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1. DOCUMENTOS E PAPERS
Nota de imprensa da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos

Nota de imprensa da Comissão Valores Mobiliários da Malásia (SC) acerca da

Mercados (ESMA) alusiva à emissão de dois conjuntos de orientações relativas

implementação do seu Plano de Acção anticorrupção. A SC aplicará um plano
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Mercado
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Publicada a 19 de Julho.
Nota de imprensa da Securities and Exchange Commission (SEC), dos EUA a
anunciar o congelamento de activos da Microcap após ter comprovado o Pump
and Dump Scheme, direccionado a investidores de retalho idosos. A Comissão
desencadeou uma acção de emergência em que alega que dois indivíduos
administravam um sistema de venda de acções ilegais, designado pump and

dump scheme destinado a defraudar potenciais pequenos investidores de idade
avançada. A SEC obteve uma ordem judicial para congelar os activos dos réus.
Difundida a 18 de Julho.

Governança Corporativa. Publicada a 22 de Julho.
Nota de imprensa da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos
Mercados (ESMA) a divulgar o seu relatório anual de avaliação pelos pares
sobre a supervisão das Contrapartes Centrais (CCP) da UE. A análise centrou-se
na eficácia das Autoridades Nacionais de Concorrência e Práticas de Supervisão
para avaliar a conformidade das CCP com os requisitos do Regulamento
relativo à Infra-estruturas do Mercado Europeu (EMIR) em matéria de acordos
de garantia e financiamento. Publicada a 22 de Junho.
Nota de imprensa da Comissão Reguladora dos Valores Mobiliários da China
(CSRC), sobre a supressão dos limites à participação estrangeira em valores
mobiliários objecto de investimento de empresas estrangeiras, empresas de
gestão de fundos e empresas de futuros até 2020. Em 19 de Julho, o Gabinete
de Estabilidade Financeira e Comité de
Desenvolvimento anunciou uma série de
políticas

para

expandir

a

abertura

financeira, entre os quais o calendário de

Nota de imprensa da Comissão de Valores Mobiliários de Alberta (ASC) do

eliminação dos limites à propriedade

Canadá sobre a assinatura do Memorando de Entendimento Aprimorado/

estrangeira

Reforçado da IOSCO - Enhanced Multilateral Memorandum of Understanding

estrangeiros

Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information

mobiliários, sociedades gestoras de fundos e sociedades de futuros. Publicada a

(EMMoU). O instrumento promove uma maior cooperação e assistência entre

23 de Julho.

as autoridades regulatórias dos mercados de valores mobiliários e presta a
assistência mais completa possível, a fim de aumentar a eficácia das
investigações.

A

exigência

da

aplicação

do

Enforcement fornece uma

abordagem altamente colaborativa e neste EMMoU irá aumentar os esforços
através de mais partilha de informações e cooperação com organizações
semelhantes de todo o mundo. Publicada a 22 de Julho.
Nota de imprensa da Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) dos EUA, a
recomendar o Relatório das Instituições Financeiras reportando as Suspeitas de
Exploração Financeira de clientes idosos. O CFPB emitiu um parecer actualizado
às instituições financeiras, instando a reportar às autoridades locais, estaduais e
federais competentes sempre que suspeitem que um idoso é alvo ou vítima de
exploração financeira. Publicada a 18 de Julho.
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investimentos
de

valores

Nota de imprensa da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos
Mercados (ESMA), a difundir o seu parecer técnico sobre as considerações de
sustentabilidade no mercado de notação de risco e as suas orientações finais
sobre os requisitos de divulgação aplicáveis a esses mercados. Publicada a 18
de Julho.
Nota de imprensa do Comité Europeu do Risco Sistémico (ESRB) a publicar o
Monitor de Risco de Intermediação Financeira Não Bancária UE – NBFI,
anteriormente denominado Shadow Banking Monitor, que abrange os dados
até ao final de 2018. Esta é a quarta edição de uma série anual que contribui
para a monitorização de uma parte do sistema financeiro que cresceu nos
últimos anos e que representa actualmente cerca de 40% do sistema financeiro
da UE. Publicada a 17 de Julho.

2. EVENTOS E REUNIÕES 2019


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, de 24/25 de Setembro;



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