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IOSCO NEWS  
02/09/2019 a 11/09/2019 

Artigo do World Economic Forum (WEF) sobre o tema “O futuro de África é a       

inovação e não a industrialização”. A Plataforma de Crescimento em África       

anunciada no WEF, é uma iniciativa destinada a ajudar as novas empresas/startups a 

tornarem-se sustentáveis, prosperarem e concorrerem internacionalmente. O artigo 

revela ainda que mais de 400 (Hubs) centros tecnológicos em todo o continente 

africano foram internacionalmente reconhecidos, principalmente os centros sitos nas 

cidades de  Lagos, Nairobi e Cidade do Cabo. Essas cidades agora hospedam     

milhares de startups, juntamente com incubadoras, aceleradores de empresas,    

centros de inovação e espaços de co-produção que os apoiam. Publicado a 1 de 

Setembro. 

Nota de imprensa da Central Bank of Ireland (CBI) referente à missão de      

Recomendações sobre o Combate do Branqueamento de Capitais e             

Financiamento do Terrorismo (AML/FT). Com o intuito de auxiliar as empresas a 

cumprir com as suas obrigações em   

matéria de AML/CFT, a Directora Geral 

do CBI, a Sra. Derville Rowland, anunciou 

que as empresas devem adoptar uma 

abordagem baseada no risco para    

cumprir com suas obrigações e garantir 

que os seus mecanismos de controlo, 

políticas e procedimentos sejam adequados à finalidade, testados e mantidos 

sob constante revisão e escrutínio. Publicado a 6 de Setembro.  

Nota de imprensa da Autorité des marchés financiers (AMF), francesa adverte o 

público sobre uma técnica de marketing agressiva chamada "boiler room”. A 

AMF adverte o público sobre esta prática fraudulenta que encoraje os          

investidores a comprarem produtos financeiros com base em propostas de   

venda não relacionadas com o valor real dos activos em questão e com a    

promessa de valorização exponencial dos activos. A AMF apela aos investidores 

não institucionais a ficarem mais atentos a este tipo de práticas. Publicada a 6 

de Setembro. 

Nota de imprensa e relatório da Associação Europeia de Mercados Financeiros 

(AFME) revela o enorme potencial para o Mercado de Green Bonds. O referido         

comunicado informa que, embora a demanda por títulos verdes ainda seja    

relativamente baixa, muitos investidores institucionais aumentaram o seu       

compromisso de investir em activos verdes, e os membros da AFME têm        

verificado um crescente interesse em torno deste tipo de titularização. A AFME 

espera, portanto, que este mercado cresça consideravelmente, à curto prazo. 

Publicado a 11 de Setembro. 

Nota de imprensa sobre o lançamento da ferramenta denominada BASIC da 

National Futures Association (NFA). Trata-se de uma ferramenta de due        

diligence gratuita no site da NFA que permite ao público pesquisar o histórico 

de empresas e indivíduos que actuam no segmento de instrumentos derivados. 

Originalmente lançada em 1999, o BASIC contém, entre outros dados,           

informações actualizadas sobre o registo de membros, dados financeiros e    

informações de regulamentação da NFA. O novo sistema BASIC, lançado ao  

público no dia 29 de Agosto, incorpora a capacidade de feedback, pesquisa e 

navegação melhoradas e visualizações de dados. 

Nota de imprensa do Conselho Islâmico de Serviços Financeiros (IFSB), sobre o 

Seminário conjunto da (IFSB) e o Comité Regional da África/Oriente Médio 

(AMERC) de alto nível sobre o "Desenvolvimento de Mercados Sukūk no Oriente 

Médio e África" a ter lugar a 26 de Setembro de 2019 em Abu Dhabi, Emirados 

Árabes Unidos (EAU). O aludido seminário       

destina-se a analisar os desenvolvimentos recentes 

e o potencial  dos mercados ṣukūk nas regiões da 

AMERC, e a identificar áreas onde é necessário um 

maior desenvolvimento para apoiar o crescimento 

e a utilização eficaz das finanças islâmicas. O sukuk 

é o nome árabe para certificados financeiros     

definidos como "valores mobiliários que representam participações individuais 

na carteira de activos existentes. Divulgada a 10 de Setembro. 

Nota de imprensa da Autoridade Suíça de Supervisão dos Mercados           

Financeiros, (FINMA) a divulgar as orientações sobre “moedas estáveis”. A     

FINMA descreve as Initial Offering Coin (ICO) como "moedas estáveis" ao abrigo 

da legislação suíça sobre supervisão, referiu o aumento do número de         

projectos de "moedas estáveis" desde 2018. Entre eles os projectos baseados na 

tecnologia de blockchain, cujo objectivo é principalmente minimizar as          

flutuações do valor das tokens de pagamento, como o Bitcoin, apoiando os  

tokens com activos como moedas fiduciárias, commodities, imóveis ou títulos. 

Assim, a FINMA difunde informações que indicam como as ditas "moedas       

estáveis" serão avaliadas, no âmbito das suas competências de supervisão ao 

abrigo da legislação suíça. Publicada a 11 de Setembro. 

II Relatório da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados 

intitulados Tendências, Riscos e Vulnerabilidades (TRV) para 2019. Este relatório 

efectua o monitoramento dos mercados com base em dados estatísticos TRV, 

concluindo que o risco de mercado permanece muito elevado devido às       

valorizações dos activos que parecem exceder os níveis justificados, perspectivas 

de crescimento económico moderado, desenvolvimentos geopolíticos, bem    

como a redução da curva de rendimentos. A alteração das expectativas da     

política monetária pode aumentar o apetite pelo risco dos investidores e      

reacender a procura de estratégias de rendimento. Divulgado a 10 de Setembro. 

 

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 Workshop da IOSCO sobre o Desenvolvimento de Manuais de Supervisão Presencial, em Kuala Lumpur, Malásia, nos dias 24      

 e 25 de Setembro. 

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

 de Setembro. 

 Reunião Anual e Conferência do Comité de Crescimento e Mercados Emergentes (GEMC), em São Petersburgo, nos dias 19 

 e 20 de Setembro. 

 14ª Conferência Conjunta 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 - EUA alberga o 30º Encontro Anual do International Institute for Capital Market Growth and Development, em WDC,  

          nos meses de Março e Abril de 2020. 

 2. EVENTOS E REUNIÕES 2019 
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