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1. Documentos e Papers
Artigo da Sra. Elisabeth Roegele, especialista e responsável pela supervisão da

Comunicado publicado pelo Banco da Lituânia que apresenta recomendações

Autoridade Federal de Supervisão do Mercado Financeiro alemão, BaFin, sobre o novo

sobre o aumento de capital através das Security Token Offering (STO).

“pacote” de protecção dos investidores. No referido artigo são elencadas as medidas

Actualmente, as ofertas de token estão a assumir maior interesse em

aprovadas em Agosto de 2019 pelos departamentos ministeriais alemães das Finanças

detrimento das Initial Coin Offering (ICO). As empresas estão interessadas nesta

e da Justiça e Defesa do Consumidor. Aquela Executiva afirma que haverá uma

forma específica de obtenção de capital como alternativa aos empréstimos

melhoria significativa na segurança do mercado de capitais “cinzento”. No entanto,

bancários. Neste sentido e visando uma maior protecção aos investidores, o

Roegele adverte os investidores de que os modelos de negócios planeados pelos

Banco emitiu as recomendações sobre os tokens que se destinam a explicar o

emitentes podem-se desenvolver de maneira diferente.

posicionamento institucional a este respeito, em vez de criarem novas

Publicado a 4 de Novembro.

DCEF

disposições regulamentares.
Publicado a 31 de Outubro.

Comunicado da Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) sobre a

Declaração sobre o estudo do Conselho de Administração da IOSCO referente às

adopção de uma nova abordagem regulatória para plataformas de negociação de

iniciativas emergentes de moedas estáveis de alcance global. O Conselho

activos virtuais. A aprovação do quadro regulatório da SFC permite que as plataformas

reuniu-se para analisar os riscos e benefícios decorrentes das iniciativas de

que negoceiem activos virtuais em Hong Kong possam solicitar uma licença ao SFC. O

'moeda estável' com potencial de alcance global e como a regulação do mercado

documento sublinha que o SFC apenas concederá licenças a operadores de

de valores mobiliários pode-se aplicar a tais iniciativas.

plataformas capazes de cumprir as normas regulamentares sólidas. Esses padrões são

Publicada a 4 de Novembro.

comparáveis aos que se aplicam a Correctoras e Centrais de Negociação de Valores
Mobiliários licenciadas.
Publicado a 6 Novembro.
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Discurso do Sr. Steven Maijoor, Presidente da Autoridade Europeia dos Valores

Mobiliários

e

dos

Mercados

(ESMA),

alusivo

a

"Benchmarks",

ou

seja,

índices/indicadores de referência e questões conexas, na Conferência organizada pela

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) em Madrid. O Sr. Maijoor
centrou-se nas futuras responsabilidades de supervisão da ESMA, relativamente aos
Administradores de índices de referência de países terceiros e aos índices de

referência críticos da UE (LIBOR, EURIBOR e EONIA).
Proferido a 29 de Outubro de 2019.

DSIFIM

Nota de imprensa e relatório conjunto da Comissão Australiana de Valores
Mobiliários e Investimentos (ASIC) e da Autoridade Holandesa para os Mercados
Financeiros (AFM) denominado "call time" sobre a confiança na divulgação.
Ambas as autoridades analisaram a eficácia da divulgação de produtos
financeiros sobre os resultados para o investidor. O relatório abrange uma
década de estudos de caso de uma ampla gama de produtos e serviços
financeiros na Austrália, Holanda, Reino Unido e EUA. O relatório conclui que a
confiança na divulgação obrigatória e nos avisos de advertência se revelou
muitas vezes ineficaz e, por vezes, até mesmo contraproducente, contribuindo
para um maior prejuízo dos investidores.

Nota de Imprensa da Autoridade dos Mercados de Capitais (CMA) do Quénia sobre
a sua distinção na qualidade de entidade reguladora mais inovadora dos mercados
de capitais em África no ano de 2019 pela revista International Finance Magazine. A
referida distinção resulta do reconhecimento dos seus esforços contínuos para
facilitar as inovações no mercado de capitais no Quénia. Este é o quinto ano
consecutivo que a CMA é galardoada, o que representa o compromisso da
Autoridade em apoiar a inovação como um catalisador
para o crescimento transformador dos mercados de capitais,
disse o Director Executivo da CMA, Paul Muthaura.
Publicada a 25 de Outubro.

Publicados a 14 de Outubro.
Resumo da Reunião Técnica das Organizações Internacionais (IOS) para uma
Regulação Internacional Eficaz. A referida reunião que teve lugar em Paris,
organizada pela OCDE, teve como objectivo apresentar uma estrutura preliminar
do futuro Manual de Procedimentos da Organização. O referido manual sintetiza
os resultados de um esforço colectivo de cerca de 50 Organizações (OI) que
trabalham

em

conjunto

desde

2014

sobre

a

qualidade

da

regulação

internacional. O mesmo destaca as principais características do panorama
internacional da regulação e da definição de normas, bem como identifica as
áreas em que tanto as OI como os países podem implementar para melhoria
dos resultados. Realizada a 5 de Novembro.
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2. Eventos e Reuniões 2019
•

Reunião do Comité 2 da IOSCO relativo aos Mercados Secundários,
Berna – Suíça, 13 e 14 de Novembro;

•

Conferência FSI/IOSCO sobre Emissões de Títulos de negociação e
Infra-estruturas de Mercado,
Madrid – Espanha, de 13 a 15 de Novembro;

•

Reunião do Comité 8 da IOSCO sobre Investidores Não Institucionais
Hamburgo – Alemanha, de 27 a 29 de Novembro;

•

Reunião do Comité 5 sobre Gestão de Investimentos,
Buenos Aires, Argentina, de 15 a 17 de Outubro;

•

Reunião do Grupo Director (SG) da CPMI-IOSCO,
Washington D.C., 16 de Outubro;

•

14ª Conferência Conjunta da IOSCO/FSI sobre Questões de Negociação e
Infra-estrutura de Mercado,
Madrid – Espanha, de 13 a 15 de Novembro;

•

Reunião Semestral do AMCC e 12º Seminário Anual de Treinamento IOSCO

AMCC,
Madrid – Espanha, de 2 a 5 de Dezembro.
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