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1. DOCUMENTOS E PAPERS
Discurso de Urs Rüegsegger, Presidente da World Federation of Exchanges

concedidas para fundos de investimento e eliminar o facto de ficarem sujeitas à

(WFE), no qual afirma a necessidade da colaboração da indústria financeira com

aprovação legal. Publicada a 12 de Setembro.

as áreas de criptografia, da avaliação correcta dos dados do mercado e
fragmentação

de

mercado.

Na

46ª

Assembleia

Geral

da

Federação

Ibero-Americana de Bolsas de Valores (FIAB), o Executivo, no seu discurso,
abordou algumas das prioridades estratégicas da WFE para 2019, tais como,
coerência regulatória e fragmentação do mercado; abordou igualmente a
implementação de políticas relacionadas com a tecnologia, tais como activos
criptográficos e a importância de avaliar correctamente os dados do mercado.
Proferido a 13 de Setembro.

Nota de imprensa da Autoridade Europeia dos Seguros e Fundos de Pensões
(EIOPA), sobre a criação do Grupo Consultivo de Peritos em Ética Digital para
o sector dos Seguros de forma a auxiliar a Autoridade no desenvolvimento dos
princípios de responsabilidade digital. Na sequência da sua recente análise
temática efectuada pelo grupo consultivo sobre a utilização da Análise de
Grandes Dados (BDA), o mesmo concluiu que existem muitas oportunidades
decorrentes da BDA e da digitalização em geral, mas também alguns riscos que
precisam de ser abordados com profundidade. Por este motivo, os princípios

Discurso de Andrew Bailey, CEO

da responsabilidade digital versarão sobre a utilização de novos modelos

da Financial Conduct Authority

empresariais, tecnologias e fontes de dados no referido sector, numa

(FCA), na Bloomberg Conference,

perspectiva de equidade, tendo em conta o viés ético. Publicada a 17 de

em Londres, sobre o ponto de

Setembro.

situação

da

preparação

serviços

financeiros

dos

para

o

BREXIT. Actualmente, a legislação
britânica

permite

que

empresas

do

Reino

utilizem

as

câmaras

as
Unido
de

compensação sediadas na União Europeia (UE) por um período de 3 anos a
contar da data do BREXIT. Foram, igualmente, tomadas medidas por parte das
autoridades da UE para permitir o reconhecimento temporário das contrapartes
centrais (CCP) do Reino Unido e eliminada a possibilidade de tais CCP virem a
encerrar a compensação de valores mobiliários para as empresas da UE num
cenário de BREXIT sem acordo. Proferido a 16 de Setembro.
Nota de imprensa da declaração conjunta da Commodity Futures Trading

Commission (CFTC) norte-americana e da Comissão Europeia sobre questões de
regulamentação e cooperação transfronteiriça em matéria de derivados. Ambas
Autoridades reafirmaram o seu empenho mútuo na cooperação transatlântica,
em conformidade com os princípios internacionais sobre a matéria, o diálogo e
a diferença recíproca entre os supervisores, permitindo a implementação
efectiva das reformas do G20 nos mercados de derivados. Esta coordenação
facilitará a transparência, competitividade e a robustez dos mercados. Publicada
a 13 de Setembro.
Nota de imprensa da Canadian Securities Administrators (CSA), sobre as oito
iniciativas propostas pelas autoridades de regulação dos mercados de valores
mobiliários do Canadá para reduzir a carga regulatória nos fundos de
investimento. Nos comentários da CSA,
sobre as referidas propostas, sugerem a
alteração das regras que visam eliminar
os requisitos da duplicação dos processos

Nota de imprensa sobre a declaração do Sr. Dennis Kelleher, Presidente e CEO
da Better Markets, na apresentação sobre o estado da reforma financeira e
análise ao 11º aniversário da queda do
Banco de Investimento Lehman Brothers".
Após 11 anos da maior falência financeira
da história dos EUA, a do Lehman Brothers,
que desencadeou o crash de 2008 em Wall

Street,

a

Better

Markets

lançou

a

apresentação detalhada das duas fases da
reforma financeira, a que analisa a importância de identificar as ameaças às
crises e como saber evitá-las. Difundida a 15 de Setembro.
Nota de imprensa da Bank for International Settlements (BIS) a informar a
assinatura do Acordo entre a Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) e o
BIS acerca da criação do Centro de Inovação do BIS na Região Administrativa
Especial de Hong Kong. O Hub identificará e desenvolverá uma visão
aprofundada das tendências tecnológicas que afectam os bancos centrais,
orientada para a melhoria do funcionamento do sistema financeiro mundial e
servirá de referência para uma rede de peritos de bancos centrais em matérias
de inovação tecnológica. Na fase inicial, serão criadas as sedes em Hong Kong,
Singapura e Basileia, na Suíça. Divulgada a 18 de Setembro.
Nota de imprensa da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos
Mercados (ESMA) alusiva à alerta dos reguladores financeiros da UE acerca dos
riscos

associados

ao

BREXIT.

No

último

relatório

de seguros, fundo de pensões e valores mobiliários da UE continuam a
enfrentar uma série de riscos. Publicada a 12 de Setembro.

2. EVENTOS E REUNIÕES 2019
Reunião Anual e Conferência do Comité de Mercados Emergentes e em Crescimento (GEMC), em São Petersburgo, nos
dias 19 e 20 de Setembro.



Workshop de Formação da IOSCO sobre MMoU/EMMoU, Kuala Lumpur, Malásia, de 12 a 14 de Novembro de 2019.



14ª Conferência Conjunta da IOSCO/FSI sobre Questões de Negociação e Infra-estrutura de Mercado, em Madrid, de 13
a 15 de Novembro.
Programa de Certificação Global para Reguladores de Mercados de Valores Mobiliários - Inscrições abertas para a Fase II,
Cambridge, Massachusetts, de 9 a 13 de Dezembro (IOSCO / PIFS-Harvard Law School).



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.

Elaborado pelo: Departamento de Cooperação

e

das Autoridades Europeias de Supervisão (AES), revela que os sectores bancário,

estatuir isenções que são frequentemente



"Riscos

Vulnerabilidades no Sistema Financeiro da EU, publicado pelo Comité Conjunto

regulatórios, de modo a simplifica-los e



sobre

Fonte: Weekly Bulletin for IOSCO Members - 26

