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IOSCO NEWS  
 

 Período: 24/05/2017 a  31/05/2017 

Artigo da White&Case, sociedade         

internacional de Advogados, sobre      

Mercados Financeiros e Blockchain: Será 

2017 o ano dos reguladores? As novas 

regras  relativas aos Blockchain e a      

tecnologia de contabilidade distribuída 

(DLT) estão na agenda dos principais    

reguladores  financeiros. Desde 2016,  

que os decisores políticos e os reguladores começaram a ter um       

interesse na Blockchain e DLT, intensificou-se os comentários e  foi  

elaborado um relatório pela Autoridade Europeia de Valores Mobiliários 

e Mercados (ESMA) e a Financial Industry Regulatory Agency 

(FINRA) .Publicado, no dia 25 Maio de 2017.  

Artigo da Ontário Securities Commission (OSC) sobre “Regulação  

Responsável para os mercados”  debatido  na Universidade de Oxford. 

O artigo apresenta a abordagem da OSC em matéria de política        

regulatória que promove a implementação de uma estratégia, que   

identifica oportunidades, fomenta inovação associadas a reavaliação 

das decisões passadas e seus resultados. Publicado no dia 25 de Maio 

de 2017. 

Discurso de boas-vindas do Sr. Ranjit Ajit 

Singh, presidente da Comissão de Valores  

Mobiliários da Malásia na Conferência do   

Banco Mundial sobre "Finanças islâmicas e as 

parcerias público-privadas (PPP) para            

desenvolvimento de infra-estruturas". O        

recurso ao financiamento baseado no mercado  

mobiliário (mercado de títulos corporativos) é 

uma forma pela qual a Malásia  geriu suas   

necessidades de desenvolvimento de infra-estruturas, com o Iº projecto 

de PPP lançado há mais de três décadas. Proferido, no dia 9 de Maio 

de 2017. 

Discurso proferido pela Sra. Bénédicte  Nolens, Directora Sénior da  

Securities and  Futures, Commission of Hong Kong (SFC), sobre os 

“Avanços das iniciativas da SFC na área de Fintech”, na Conferência  

da Clifford Chance Asia Pacific Funds. A SFC tem vindo a realizar         

diversos trabalhos para criar oportunidades, assegurar o equilíbrio e  

mitigar os riscos associados a evolução tecnológica. Neste sentido,  em 

Março de 2016, o SFC tornou-se um dos primeiros reguladores globais 

de valores mobiliários a lançar um ponto focal dedicado ao Fintech.   

Este ponto  focal é acompanhado por um comité Fintech interno      

composto por representantes de toda a SFC, incluindo pelo Grupo     

Financeiro Fintech. Proferido,  no dia 23 de Maio de 2017 

Discurso do Sr. William Coen, Secretário-geral do Comité de         

Basileia, sobre a “Equivalência regulamentar e sistema regulatório     

global”, proferido no Fórum Internacional de Serviços Financeiros. Trata

-se de uma reflexão sobre o impacto do Brexit e o que isso significa   

para o acesso das instituições financeiras ao mercado único, seja     

através de algum acordo de  equivalência ou de outra forma de          

regulação financeira no Reino Unido. Publicado em  Londres, UK, no 

dia 25 de Maio de 2017. 

Nota de Imprensa do Bank For International Settements (BIS), sobre 

“Como os governadores dos bancos centrais acolheram o código de   

conduta global para mercado cambial”. Os líderes da Economia Global 

acolhem o código Global FX, um único código global para o mercado 

cambial, bem como, a criação do Comité Global de Câmbio para zelar 

pelo cumprimento do mesmo, com vista a promover a integridade deste 

mercado. O código é voluntário e abrange áreas que incluí a ética,    

governança corporativa, partilha de informações e gestão de riscos.  

Publicado, no dia 25 de Maio de 2017. 

Nota de Imprensa da Information Handling  Services, IHS Markit em 

colaboração com a Emirates NBD, referente ao anúncio do lançamento 

do índice de títulos Sukuk. O índice  irá  proporcionar um benchmark de 

alta qualidade de forma objectiva e transparente para os investidores 

em USD.  Publicado no dia 31 de Maio de 2017. 

World Investor Week (WIW) Semana Mundial do Investidor, projecto 

piloto da IOSCO. A campanha mundial de uma semana, a decorrer   

entre 2 a 8 de Outubro, promovida pela IOSCO (Organização             

Internacional das Comissões de Valores) visa consciencializar  sobre a 

importância da educação e da protecção dos  investidores. Publicado 

no dia  31 de Maio de 2017. 

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 Reunião do Comité 2 sobre Regulamentação dos Mercados 

Secundários, Bucareste, Roménia, nos dias 14 a 15 de Junho 

de 2017. 

 Reunião do Comité de Supervisão Regulatória de Entidades 

Jurídicas (LEI ROC) Plenário, Lisboa, Portugal, de 19-20 de 

Junho de 2017. 

 Reunião do Comité 1 sobre Contabilidade, Auditoria e          

Publicação, Berlim, de (dia) 19 a 22 de Junho de 2017. 

 Reunião do Comité 5 sobre Gestão de Activos, Montreal,    

Canadá, de 20 a 21 de Junho de 2017. 

 I fase do Programa de Certificação Global da IOSCO /       

PIFS-para Reguladores de Mercado de Valores Mobiliários, a 

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

 2. EVENTOS E REUNIÕES  
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