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IOSCO NEWS  
 

 Período: 29/06/2017 a  12/07/2017 

Artigo da Hedge Fund Standards Board que divulga a versão final 

do Modelo de Protocolo Aberto (OP) para Fundos de Seguros. Este 

Modelo OP para Fundos de Seguros facilitará uma melhor  divulgação 

das exposições ao  risco dos    

seguros. A OP padroniza a       

recolha, o  agrupamento e a     

representação de informações 

sobre o risco de fundos de       

investimento  alternativos e outros 

tipos de   fundos de   investimento 

e fornecendo assim um quadro 

uniforme com entradas de dados consistentes, metodologias de cálculo 

padrão e Relatórios. Publicado em Julho de 2017 

Consulta Pública  da IOSCO sobre o relatório de recomendações de 

gestão Risco Liquidez em Organismos de investimento colectivo (OIC). 

O documento reporta quanto a gestão do risco de liquidez é importante 

para salvaguardar os interesses e o tratamento equitativo dos           

investidores e manter a ordem e a robustez do OIC e dos mercados. 

Publicado em Julho de 2017. 

Consulta Publica  do Comité de Basileia de Supervisão Bancária 

(BCBS) e do Organização    Internacional de Comissões de Valores 

Mobiliários (IOSCO)  sobre os “Critérios para a identificação de          

titularizações  de curto prazo de forma simples, transparentes e       

comparáveis (os critérios de STC de curto  prazo)”. Publicado no dia 16 

de Julho de 2017. 

Discurso de Andrew               

Bailey,Director   executivo da   

Financial Conduct Authority 

(FCA), no evento Reuters,      

sobre o “Por Que o comércio  

livre e os serviços financeiros em 

mercados     abertos são         

importantes”. Este passa em  

revista o   trabalho efectuado  

pela FCA desde o Brexit e o    

impacto do mesmo nos serviços financeiros.  As empresas devem    

poder tomar suas próprias decisões sobre onde se localizar, desde que 

existam   disposições  regulamentares adequadas que preservem o  

interesse   público. Proferido em Londres, no dia 6 de Julho de 2017. 

Discurso  do Sr. Greg Medcraft, Presidente da  Comissão          

Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos, no The Bund 

Summit on Fintech, sobre a “Coordenação regulatória global e a        

importância dos fóruns globais em período de  rápidas mudanças”. Na 

sua abordagem faz alusão da cooperação e a coordenação regulatórias 

globais serem essenciais para realizar os  benefícios da revolução    

tecnológica e da transformação regulatória através da IOSCO.         

Proferido em Xangai, 9 de Julho de 2017. 

Nota de imprensa da Financial Stability Board (FSB) sobre          

resolução das orientações para bancos globais e dos relatórios sobre a 

implementação de reformas. Este relatório apresenta orientações sobre 

como as empresas que implementaram a resolução devem continuar a 

ter acesso às infra-estruturas do mercado financeiro (FMIs). O objectivo

-chave da resolução é manter a continuidade das funções críticas de 

uma empresa. Publicado no dia 6 de Julho de 2017. 

Nota de Imprensa da Comissão de Valores  Mobiliários e Futuros 

(SFC) de Hong Kong, em que a SFC  e a Autorité des Marchés         

Financiers  (AMF) assinam o memorando de entendimento sobre       

Reconhecimento de Fundos. O  Reconhecimento de Fundos de França

-Hong Kong (MRF) permitirá fundos públicos elegíveis de Hong Kong e 

francês a serem distribuídos aos investidores não institucionais no   

mercado de cada um, por meio de um processo de autorização        

simplificado. Publicado no dia 10 de Julho de 2017. 

Nota de Imprensa do Narodowy Bank Polski (NBP) e da Autoridade 

Polaca de Supervisão Financeira (KNF) sobre "moedas virtuais".      

Ambas autoridades desincentivam a compra e investimento em        

moedas virtuais. Consideram que a retenção de moedas virtuais está 

associada a um número significativo de tipos de risco, não apenas para 

seus usuários, mas também para instituições financeiras. Publicada no 

dia 7 de Julho de 2017. 

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 Programa de Treinamento do Toronto Centre, a ter lugar em Toronto, Canadá,  de 9  a 14 de Julho de 2017. 

 Encontro sobre Compliance organizado pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e  Thomas A. Biolsi International Institute for 

Compliance and Examinations, Washington, - DC,  EUA, do 10-14 de  Julho de 2017 

 Programa 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. 

 Semana Mundial do Investidor, Projecto-piloto da IOSCO, a decorrer de dia 2 a 8 de Outubro de 2017. 

 12º Seminário Conjunto IOSCO/Financial Stability Institute (FSI) sobre Questões Comerciais e de Infra-estruturas de Mercado, Madrid, de dia 15 

a 17 de Novembro de 2017. 

 22ª Conferência Anual do Instituto Internacional de Valores Mobiliários e Fiscalização de Mercado, organizado pela SEC EUA Washington, DC, 

EUA , a decorrer entre  13 a 17 de Novembro de 2017. 

 Fase I do Programa de Certificado Global da IOSCO/PIFS-HLS, a realizar-se de 3 a 8 de Dezembro de 2017. 

 

 2. EVENTOS E REUNIÕES  
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