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IOSCO NEWS  
 

 Período: 27/09/2017 a 04/10/2017 

Discurso do Sr. Andrew Bailey, Presidente 

do Conselho de Administração da                

Financial Conduct Authority UK, no Fórum das 

Instituições Financeiras e Monetárias do    

Reino Unido, sobre o comércio livre e        

prestações de serviços financeiros associado 

ao Brexit. Proferido no dia 29 de Setembro de 

2017 . 

Discurso da Sra. Megan Butler, Administradora Executiva da área de  

Supervisão e Investimento da Financial Conduct Authority UK acerca da 

regulação de investimento e gestão de activos. Proferido na Cimeira 

Europeia sobre Gestão de Investimento 2017 da Financial Times, no 

dia 4 de Outubro de 2017. 

Discurso do Sr. Mark Carney,      

Governador do Banco da Inglaterra, 

na abertura da Conferência alusiva 

aos 20 anos de política monetária                  

independente no Reino Unido. Este 

afirmou que a nova relação do UK 

com a UE e as reformas que ela catalisa são fundamentais para a   

prosperidade a médio prazo. Proferido no dia 28 de Setembro de 2017. 

Nota de Imprensa da IOSCO Ásia - Pacífico sobre o website do seu 

novo centro de capacitação, situado em Kuala Lumpur, Malásia. Esta 

iniciativa vem responder a uma crescente necessidade de reforçar a 

capacitação dos membros da IOSCO, particularmente nos mercados 

emergentes. Publicada no dia 28 de Setembro de 2017. 

Nota de Imprensa da Securities and Exchange Commission (SEC),  

sobre o anúncio do Presidente Sr. Jay Clayton, relativamente aos   

avanços na revisão da agência de investigação sobre invasão           

cibernética de 2016, envolvendo o sistema EDGAR (Electronic Data 

Gathering, Analysis, and Retrieval System). Além de actualizar          

divulgações anteriores, o comunicado inclui informações adicionais   

sobre os esforços da agência para fortalecer futuramente o perfil de  

risco de segurança cibernética. Publicada no dia 2 de Outubro de 2017.  

Nota de Imprensa da Securities and Futures Commission (SFC), de 

Hong Kong sobre o lançamento da “FSC Sandbox Regulatory” uma  

plataforma regulatória restrita às empresas aí registadas visando      

proporcionar a facilitação das actividades regulamentadas  que utilizam 

tecnologias (FinTech). Publicada no dia 29 de Setembro de 2017. 

Nota de Imprensa da Canadian Securities Regulators sobre a           

Implementação do Instrumento Multilateral que proíbe as opções       

binárias, tornando ilegal divulgar, oferecer, vender ou negociar opções      

binárias com menos de 30 dias a qualquer investidor. Publicada no dia 

28 de Setembro de 2017. 

Nota de Imprensa da Financial Stability Board (FSB) sobre a            

publicação do relatório de consulta relativo à mecanismos de gestão  do 

Identificador Único de Produto (UPI). O referido documento apresenta 

uma proposta de harmonização na gestão para UPI global, destinado a 

facilitar a agregação efectiva de relatórios de transacções sobre      

mercados de derivados de balcão (OTC). Publicada no dia 3 de         

Outubro de 2017. 

Relatório do Comité de Pagamentos e Infra estruturas de Mercado 

(CPMI) sobre a  estratégia proposta pelos bancos centrais para        

melhorar a segurança dos pagamentos à investidores institucionais. O 

CPMI como intermediário global de pagamento, compensação e         

liquidação estabeleceu uma estratégia para melhorar a segurança dos 

pagamentos que envolvem bancos, infra-estruturas do mercado         

financeiro e outras instituições financeiras. Publicado, no dia 28 de     

Setembro de 2017. 

 

 

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

  Reunião do Comité Regional Europeu em Vienna de Áustria, que decorreu no dia 5 de Outubro de 2017. 

 Reunião do Grupo Permanente de Implementação e Monitoramento do CPMI-IOSCO, em Ottawa, nos dias 5 e 6 de Outubro de 2017. 

 Reunião do Grupo de Harmonização do CPMI-IOSCO, em Monteréal, nos dias 11 e 12 de Outubro de 2017. 

 Reunião do Comité 1 de Divulgação Multilateral e Contabilidade, em Washington DC, de 26 a 29 de Outubro de 2017. 

 Reunião do Conselho de Supervisão, em Madrid, no dia 18 de Outubro de 2017. 

 Reunião do Conselho de Administração da IOSCO, no dia 18 de Outubro de 2017. 

 Reunião dos Stakeholders em Madrid, no dia 20 de Outubro de 2017. 

 Conferência Fundos de Investimento abertos negociados em bolsa (EFTs) sobre Crescimento de Estabilidade organizado pelo Banco Central 

Europeu no dia 29 de Novembro de 2017. 

 28º Conferência Anual do Instituto Internacional para o Crescimento e Desenvolvimento do Mercado de Capitais, organizado pela U.S.           

Securities and Exchange Commission, em Washington DC, de 12 a 22 de Março de 2018. 
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