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Período: 07/02/2018 a 14/02/2018
1. DOCUMENTOS E PAPERS
Alerta da Securities and Futures Commission

Nota de Imprensa da European Securities and Markets Authority sobre a

(SFC) de Hong Kong sobre os riscos da

emissão das Directrizes sobre a gestão de conflitos de interesses para

Cripto moeda. O SFC remeteu ofícios a sete

contrapartes centrais (CCP’s).

bolsas de valores que transaccionam cripto

infra-estruturas do Mercado Europeu, as CCP’s devem

implementar

moedas em Hong Kong ou que têm ligações com

disposições e políticas organizacionais para evitar potenciais

conflitos de

Hong Kong, alertando-lhes para não efectuarem

interesses e resolvê-los caso as medidas preventivas não sejam suficientes.

transacções sobre este tipo de moedas, uma vez

Publicada no dia 7 de Fevereiro de 2018.

De acordo com o Regulamento das

que não são considerados valores mobiliários,
conforme definido no Decreto de Valores Mobiliários e Futuros sem licença.
Nota

Divulgada no dia 12 de Fevereiro de 2018.

de

Imprensa

da

Bank

for

International

DEED

Settlements sobre o trabalho em colaboração com o

Fundo Monetário Internacional que ajudará a reforçar as competências e
Nota de Imprensa da Financial Conduct Authority sobre o relatório referente à

aptidões dos reguladores e supervisores financeiros, particularmente no

negociação algorítmica. O relatório resume as principais áreas de foco para a

contexto da implementação das reformas financeiras e operações pós-crise e

negociação algorítmica e destaca as boas e más práticas observadas

a lidar com questões emergentes, nomeadamente, a tecnologia financeira.

anteriormente em análises efectuadas. Esta tecnologia automatizada trouxe

Publicada no dia 9 de Fevereiro de 2018.

benefícios significativos para os investidores, nomeadamente o aumento da
velocidade na execução e custos reduzidos. No entanto, também pode
acarretar alguns riscos, assim sendo, é essencial que as principais funções de
supervisão, inclusive a conformidade e a gestão dos riscos, acompanhem os
avanços tecnológicos. Publicada no dia 12 de Fevereiro de 2018.

Primeira

sobre o lançamento para consulta pública da proposta das

anual

da

Autorité des Marchés Financiers (AMF),
França sobre Poupança e Investimento para
entender melhor o comportamento e a
opinião

Nota de Imprensa da Monetary Authority of Singapore

Pesquisa

dos

pequenos

investidores.

A primeira edição desta Pesquisa teve como
DCEF/DEED

Directrizes para proteger usuários do sistema de pagamento electrónico que
visa incentivar a adopção mais generalizada do E-payments, estabelecendo
padrões relativamente às responsabilidades das instituições financeiras e dos
usuários. Publicada no dia 13 de Fevereiro de 2018.

objectivo obter uma visão mais completa do
mercado em relação às decisões e objectivos
dos investidores que fazem poupança, em particular, medir o apetite pelo
Mercado de Acções e detectar alguns sinais animadores relativamente ao
investimento em acções. Também foi revelado resultado de um estudo sobre
os retornos dos investimentos a longo prazo, cujas conclusões sustentam o
legítimo interesse de muitos franceses em acções.
Publicada no dia 7 de Fevereiro de 2018.

Nota de Imprensa da Financial Conduct Authority
e da Information

Commissioners Office sobre a

actualização do Regulamento Geral de Protecção

Relatório de consulta do Conselho da Organização

de Dados da União Europeia (RGPD). O RGPD

Internacional de Valores da IOSCO com vista a identificar

será aplicado no Reino Unido a partir de 25 de

e

Maio de 2018. É um passo essencial para

na sequência da publicação do relatório de

melhorar a privacidade e a

levantamento relativo aos produtos alavancados no mercado de balcão.

segurança dos dados

pessoais. Assim sendo, o tratamento justo ao investidor é igualmente uma

promover

abordagens

regulatórias

para

proteger

Publicado no dia 13 de Fevereiro de 2018.

Financeiros. Publicada no dia 9 de Fevereiro de

2018.

2. EVENTOS E REUNIÕES



Reunião do Comité 7 sobre Derivados, em Madrid, de 28 de Fevereiro
a 1 de Março de 2018;



Conferência Global da Educação do Investidor

alusiva ao 10º aniversário

da IFIE-IOSCO, no Japão de 9 a 11 Abril de 2018;


Fase I do Programa de Certificação da Global IOSCO / PIFS-Harvard LAW
SCHOOL para Reguladores de Mercados de Valores Mobiliários, em Madrid
de 18 a 29 de Junho de 2018.



13º Seminário conjunto da IOSCO e Instituto de Estabilidade Financeira (FSI)
sobre

Questões

Comerciais

de

Livre

e

Infra-estrutura

de

Mercado,

na Suíça de 14 a 16 Novembro 2018.

Elaborado pelo: Gabinete de Cooperação

os

investidores,

Dezembro de 2016 sobre o

preocupação, tanto da Lei de Protecção de Dados, como do actual Quadro
Regulamentar de Serviços

DCEF
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