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IOSCO NEWS  
 

 Período: 26/07/2017 a 02/08/2017 

Comité de Mercados         

Emergentes e em Crescimento 

da IOSCO (GEM) vai realizar no 

dia 21 de Setembro, em         

Colombo, Sri Lanka a           

Conferência e reunião anual do 

GEM, que incluirá um Workshop  

Regulatório sobre a Ciber       

Resiliência. O Workshop       

proporcionará aos participantes 

uma melhor compreensão dos 

principais desenvolvimentos   

cibernéticos, riscos e ameaças que afectam os mercados financeiros 

internacionais. Publicado no dia 1 de Agosto de 2017.  

Discurso de Andrew Bailey, Presidente Executivo da Financial Conduct 

Authority  (FCA) do Reino Unido, no evento da Bloomberg  de Londres  

sobre o Futuro da taxa LIBOR associada ao BREXIT. Proferido no dia 

25 de Julho de 2017. 

Nota de Imprensa da Canadian Securities Administrators (CSA) a     

respeito da publicação anual do relatório de actividades sobre          

educação financeira dos investidores. O mesmo descreve os            

programas levado acabo pela CSA durante o ano de 2016. Publicado 

no dia 31 de Julho de 2017. 

Nota de Imprensa da Federal Financial Supervisory Authority 

(BaFin sigla alemã) a cerca da publicação do relatório sobre o Shadow 

banking elaborado pelo Conselho de Estabilidade Financeira (FSB)   

numa iniciativa da  Presidência alemã do G20. O referido relatório    

avalia as operações de Shadow banking  e os riscos destes  para a   

estabilidade financeira global. Publicado no dia 1 de Agosto de 2017. 

Nota de Imprensa da Abu Dhabi Global Market (ADGM) e Capital    

Markets Authority (CMA) do Quénia sobre o Acordo de Cooperação  

que fornece um quadro de assistência mútua para apoiar a inovação           

financeira (FinTec) em ambas jurisdições. Publicado em Agosto 2017.  

IOSCO e o Programa de Certificado Global para Reguladores de     

Mercados de Valores Mobiliários PIFS-Harvard Law School. A IOSCO e 

o Programa de Sistemas Financeiros Internacionais da Harvard Law 

School (PIFS-HLS) lançaram em conjunto em 2016 um programa em 

duas fases com o objectivo de oferecer aos membros da IOSCO um 

programa de educação executiva que é exclusivamente adaptado aos 

reguladores dos mercados de valores mobiliários. A IOSCO incentiva 

os seus membros a aderir ao referido programa. Publicado no dia 3 de 

Agosto de 2017. 

 Relatório da World Federation of Exchanges (WFE) sobre o        

aumento da participação dos investidores não institucionais em        

mercados emergentes. O relatório analisa a literatura académica     

existente sobre o assunto e os dados de 14 bolsas de mercados    

emergentes para avaliar quais os mecanismos que têm impacto nos  

níveis de negociação a retalho. O documento contempla uma variedade 

de factores, como os custos de transacção as taxas de imposto e os 

programas de alfabetização financeira. Publicado no dia 3 de Agosto de 

2017. 

World Investor Week (WIW) o Comité 8 partilhou com os membros da 

IOSCO os conteúdos programáticos para a Semana Mundial do        

Investidores 2017 (WIW) que irá decorrer de 2 a 8 de Outubro de 2017. 

A WIW é uma campanha  global, de uma semana, por meio da qual a 

IOSCO promoverá a conscientização quanto à importância da          

educação e protecção dos   

investidores, destacando as 

várias iniciativas dos          

reguladores de mercados de 

capitais nessas duas áreas 

críticas. Publicado no dia       

1 de Agosto de 2017.  

 

 

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 Comité de Riscos Emergentes, Toronto, Canada, de 20 a 21 de Setembro de 2017. 

 Reunião anual do Comité de Crescimento e Mercados Emergentes (GEMC) e Workshop Sobre Regulação, Colombo, Sri Lanka,          

de 20 a 22 de Setembro 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 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 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. 

 22ª Conferência Anual do Instituto Internacional de Valores Mobiliários, organizado pela SEC EUA , a decorrer entre os dias                             

11 a  22 de Março de 2018. 

 2. EVENTOS E REUNIÕES  
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