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1. DOCUMENTOS E PAPERS
Artigo publicado pela congénere

documento em consulta pública procura colher feedback dos intervenientes do
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mercado, as preocupações levantadas em torno de questões como a

Bundesanstalt

für

Finanzdienstleistungsaufsicht

internalização de ordens no mercado de acções canadense. A internalização é

(BaFin), sobre a classificação do

geralmente considerada como as situações em que há uma negociação onde

Insurtech.

intervém o mesmo agente de intermediação, tanto na posição de comprador,

Segundo

o

da

BanFin,

especializado
empresas

inovadoras

artigo

estão

as
a

impulsionar a digitalização do sector
dos seguros e colocá-lo ao lado de provedores tradicionais. Segundo aquela
congénere, este sector não é um sistema fechado e consequentemente é
afectado pelos desenvolvimentos sociais, tecnológicos e regulatórios. As
tendências

demográficas,

as

mudanças

climáticas,

os

desafios

da

sustentabilidade financeira e a regulação da protecção de dados são os
exemplos mais proeminentes. Esta megatendência inovadora da digitalização e
as tecnologias financeiras à elas relacionadas estão de igual modo a entrar no
sector de seguros, lê-se no artigo. Publicado a 7 de Março.

norte-americana sobre a sua Declaração Conjunta com a Autoridade Monetária
de Singapura (MAS) referente ao reconhecimento mútuo de certos locais de
negociação de derivados nos Estados Unidos e na Singapura. A CFTC emitiu
uma ordem que isenta a exigência de registo junto da CFTC de negociação de
certos derivados regulados pela MAS, como meio de facilitar a execução de swap
(SEFs). De igual modo, a MAS anunciou a emissão de regulamentos que isentam
determinados locais de negociação de derivados regulados pela CFTC.
Publicada a 13 de Março.
de

Imprensa

do

Comité

de

actualizadas, não exigindo a publicação de relatório de avaliação. Este sistema
permite que as jurisdições actualizem as suas informações mais rapidamente,
possibilitando que as mesmas implementem normas para o pagamento,
compensação e liquidação. Este monitoramento da implementação do Nível 1 é
baseado em auto-avaliações das jurisdições e como estas adoptaram medidas
para implementar os 24 Princípios para Infra-estruturas do Mercado Financeiro

Programa de Seminários de Treinamento da IOSCO, dos dias 24 a 26 Abril,
em Madrid, Espanha. O Programa será realizado de 24 a 26 de Abril de 2019 nas
instalações da IOSCO em Madrid. Para este ano, o programa conta com o tema
"Protegendo o Investidor não-institucional: Uma Perspectiva do Regulador de
Valores Mobiliários". É gratuito e aberto a todos os membros da IOSCO, sendo
possível indicar mais de três delegados por membro, entretanto, se for de
interesse das autoridades ter delegados adicionais, poderá ser criada uma lista
de espera, condicionada à confirmação do número de participantes, até 25 de

Mobiliários (IOSCO), sobre o Repositório de Iniciativas Regulamentares para
Preparação do Brexit, lançado a 8 de Março. Esta iniciativa enquadra-se numa

Pablo Hernández de Cos. O Grupo de

das suas funções, enquanto facilitadora do intercâmbio de informações tanto a

Governadores e Chefes de Supervisão
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online de avaliações do Nível 1, que dá acesso a um conjunto de informações

Publicação da Organização Internacional das Comissões de Valores

referente à nomeação do Presidente, Sr.
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(CPMI) e da IOSCO referente à divulgação dos avanços do sistema rastreador

Março.

Supervisão Bancária da Basileia (BCBS),

(GHOS),

Nota de imprensa da Committee on Payments and Market Infrastructures

(PFMI). Publicada a 14 de Março.

Nota de imprensa da Commodity Futures Trading Commission (CFTC),

Nota

como de vendedor. Publicada a 12 de Março.

de

Basileia

nível global como regional. Essa troca de informações promove a protecção do

de

investidor, o desenvolvimento dos mercados, o fortalecimento da infra-estrutura

Supervisão Bancária, nomeou o Sr. Pablo

de mercado e facilita a implementação de regulamentação apropriada. A saída do

Hernández de Cos, o Governador do

Reino Unido da União Europeia pode afectar amplamente os mercados

Banco da Espanha, para o cargo de

financeiros e consequentemente os membros da IOSCO e as entidades por eles

Presidente do Comité de Basileia de

supervisionadas. Publicado a 8 de Março.

Supervisão Bancária. O novo Presidente

Relatório e carta do economista-chefe de Análise de Risco da Autoridade

sucede o Sr. Stefan Ingves, Governador do
Julho de 2011.

Europeia de Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA), Sr. Steffen Kern sobre

Conforme estabelecido na Carta do Comité, o Presidente daquele Comité é

os fundos de investimento alternativos da União Europeia (UE). A carta do Sr.

indicado para um mandato de três anos, renovável uma única vez. Publicada a 7

Kern apresenta o primeiro Relatório Estatístico Anual da ESMA com o objectivo

de Março.

principal de contribuir para o trabalho de avaliação de riscos a luz do relatório

Sveriges Riksbank, que presidiu o Comité de Basileia desde

Nota de imprensa da Canadian Securities Administrators (CSA), referente
ao documento conjunto CSA e da Organização Reguladora do Sector de
Investimentos do Canadá (IIROC) submetido à consulta pública. O referido

semestral da ESMA sobre Tendências, Riscos e Vulnerabilidades. Este relatório
apresenta também a avaliação regulamentar dos Fundos de Investimento
Alternativo (FIA) e fornece métodos para a sua supervisão. Publicado a 7 de
Março.

2. EVENTOS E REUNIÕES 2019


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 de Abril



44.ª Reunião Anual da IOSCO em Sydney, Austrália, dos dias 13 a 17 de Maio
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