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IOSCO NEWS  
24/07/2019 a 31/07/2019 

Declaração sobre a abordagem da         

Securities and Futures Commission (SFC), 

em Hong Kong sobre as listas backdoor 

(método geralmente secreto, de  escapar de 

uma autenticação ou criptografia normais 

num sistema  informático) e actividades 

shell/fachada. Esta declaração explica a        

abordagem geral da SFC a casos envolvendo listagens backdoor e           

actividades shell, utilizando os seus poderes estatutários ao  abrigo das    

Regras de Listagem de Valores Mobiliários e Futuros (SMLR) e da Regulação 

de Valores Mobiliários e Futuros da SFC. Publicada a 26 de Julho. 

Documento de trabalho da Peterson Institute for International Economic 

intitulado Coordenação Internacional de Políticas Económicas na Crise      

Financeira Global: Sucessos, Fracassos e Consequências. A crise financeira 

global dominou o ambiente financeiro internacional durante os primeiros 20 

anos do século XXI. Este artigo avalia a contribuição internacional das       

políticas económicas que acabou por contribuir de forma significativa para 

conter a crise, dando nota que as acções políticas0 adoptadas foram       

poderosas e eficazes, mas podem ter minado as perspectivas de respostas 

coordenadas a futuras crises. Publicado em Julho de 2019. 

Nota de imprensa da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos 

Mercados (ESMA) cessa a renovação das medidas de intervenção relativas à 

contratos por diferença (CFD). A notícia informa que a autoridade reguladora 

ESMA não renovará a restrição temporária à comercialização, distribuição ou 

venda de contratos por diferenças a clientes de retalho na União Europeia 

(UE). Publicada a 31 de Julho. 

Nota de imprensa da Financial Conduct Authority,, do Reino Unido a      

fornecer esclarecimentos sobre a actual regulação de cripto activos. Estas 

orientações auxiliarão as empresas a compreender se as suas actividades no 

domínio dos bens criptográficos estão abrangidas pela regulamentação da 

FCA. Isso permitirá que as empresas compreendam melhor se precisam ser 

autorizadas e o que devem fazer para garantir a sua conformidade.         

Divulgada a 31 de Julho. 

Nota de imprensa da Associação Internacional de Swaps e Derivados (ISDA), 

sobre a publicação dos Resultados Preliminares da Consulta Suplementar de 

Referência. O comunicado da ISDA resume os resultados preliminares de 

uma consulta sobre os ajustamentos que seriam aplicáveis às taxas de     

reserva no caso de certas taxas interbancárias oferecidas (IBORs) serem   

permanentemente interrompidas. A consulta suplementar foi lançada em 

Maio e estabeleceu opções para ajustes de spreads e prazos caso sejam  

accionados os chamados "fallbacks" para derivados referenciando a LIBOR 

em Dólares americanos, a HIBOR em Hong Kong e o CDOR no Canadá.    

Publicada a 30 de Julho. 

Nota de imprensa da Comissão Europeia 

sobre o estabelecimento da sua política de 

equivalência com países terceiros. A      

decisão da EU de equivalência positiva é 

uma medida unilateral da Comissão,     

permite às autoridades da UE confiar nas 

regras e na supervisão dos países terceiros, 

permitindo que os participantes no mercado de países terceiros que operam 

na UE cumpram apenas um conjunto de regras. Este comunicado define co-

mo as recentes actualizações da legislação da UE assegurarão uma eficácia 

ainda maior do conjunto único de regras, da supervisão e do controlo da 

UE, promovendo simultaneamente as actividades transfronteiras nos merca-

dos mundiais. Publicada a 29 de   Julho. 

Nota de imprensa sobre o lançamento do 'passaporte de investimento' pela 

Financial Markets Authority (FMA), da Nova Zelândia. Os investimentos e 

fundos locais poderão ser agora negociados facilmente na Austrália, Japão e 

Tailândia, após a implementação do Passaporte de Fundos da Região da 

Ásia (ARFP). Publicada a 26 Julho. 

Nota de Imprensa da Capital Markets Authority (CMA) Quénia sobre o    

estabelecimento de cooperação com a congénere de Abu Dhabi Global  

Market (ADGM) em Finanças Sustentáveis. A  Financial Services Regulatory 

Authority (FSRA) da ADGM e a CMA do Quénia 

assinaram um Memorando de Entendimento 

(MOU) para melhorar a cooperação em       

finanças sustentáveis nos mercados uns dos 

outros. Esta parceria foi formada após        

discussões estreitas e coordenação contínua 

entre as duas partes para ampliar o            

desenvolvimento de finanças sustentáveis em 

ambas as jurisdições e se baseia em uma     

parceria existente para apoiar a tecnologia financeira. Publicada a 30 de   

Julho. 

Publicação da European Fund and Asset Management Association (EFAMA), 

a congratular-se com a declaração da Organização Internacional das       

Comissões de Valores (IOSCO) sobre a gestão do risco de liquidez dos     

fundos de investimento e apela a aplicação coerente das suas                

recomendações pelos reguladores nacionais. Publicada a 25 de Julho. 

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 Reunião do Comité 1 da IOSCO sobre Contabilidade, Auditoria e Divulgação do Emitente, Varsóvia, de 3 a 6 de Setembro; 

 Workshop da IOSCO sobre o Desenvolvimento de Manuais de Supervisão Presencial, em Kuala Lumpur, Malásia, 24 e 25 de Setembro; 

 Reunião do Grupo Permanente de Acompanhamento da Implementação da CPMI-IOSCO, Washington D.C.,, 11e 12 de Setembro; 

 Conferência e Reunião Anual do Comité de Crescimento e Mercados Emergentes (GEMC), em São Petersburgo, 19 e 20 de Setembro; 

 14ª Conf. Conj. da IOSCO/FSI sobre Questões de Negociação e Infra-estrutura de Mercado, em Madrid, de 13 a 15 de Novembro; 

 Reunião Semestral do AMCC e 12º Seminário Anual de Treinamento IOSCO AMCC, Madrid, de 2 a 5 de Dezembro; 

 SEC, dos EUA, hospeda a  30º Encontro Anual do International Institute for Capital Market Growth and Development,  em WDC,  

          nos meses de Março e Abril de 2020. 
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