
 

 

Fonte: Weekly Bulletin for IOSCO Members - 11       Elaborado pelo: Departamento de Cooperação 

IOSCO NEWS  
20/03/2019 a 27/03/2019 

Nota de imprensa da Autoridade Europeia dos Valores 

Mobiliários e dos Mercados (ESMA) sobre o aviso da decisão 

de realização de novas intervenções nos produtos da ESMA         

relativamente às opções binárias. A ESMA renovou a        

proibição de comercialização, distribuição ou venda de      

opções binárias a clientes não institucionais. Esta acção      

renova a decisão 2018/795 da ESMA (UE) nos mesmos termos da     anterior decisão 

de renovação da ESMA (UE). Publicada a 27 de Março. 

Nota de imprensa do Banco Central do Bahrein (CBB), que emitiu directivas   

sobre assessoria financeira digital. Afirma na nota que para o sector de serviços     

financeiros do Bahrein, este é mais um passo importante para a digitalização,       

aproveitando o poder da automação inteligente de aconselhamento financeiro através 

do uso de algoritmos em ferramentas automatizadas que usam a lógica, a abordagem 

e a metodologia aplicada pelos consultores financeiros tradicionais. Publicada a 26 de 

Março. 

Discurso de Robert Ophèle, Presidente da Autorité des Marchés Financiers 

(AMF) sobre a Negociação em mercados de capitais fragmentados, no Fórum de  

Mercado Secundário da International Capital Market Association (ICMA), em Paris.       

Ophele defende que se deve minimizar a fragmentação actual dos mercados de      

capitais a nível internacional e quando for necessário, aliviar a carga administrativa 

para a indústria. Segundo o mesmo, só se pode ser bem-sucedidos a esse respeito na 

Europa, desde que se suprima a fragmentação dos mercados de capitais europeus 

que ainda prejudicam a UE. Para se alcançar este passo, é necessário analisar o   

legado da classificação dos mercados nacionais e ao mesmo tempo, o futuro dos  

mercados para os quais os títulos verdes são fundamentais. Proferido a 20 de Março. 

Discurso de Agustín Carstens, 

Director-Geral do Bank for       

International Settlement (BIS), no 

Banco Central da Irlanda, sobre o 

futuro do dinheiro e pagamentos. 

A histeria do bitcoin acabou mas 

a tentativa de criar novas formas 

de dinheiro ou de projectar novas    

maneiras de pagar ainda         

aparecem quase  semanalmente. 

Os bancos centrais entraram na disputa, com cerca de 70% explorando ou              

experimentando as chamadas central bank digital currencies (CBDCs). Um CBDC   

permitiria que pessoas comuns e empresas fizessem pagamentos electrónicos,    

usando dinheiro emitido pelo banco central. Mas quais são as consequências de tal 

sistema? Como isso seria diferente do que temos agora? A medida que o dinheiro e 

pagamentos formam a espinha dorsal do sistema financeiro, os bancos centrais     

precisam entender todas as consequências da abertura do sistema monetário para as 

grandes operações. Assim, os bancos centrais estão a trilhar cautelosamente, e    

apenas alguns bancos centrais acham provável, a criação de um CBDC. Proferido a 

22 de Março. 

Nota de Imprensa da Comissão        

Europeia sobre a preparação para Brexit: 

“a UE finaliza os preparativos para um 

possível cenário de “não negociação”. 

Como é cada vez mais provável que o 

Reino Unido deixe a União Europeia sem 

um acordo, no dia 12 de Abril, a          

Comissão Europeia concluiu  os seus  

preparativos  "nodulares". Simultaneamente, continua a apoiar as administrações e 

insta todos os cidadãos e empresas da UE a continuarem a informar-se sobre as            

consequências de um possível cenário de “não acordo”. Isto segue as conclusões do 

Conselho Europeu (Artigo 50) na semana anterior, pedindo que o trabalho seja      

continuado em estado de preparação e de contingência. Embora um cenário de “não 

acordo” não seja desejável, a UE está preparada para isso. Na sequência de um    

pedido da Primeira-Ministra Theresa May, o Conselho Europeu (Artigo 50) acordou na          

quinta-feira, dia 21 de Março, prorrogar a data de saída do Reino Unido para 22 de 

Maio de 2019, desde que o Acordo de Retirada seja aprovado pela Câmara dos     

Comuns até 29 de Março de 2019. Se o Acordo de Retirada ainda não tiver sido       

aprovado pela Câmara dos Comuns, o Conselho Europeu concordou com uma     

prorrogação até 12 de Abril de 2019. Nesse cenário, o Reino Unido deverá indicar um 

caminho a seguir antes desta data. A União Europeia (UE) preparou-se para este   

cenário e permaneceu unida ao longo dos seus preparativos. Agora é importante que 

todos estejam prontos e cientes das consequências práticas que um cenário de “não 

negociação” trará. Publicada a 25 de Março. 

Relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre as Fintech na América 

Latina e no Caribe (ALC). Na região do ALC, a tecnologia financeira tem vindo a    

crescer rapidamente e está na agenda de muitos decisores políticos. A Fintech       

oferece oportunidades para aprofundar o desenvolvimento financeiro, a concorrência, 

a inovação e a inclusão na região, mas também cria riscos novos e apenas             

parcialmente compreendidos para os consumidores e o sistema financeiro. Este     

relatório documenta a evolução da fintech na ALC. Em particular, o artigo enfoca o               

desenvolvimento financeiro, o cenário de fintech para pagamentos domésticos e     

internacionais e financiamento alternativo, a segurança cibernética, a integridade          

financeira e os riscos de estabilidade, as respostas regulatórias e as considerações 

para as moedas digitais dos bancos centrais. Publicado a 26 de Março. 

 

Nota de imprensa da Commodity Futures Trading 

Commission (CFTC) que confere maior certeza e 

segurança aos mercados, em caso de haver Brexit 

sem acordo. A referida deliberação alinha-se às  

acções já tomadas pelas autoridades reguladoras 

dos mercados nos EUA, que têm estado a garantir 

certeza regulatória concernente à transferência dos 

legacy swaps não compensados para facilitar as necessidades dos participantes do 

mercado de swaps globais, no caso do Reino Unido retirar-se da UE sem acordo.   

Publicada a 25 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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