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IOSCO NEWS  
 

 Período: 03/05/2017 a  24/05/2017 

Artigo dos colaboradores do jornal semanário The Economist    

intitulado “A tecnologia financeira tem vindo a tornar-se cada vez      

menos num campo de batalha, ao contrário do que se temia”. Segundo 

os autores deste artigo, a relação entre os bancos e  as  empresas     

de tecnologia está a tornar-se cada vez mais colaborativa; Publicado 

no dia 5 de Maio de 2017. 

Discurso do Sr. Greg Medcraft, Presidente do Conselho de               

Administração da Securities and Investments Commission australiana,   

sobre “A importância da confiança num mundo digital.” O Mundo está a 

viver um período em que a inovação e a tecnologia constituem o novo 

normal. Em virtude disso, nos são apresentadas novas possibilidades 

que antes eram inimagináveis, razão pela qual se deve concentrar     

esforços no sentido de promover a confiança digital de forma gradual; 

Realizado em Sydney,  Austrália, no dia  25 de Maio de 2017. 

Discurso proferido pelo            

Vice-Presidente da Federal         

Deposit Insurance Corporation 

(FDIC), Sr. Thomas M. Hoenig,   

referente à “O melhor caminho a  

seguir”, apresentado na            

Conferência sobre Risco Sistémico 

e Organização do Sistema          

Financeiro, na Universidade de 

Chapman. Esta investigação ao   

sistema financeiro norte-americano  

revela que apesar da experiência de 2008, o mesmo continua           

fortemente subsidiado, cada vez mais concentrado e menos            

competitivo do que em qualquer outro momento da história. O sistema 

financeiro dos EUA continua a ser altamente vulnerável a choques    

financeiros inesperados; Realizado na Califórnia, EUA, no dia 12 de 

Maio de 2017. 

Nota de Imprensa do Banco Central da Irlanda alusiva ao artigo em 

discussão sobre os Fundos Negociados em Bolsa (sigla inglesa 

ETF´s). De referir que, a Irlanda é o maior Centro Europeu de ETF´s, 

sendo estes o tipo de fundo de investimento que mais cresce no     

mundo. Os ETFs têm tido um crescimento exponencial desde que     

foram estabelecidos pela primeira vez em 1990; Publicado no dia 15 de 

Maio de 2017. 

Nota de Imprensa da Autoridade de Serviços Financeiros do Dubai 

(DFSA) alusiva ao Lançamento da “Licença de Avaliação para          

Inovação nas Empresas de tecnologias financeira (FinTech).” Esta    

licença de serviços financeiros restritos permitirá que as empresas     

FinTech qualificadas desenvolvam e testem conceitos inovadores    

dentro do Centro Financeiro Internacional de Dubai (DIFC), sem        

estarem sujeitos a todos os requisitos regulamentares que                 

normalmente se aplicam às empresas regulamentadas; Publicado, no 

Dubai, Emirados Árabes Unidos, no dia 24 de Maio de 2017. 

Relatório do Sr. Joe Perry, Analista da Financial Stability Board  

(FSB) referente “a definição das próximas etapas de trabalho para    

fortalecer a governança corporativa e mitigar os riscos de má conduta. 

O relatório descreve as conclusões de um conjunto de esforços em   

curso efectuados por Organismos Internacionais, Autoridades           

Nacionais, Associações Industriais e Empresas sobre a aplicação de 

um quadro de governança das empresas para enfrentar o risco de má 

conduta; Publicado no dia 23 de Maio de 2017. 

Relatório da  Financial Stability Board (FSB) sobre a Monitorização 

Global do Shadow Banking de 2016. O relatório apresenta os            

resultados do 6º exercício de Monitorização Anual do FSB para avaliar 

tendências e riscos globais no sistema bancário paralelo, reflectindo os 

dados até o final de 2015, de 28 jurisdições; Publicado no dia 10 de 

Maio de 2017. 

Relatório elaborado pelo Grupo de Trabalho do Comité sobre o       

Sistema Financeiro Global da Financial Stability Board sobre o “Crédito 

FinTech: O relatório considera que a estabilidade financeira poderá   

sofrer implicações se o crédito Fin Tech crescer de tal forma que venha 

representar uma parcela significativa do crédito total.  Os benefícios   

potenciais destes créditos incluem o acesso a fontes de financiamento 

alternativas para os mutuários, uma menor concentração de crédito no 

sistema bancário tradicional e a pressão sobre os bancos                   

estabelecidos para serem mais eficientes em suas provisões de        

crédito. Ao mesmo tempo, podem   surgir preocupações de risco       

sistémico, como padrões de empréstimos mais fracos e provisão de 

crédito pró-cíclica na economia. O crédito FinTech também representa 

desafios para o perímetro regulatório e monitoramento das actividades 

de crédito pelas autoridades". Publicado no dia 22 de Maio de 2017. 

 

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 Germany G20 Day , organizado pela Bloomberg, em Berlim, Alemanha, no dia 13 de Junho 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.  

 I Fase 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, Canadá, de 9 a 14 de Julho de 2017. 

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

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

 22ª Conferência Anual do Instituto Internacional de Valores Mobiliários e Fiscalização de Mercado, organizado pela Securities and Exchange 

Commission dos EUA, Washington, DC, EUA, de 13 a 17 de Novembro de 2017. 

 12º Seminário da IOSCO e Instituto de Estabilidade Financeira (FSI) sobre “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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