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IOSCO NEWS  
 

 Período: 05/04/2017 a 19/04/2017 

Artigo da Sra. Laura Smart cientista comportamental para Financial 

Conduct Authority sobre “A veracidade económica: existem três        

aspectos em que a ciência comportamental pode ajudar a identificar 

um anúncio enganoso”, incluindo aquelas que usam números,          

estrutura e autenticidade. Publicado no dia 14 de Abril de 2017.  

Discurso do Sr.Christopher Woolard, Director Executivo de Estratégia 

e Concorrência na FCA, do Reino Unido, proferido na Cimeira Global 

de Inovação Financeira, sobre o tema “Inovar para o Futuro”. O        

conceito de inovação financeira chamou atenção dos reguladores em 

todo mundo e só nos últimos  meses assinamos acordos de              

cooperação com a China, Japão, Canadá e Hong Kong em matéria de 

inovação financeira; publicado no dia 10 de Abril de 2017. 

Discurso de Benoît de Juvigny, Secretário-Geral da Autorité Des   

Marches Financiere (AMF), proferido no Fórum Global de Política e  

Regulação da AIMA.  O BREXIT reforça a necessidade de dispor de 

um quadro regulamentar claro e harmonizado na UE e coeso na sua 

aplicação pelos diferentes Estados-Membros. Realizado em Paris, 

França no dia 13 de Abril de 2017. 

Discurso proferido pela Srª. Sharon Y. 

Bowen, Comissária da Commodity Futures 

Trading Commission (CFTC), no Seminário       

EUROFI de 2017, alusivo ao tema “Que   

futuro para a regulação global dos mercados 

financeiros?”. A Comissária ao longo da sua 

explanação fez menção sobre a                

necessidade imperiosa de se construir uma 

regulação forte e global que forneça às    

nossas economias instituições coesas e 

com o capital necessário para o crescimento 

e a inovação. Publicado no site CFTC, em Malta, Espanha, no dia 5 de 

Abril de 2017. 

 

 

Entrevista com o Sr. Jaime Caruana, Director-Geral do Bank  for  

International Settlements, BIS ao Jornal Börsen-Zeitung, sobre “Os 

Bancos Centrais estão a caminhar em direcção a territórios              

desconhecidos, porque nalguns   casos recorrem a instrumentos     

completamente novos”. É importante que se faça esse percurso de   

forma gradual e cautelosa, pois não sabemos como os mercados     

poderão reagir. Publicada no dia 11 de Abril de 2017. 

Nota de imprensa da Autoridade Europeia dos Mercados de Valores 

Mobiliários (ESMA), que emitiu orientações pormenorizadas sobre a 

aplicação da Directiva relativa aos Instrumentos Mercados  Financeiros  

(MiFID II) e de Regulação (MiFIR). Publicado no dia 5 de Abril de 2017. 

Nota de Imprensa da World Federation of Exchanges (WFE), que    

publicou um conjunto de padrões de resiliência cibernética projectados 

para serem usados pelos membros do WFE e outros mercados         

financeiros. O objectivo do comunicado é assegurar o alinhamento e os 

padrões mínimos comuns em todo o sistema global financeiro.         

Publicado em Londres, Reino Unido no dia 12 de Abril de 2017.  

Nota de Imprensa da Financial Stability   Board sobre o Quadro para a 

avaliação da implementação dos efeitos das Reformas de Regulação 

Financeira do G20. Publicado em Basel, Suíça no dia 11 de Abril de 

2017. 

Nota de Imprensa do Bank for International Settlements (BIS),         

referente a publicação do Relatório do 

Comité do BIS sobre “O Mercado       

Internacional de Repos em transicção 

após-crise: mudanças na Regulação e 

estímulos do Banco Central”. Este       

relatório analisa as mudanças na        

disponibilidade e os custos do             

financiamento via mercado repos.       

Publicado no dia 12 de Abril de 2017 

 

 

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 42ª Conferência Anual da IOSCO, a ter lugar em  Montego Bay, Jamaica, de 14 a 18 de Maio de 2017. 

 IOSCO Seminar Training Program (STP), a ter lugar em Madrid, Espanha, de 3 a 5 de Maio de 2017. 

 9ª Conferência sobre Educação para o Investidor, organizada pelo Fórum Internacional para a Educação de Investidores (IFIE), a ter 

lugar no Rio de Janeiro, Brasil, de 4 a 6 de Junho de 2017.  

 Fase I do Programa de Certificação Global da IOSCO / PIFS-Harvard para Reguladores de Mercado de Valores Mobiliários, a ter  

lugar em Madrid, Espanha, de 19 a 30 de Junho de 2017. 

 Programa de treinamento do Toronto Centre, a ter lugar em Toronto, Canada, de 9 a 14 de Julho de 2017. 

 Programa Executivo de Supervisão, Madrid, Espanha, 4 a 7 de Setembro de 2017. 

 10º Seminário de Formação da IOSCO AMCC, Mumbai, Índia, 26 a 28 de Setembro de 2017. 

 12º Seminário da IOSCO Instituto de Estabilidade Financeira (FSI) sobre questões da carteira de negociações e  infra-estruturas de 

Mercado, Madrid, Espanha, 15 a 17 de Novembro de 2017. 

 2. EVENTOS E REUNIÕES  
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