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IOSCO NEWS  
 

 Período: 31/05/2017 a  07/06/2017 

Discurso do Sr. 

Fernando Restoy, 

Presidente do Instituto de Estabilidade 

Financeira do Bank for International    

Settlements (BIS), sobre a “Regulação e   

Supervisão bancária no período           

pós-crise”, na Conferência Internacional do Centro de Investigação de 

Regulação e Supervisão do sector Financeiro (CIRSF). Segundo  o 

conferencista, as normas e práticas harmonizadas globalmente não 

precisam ser aplicadas a todos os bancos em todas jurisdições da 

mesma forma. Não obstante a isso, é preciso ter em mente que  a   

aplicação do princípio da proporcionalidade não deve comprometer a 

rigidez dos requisitos prudenciais. Proferido em Lisboa, Portugal, no 

dia 1 de Junho de 2017. 

Discurso do Sr. Steven Maijoor, Presidente da 

European Securities and Markets Authority, 

(ESMA), na Conferência Anual da Futures      

Industry Association, referente ao tema “Olhar 

para o futuro.” Neste certame o Presidente      

reflectiu sobre as actividades diárias fornecendo 

uma actualização sobre o progresso na           

implementação e preparação da Directiva dos 

Mercados de Instrumentos Financeiros (MiFID) e 

o Regulamento sobre Mercados de Instrumentos      

Financeiros (MIFIR). Proferido em Londres,    Inglaterra, no dia 7 de 

Junho de 2017. 

Discurso do Sr. Nobuchika Mori, Comissário da Agência de Serviços 

Financeiros do Japão, na Conferência Anual do Centro de Economia e 

Negócios Japoneses, sobre “Como o FinTech criará partilha de         

valores?”. Ao longo da sua exposição o Comissário revelou que o      

paradigma do avanço da tecnologia financeira apresentará novos      

desafios aos reguladores. As respostas do autor  às questões dos 

avanços do FinTech orientam as escolhas das políticas dos               

reguladores nas suas jurisdições. Proferido em Tóquio, Japão, no dia 

25 de Maio de 2017.  

Discurso do Sr. Greg Medcraft, Presidente da     

Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da 

Austrália, sobre “O papel da titularização no financiamento da            

actividade económica e do se crescimento,” no Fórum do Investidor. O 

prelector centrou a sua abordagem em três temas fundamentais,      

designadamente: A importância da titularização e dos mercados de   

capitais como fonte alternativa de   financiamento; A harmonização e 

riscos de fragmentação e a inovação da tecnologia blockchain e futuro 

da titularização. Proferido em Londres, Inglaterra, no dia 5 de Junho de 

2017. 

Entrevista dirigida pelos Srs. Sophie Fay e  

Pascal Riché da revista  L'Obs ao Sr. Benoît 

Coeuré, membro da Comissão Executiva do    Banco Central Europeu, 

sobre as declarações da administração Trump relativamente a          

necessidade de se reconsiderar os regulamentos bancários              

implementados após a crise financeira de 2008. O Reino Unido será 

tentado a fazer o mesmo no contexto da Brexit. Em França, Emmanuel 

Macron também pensa que as medidas tomadas foram excessivas, 

questionando-se, se isso não representa uma ameaça  à estabilidade 

do sistema financeiro. Realizada no dia 23 de Maio de 2017.  

Nota de Imprensa da Securities and Exchange Board  of India (SEBI), 

sobre a Formação do   Comité de Governança Corporativa. O SEBI  

criou um comité sob a  presidência do Sr. Shri Uday Kotak,               

Vice-presidente do Banco Kotak Mahindra, para assessorar as       

questões relacionadas à governança  corporativa. O Comité deverá  

fazer recomendações ao  SEBI sobre  diversas questões, com o       

objectivo de melhorar os padrões de governança corporativa das       

empresas cotadas na Índia. Publicado no dia 2 de Junho de 2017. 

Artigo da revista The   Economist sobre a  “A corrida para o Fintech. 

Como tornar o banco islâmico num centro   fintech”. Os centros         

financeiros no Médio Oriente procuram   juntar-se à onda  Fintech. Por 

toda a sofisticação de alguns dos seus centros financeiros e apesar da 

presença intensa de produtos tecnológicos, o Médio Oriente adoptou 

tardiamente a tecnologia financeira ou fintech com investimentos      

globais nessa área desde 2010. Publicado no dia 1 de Junho de 2017. 

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 Reunião do Comité 2 sobre Regulamentação dos Mercados Secundários,  a realizar-se em Bucareste, Roménia, nos dias 14 e 15 de 

Junho de 2017. 

 Reunião do Comité de Supervisão Regulatória de Entidades Jurídicas (LEI ROC) Plenário,  a ter lugar em, Lisboa, Portugal, de 19 a 

20 de Junho de 2017. 

 Reunião do Comité 1 sobre Contabilidade, Auditoria e Publicação,  a ter lugar em, Berlim, Alemanha de 19 a 22 de Junho de 2017. 

 Reunião do Comité 5 sobre Gestão de Activos, a realizar-se em, Montreal, Canadá, de 20 a 21 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 Executivo de Supervisão,  a realizar-se em Madrid, Espanha, de 4 a 7 de Setembro de 2017. 

 2. EVENTOS E REUNIÕES  

   DEED, GVIM 

   DPRN, DSIC 

   DPRN, DSOICE    DEED 
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