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Relatório publicado pelo Conselho de Administração da IOSCO sobre as

divulgações relacionadas com a sustentabilidade dos emitentes. O relatório,

desenvolvido pelo Grupo de Trabalho de Financiamento Sustentável (STF) da

IOSCO, reitera a necessidade urgente de melhorar a consistência,

comparabilidade e fiabilidade dos relatórios de sustentabilidade para os

investidores. O trabalho que a IOSCO tem feito, visa apoiar a evolução das

necessidades informativas dos investidores e a capacidade dos mercados em

matéria de preços, riscos e oportunidades relacionados com a sustentabilidade,

bem como apoiar a alocação de capital.

Nota de Imprensa da Autoridade Reguladora da Indústria Financeira

(FINRA) relativa a multa aplicada à Robinhood Financial LLC em 57

milhões de dólares, tendo ordenado à empresa que pagasse

aproximadamente 12,6 milhões de dólares em restituição, mais juros, a

milhares de clientes prejudicados. As sanções representam a maior sanção

financeira alguma vez aplicada pela FINRA e reflectem o alcance e a

gravidade das violações. Ao determinar as sanções, a FINRA considerou

os danos gerais e significativos sofridos pelos clientes, incluindo milhões

de clientes que receberam informações falsas ou enganosas da empresa e

milhões de clientes afectados pelas interrupções dos sistemas da empresa

em Março de 2020.

Relatório de Consulta da IOSCO sobre as Recomendações de Práticas,

Políticas, Procedimentos e Divulgação na Gestão de Activos. O documento

centra-se em questões de protecção do investidor e propõe que as autoridades

reguladoras de valores mobiliários considerem estabelecer normas e expectativas

de supervisão para os gestores de activos relativamente aos riscos e

oportunidades relacionados com a sustentabilidade. As recomendações

compreendem cinco áreas, nomeadamente, práticas de gestão de activos,

políticas, procedimentos e divulgação, divulgação de produtos, supervisão e

aplicação, terminologia, educação financeira e de investidores.

https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD678.pdf
https://www.finra.org/media-center/newsreleases/2021/finra-orders-record-financial-penalties-against-robinhood-financial?utm_source=MM&utm_medium=email&utm_campaign=E_Robinhood_063021_FINAL
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD679.pdf


Nota de Imprensa da Comissão Europeia sobre a proposta de criação

de uma Unidade Cibernética conjunta para fazer face ao número

crescente de incidentes cibernéticos graves com impacto nos serviços

públicos, bem como na vida das empresas e dos cidadãos em toda a

União Europeia (EU). Todos os actores relevantes na UE precisam de

estar preparados para responder colectivamente e trocar informações

relevantes com base na "necessidade de partilhar", em vez de apenas

"necessidade de saber".

Nota de Imprensa da Financial Conduct Authority (FCA) de UK relativa a

análise efectuada às Gestão de Fundos. Os Gestores de Fundos

desempenham um papel importante como operadores de fundos e é

necessário garantir que contribuam para uma indústria de gestão de

investimentos próspera. A análise indica que algumas empresas não estão a

cumprir as normas da FCA e pretende-se que elas melhorem

significativamente. Espera-se que as empresas analisem as principais

conclusões sobre estruturas de governação, conflitos de interesse, controlos

operacionais e outras áreas destacadas na revisão e tomem medidas.
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Nota de Imprensa da Financial Markets Authority (FMA) -Te Mana

Tātai Hokohoko - Nova Zelândia sobre a publicação de um guia sobre

finanças online, na sequência das preocupações em relação a alguns

influenciadores nas redes sociais e de blogueiros. Rob Everett, Chefe

Executivo da FMA, afirmou que o novo guia destina-se principalmente a

influenciadores das redes sociais, mas também contém sugestões úteis

para os consumidores.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3088
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-review-finds-weaknesses-some-host-authorised-fund-management-firms-governance-and-operations
https://www.fma.govt.nz/news-and-resources/reports-and-papers/guide-to-talking-about-money-online/


Gabinete de Cooperação 

Comissão do Mercado de Capitais 

Fonte: Weekly Bulletin for IOSCO – 22

Próximas reuniões da IOSCO

 Workshop Virtual de Assistência Técnica em questões de Enforcement da

IOSCO AMERC, 28-29 de Setembro;

 16ª Conferência IOSCO-FSI sobre Questões de Negociação de Valores

Mobiliários e Infraestrutura de Mercado, 6-7 de Outubro, Madrid/Espanha.
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