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IOSCO NEWS  
 

 Período: 29/08/2017 a 13/09/2017 

Capital Markets Authority 

(CMA) do Quénia vence pela 

segunda vez o prémio 

“Innovative Capital Markets 

Regulator Africa Award for 

2017.” Pelo segundo ano   

consecutivo a Autoridade de 

Mercados de Capitais do  

Quénia foi reconhecida como o Regulador de Mercados de Capitais 

mais Inovadores da África pela International Finance Magazine Awards 

2017 (IFM Awards). Publicado no dia 01 de Setembro de 2017. 

Nota de Imprensa  da Comissão Europeia sobre a consulta pública 

do relatório de melhoria nos serviços pós-negociação, incluindo a    

compensação, liquidação e gestão de garantias, como consta do plano 

da União dos Mercados de Capitais (CMU). A consulta visa recolher 

opiniões sobre as tendências e os desafios enfrentados pelos          

prestadores de serviços pós-negociação, os seus usuários, analisando 

as formas de remover as barreiras através da tecnologia financeira.   

Publicado no dia 23 de Agosto de 2017. 

Nota de Imprensa da Hedge Fund Standards Board (HFSB) a          

comunicar a mudança da denominação oficial para 

Standards Board for Alternative Investments (SBAI). 

A HFSB é o órgão global que  elabora a definição de 

padrões para o sector de (fundos) de investimentos 

alternativos. Esta mudança de denominação reflecte 

a evolução da   indústria e do desenvolvimento    

contínuo da SBAI. Publicado no dia 13 de Setembro 

de 2017. 

Publicação do Plano Corporativo da Australian Securities and           

Investments Commission (ASIC) sobre os desafios a longo prazo e os 

principais riscos que merecem atenção em 2017-18. Publicado no dia 

08 de Setembro de 2017. 

 

Publicação da IOSCO a cerca da consulta pública do relatório de 

Regulação e Transparência dos Mercados Secundários de Obrigações 

Corporativas. O referido documento pretende recolher recomendações 

do público para melhorar a transparência dos mercados de títulos     

corporativos, nomeadamente, alterações na regulação, na estrutura do 

mercado, a entrada de novos participantes, a mudança do modelo de                   

intermediação e o crescente uso das tecnologias. Publicado no dia 14 

de Agosto de 2017. 

Relatório da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e Mercados 

(ESMA) sobre as Tendências, Riscos e Vulnerabilidades (TRV). A    

ESMA prevê altas avaliações de preços de activos dos mercados       

financeiros europeus no segundo semestre de 2017. Publicado no dia 

12 de Setembro de 2017. 

Relatório da Financial Reporting Council (FRC) sobre o                 

acompanhamento dos progressos na reforma da auditoria da União   

Europeia (UE). Como regulador de auditoria, o FRC promove altos    

níveis de qualidade de auditoria e contribui para o debate internacional 

sobre o futuro do mercado de auditoria, o referido relatório fornece uma 

base para monitorar o impacto do novo regulamento de auditoria em 

toda a UE. Publicado no dia 11de Setembro de 2017. 

Relatório dos resultados da monitorização de Basileia III publicados 

pelo Comité de Basileia (BIS). O Comité estabeleceu um processo     

rigoroso para rever regularmente as implicações das normas de        

Basileia III para os Bancos. Publicado no dia 12 de Setembro de 2017. 

Relatório da  Association of Financial Markets in Europe, (AFME) 

sobre o Impacto do Brexit em contractos de serviços financeiros     

transfronteiriços. O mercado transfronteiriço de prestação de serviços 

financeiros de activo entre o Reino Unido e a UE é grande e reflecte a 

integração e a implementação de regras única ao longo de três          

décadas. Publicado no dia 07 de Setembro de 2017. 

 

 

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 Reunião Anual do Comité de Crescimento e Mercados Emergentes (GEM) e Workshop Sobre Regulação, Colombo, Sri Lanka, de 20 a 22 de 

Setembro de 2017. 

 Seminário Internacional da Autorité des Marchés Financiers (AMF France) a realizar-se em Paris, nos dias 15, 16 e 17 Novembro 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 Conferencia 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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