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IOSCO NEWS  
 

 Período: 20/09/2017 a 27/09/2017 

Discurso do Sr. Mark Steward, Director de 

Enforcement e Supervisão do Mercado da 

Financial Conduct Authority (FCA), na     

conferência sobre Jurísdição e Compliance 

organizada pela Association for Financial 

Markets in Europe (AFME). Segundo o         

conferencista, a nova estratégia do FCA 

adoptada para regular e supervisionar o        

mercado proporcionou o aumento do número de investigações das    

instituições supervisionadas pela FCA aproximadamente de 75% em 

comparação ao ano transacto. Publicado no dia 20 de Setembro de 

2017. 

  

Discurso de encerramento de funções  da Sra. Sharon Y. Bowen como 

Comissária da Commodity Futures Trading (CFT), no Instituto            

Internacional de Direito Económico da 

Universidade de Direito de Georgetown. A 

Comissária evidenciou os esforços da 

CFT para o estabelecimento de mercados 

mais estáveis e protegidos, tendo a CFT      

rubricado diversos protocolos sobre    

contrapartes centrais (CCPs) que        

permitiram o aumento da compensação 

dos produtos derivados padronizados.  

Publicado no dia 25 de Setembro de 

2017.  

 

Nota de Imprensa da  Securities and Exchange Commission — SEC, 

USA a anunciar duas iniciativas que basear-se-ão nos esforços         

contínuos da divisão de execução para lidar com ameaças cibernéticas 

e proteger os investidores não institucionais. Publicado no dia 25 de       

Setembro de 2017.  

Paper da Financial Conduct Authority (FCA) sobre os resultados do 

projecto “população em envelhecimento”. O projecto explora o impacto 

do envelhecimento da população associada ao sector de serviços     

financeiros. Publicado no dia 21 de Setembro de 2017.  

Relatório intitulado “Harmonization of the Unique Product Identifier”,  

publicado pela Comité de Pagamentos e Infra-estruturas de Mercado 

(CPMI) e o Comité Técnico da Organização Internacional das             

Comissões de Valores (IOSCO). O relatório fornece orientações       

técnicas às autoridades sobre o Identificador Único de Transacção 

(UPI), que se aplica às negociações de derivativos de balcão (OTC). 

Publicado no dia 28 de Setembro de 2017.  

Relatório da Financial Stability Board  (FSB) e do International        

Monetary Fund (FMI) sobre “Lacunas de informação (DGI-2) do G20”. O   

relatório actualiza o trabalho realizado pelo G20 sobre a implementação 

das vinte (20) recomendações destinadas a lidar com as lacunas     

identificadas após a crise financeira global, promover o fluxo regular de 

dados estatísticos e confiáveis para implementação de políticas.        

Publicado no dia 21 de Setembro de 2017.  

Supervisão efectuada as contrapartes centrais pelos grupos de 

técnicos CPMI-IOSCO por meio de um teste de estresse a Federação 

Mundial das Bolsas (WFE). A WFE  representa  a nível mundial mais de 

200 infra-estruturas de mercado, incluindo bolsas e Contrapartes     

Centrais. Ao  longo dos testes de estresse foram levantadas algumas 

preocupações envolvendo a partilha de informações e questões ligadas  

à confidencialidade, particularmente para testes de estresse              

multi-jurisdicional. Realizada no dia 27 de Setembro de 2017. 

Semana Mundial do Investidor, projecto piloto da IOSCO, a decorrer de 

2 a 8 de Outubro de 2017. Esta iniciativa que visa a divulgação da   

educação financeira, disponibiliza aos reguladores de valores            

mobiliários e outras partes interessadas, ferramentas e kits que          

facilitam a participação na semana do investidor.  

 

  

 

 

  

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 Conferência da European Securities and Markets (ESMA) sobre o Estado dos Mercados Financeiros Europeu, a realizar-se no dia 17 de        

Outubro em Paris, França. 

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

 12º Programa de formação sobre Mercados Islâmicos, organizado pela Securities Commission Malaysia (SC Malásia), nos dias 9 e 11 de       

Outubro na Cidade de Kuala Lumpur, Malásia. 

 Simpósio Anual para Autoridades de Mercados de Futuros Internacionais, organizado pela U.S. Commodity Futures Trading Commission, a    

realizar-se na Cidade de Washington, DC, nos dias 24 a 27 de Outubro. 

 Seminário Internacional da Autorité des marchés financiers (AMF France) a realizar-se em Paris, nos dias 15, 16 e 17 Novembro 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. 

 2. EVENTOS E REUNIÕES  
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