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IOSCO NEWS  
13/03/2019 a 20/03/2019 

Discurso do Sr. Agustín Carstens,       

Director-Geral do Bank for               

International Settlements (BIS), na 

conferência do 20.º aniversário do     

Instituto de Estabilidade Financeira 

sobre o novo papel dos bancos      

centrais intitulado "Uma reflexão sobre 

o passado e um olhar para o futuro 

intersectorial". O referido Director    

afirmou que o aumento das funções dos bancos centrais ajudou a fomentar o  

debate em torno da sua independência em diferentes partes do mundo. O      

argumento habitual sobre a acumulação de poderes em agências que não estão 

sujeitas ao escrutínio dos poderes públicos, através do sistema eleitoral, pode 

fazer com que as suas políticas se desviem do interesse público. No entanto, a 

independência dos bancos centrais é um facto necessário e premente, agora 

mais do que nunca, afirma aquele Executivo. Proferido a 12 de Março. 

Nota de imprensa do Conselho da União Europeia (UE) sobre a                

confirmação do acordo final referente ao acesso facilitado para as Pequenas e 

Médias Empresas (PME) aos mercados financeiros da União Europeia. Dos 20 

milhões de PME’s na Europa, apenas 3.000 estão actualmente listadas em    

bolsas de valores. Isto deve-se em parte aos elevados custos de conformidade e 

à insuficiente liquidez. As regras propostas visam reduzir os encargos             

administrativos e eliminar a burocracia enfrentada pelas empresas de menor  

dimensão. A proposta contém alterações aos abusos de mercado e aos          

regulamentos sobre os prospectos que tornam as obrigações impostas aos   

mercados de PMEs em crescimento mais proporcionais, ao mesmo tempo que 

preservam a integridade do mercado e a protecção dos investidores. Publicada a 

20 de Março. 

Nota de imprensa da Comissão de Valores Mobiliários da Malásia sobre o    

Fórum do Mercado de Capitais da Associação das Nações do Sudeste Asiático 

(ASEAN). O evento visou promover esforços de integração regional por meio de 

um roteiro para mercados de capitais sustentáveis. A reunião teve lugar em 

Bangkok e juntou autoridades e stakeholders da região da ASEAN. Publicada a 

18 de Março. 

Nota de imprensa da Financial Stability Board referente à carta endereçada 

à Associação Internacional de Swaps e Derivados (ISDA) sobre a robustez do 

contrato de derivados com os riscos de descontinuação do benchmark da taxa 

de juros. Esta carta dos co-Presidentes do Grupo de Directores do Sector Oficial 

do FSB (OSSG) incentiva a ISDA a continuar o trabalho sobre a robustez      

contratual dos derivados para determinação dos riscos de taxa de juros. A       

referida carta levanta questões importantes que o OSSG acredita estarem a ser          

resolvidas pela ISDA, incentivando-a a pedir opinião do mercado sobre os    

eventos que desencadeariam uma mudança na taxa de retorno ajustada        

motivada pelo spread para os derivados com referência aos IBORs. Publicada a 

15 de Março. 

Nota de imprensa da Commissione Nazionale per le Societa’ e la Borsa 

(CONSOB), da Itália acerca de um documento submetido a discussão das     

questões relativas à ofertas iniciais e negociação de produtos criptográficos. O        

documento em discussão tem como objectivo lançar o debate sobre a questão 

das ofertas iniciais e negociação de cripto-activos, ligando-o a actual divulgação 

das chamadas ofertas iniciais de moeda (ICOs), envolvendo investimentos em 

activos de criptografia feitos por investidores italianos. O documento resume os 

principais itens a serem considerados no desenvolvimento de uma possível 

abordagem regulatória. Publicada a 19 de Março. 

Nota de imprensa da Canadian Securities Administrators (CSA), sobre a 

consulta dos agentes reguladores canadenses de valores mobiliários              

relativamente à estrutura regulatória para plataformas de negociação de activos 

de criptografia. O CSA e a Organização Reguladora do Sector de Investimentos 

do Canadá (IIROC) publicaram recentemente o Projecto de Consulta para as 

Empresas de Regulação do Canadá. O documento sob consulta procura obter 

informações da comunidade fintech, participantes do mercado, investidores e 

outras partes interessadas sobre como os requisitos regulatórios podem ser 

adaptados para as plataformas de negociação de activos de criptografia a operar 

no Canadá. Publicada a 14 de Março. 

Nota de imprensa da Securities and 

Exchange Commission (SEC),          

referente à realização do Fórum sobre 

Fintech para discutir a tecnologia de 

contabilidade e activos digitais          

distribuídos.  A SEC anunciou que será 

anfitriã de um fórum público com foco 

em tecnologia de contabilidade         

distribuída (DLT) e activos digitais em Maio de 2019. O referido fórum será     

organizado pelo Centro Estratégico de Inovação e Tecnologia Financeira da 

Agência (FinHub). Publicada a 15 de Março. 

Nota de imprensa da Organização Reguladora da Indústria de Investimento 

do Canadá (IIROC), sobre as Mudanças na demografia dos investidores, os   

novos participantes do sector e o aumento das ferramentas digitais que causam          

mudanças na gestão de património. O objectivo do documento intitulado 

“Capacitando a Evolução do Conselho no Canadá” e encomendado pelo IIROC, 

é de entender melhor como o sector de gestão de património está a evoluir, para 

atender os investidores e como a regulação pode garantir o são funcionamento 

dos mercados de capitais e proteger os investidores. Emitida a 20 de Março. 

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

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

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

 Reunião do Comité 2 da Regulamentação dos Mercados Secundários, Dubai, 6 e 7 de Março        

 Reunião do Comité de Avaliação, no Rio de Janeiro, 14 e 15 de Março 

 Reunião do Grupo de Harmonização CPMI-IOSCO, Basileia, 20 de Março 

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

              Próximos  encontros 

 Programa de Seminários de Formação da IOSCO,  em Madrid, dos dias 24 a 26 Abril 

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

 2. EVENTOS E REUNIÕES 2019 
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