sugere que seja encontrada a         

melhorar abordagem para a prevenção e resposta à tais situações. Publicado 

a 26 de Fevereiro. 

 

 

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 Workshop da IOSCO sobre Cripto-Activos, em  Kuala Lumpur, 27 a 28 de 

Fevereiro. 

 Reunião do Comité de Riscos Emergentes, em Toronto, 6 a 7 de Março. 

 Reunião do Comité 2 relativo a  Regulamentação dos Mercados 

Secundários, Dubai, 6 a 7 de Março. 

 Reunião do Comité de Avaliação, no Rio de Janeiro, entre os dias 14 a 15 de 

Março. 

  Reunião do Comité 5 sobre Fundos de Investimento, Madrid, 28 a 29 de 

Março 

 2. EVENTOS E REUNIÕES 2019 

   GEE 

GDM/GEE 

DPRN/GJC 
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