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IOSCO NEWS  
 

 Período: 13/09/2017 a 20/09/2017 

Comité de Mercados Emergentes e em           

crescimento (GEM) elegeu o Presidente da      

congénere queniana, Sr. Paul Muthaura como    

segundo Vice-presidente do GEM  para o        

mandato  de 2016-2018. Para o Sr. Muthaura a 

sua nomeação representa uma oportunidade para  

África, ao assumir uma posição de liderança no 

espaço dos mercados emergentes e de crescimento, bem como        

desempenhar um papel fundamental na influência das discussões     

sobre políticas e padrões regulatórios globais no nível do Conselho de 

Administração da IOSCO. Publicado no dia 20 de Setembro de 2017.  

Comité Regional da Ásia-Pacífico (APRC)       

nomeou o Comissário adjunto para Assuntos   

Internacionais da Agência de Serviços             

Financeiros do Japão (JFSA) - Sr. Jun Mizuguchi 

— para o cargo de Presidente da APRC, ara o       

mandato de 2016-2018. O Sr. Mizuguchi foi    

Vice-Presidente do Comité Regulatório de        

Supervisão (LEIROC) de 2013 a 2016. Publicado 

no dia 20 de Setembro de 2017.  

Discurso do Sr. Jonathan Davidson, Director de Supervisão de  

Autorização dos Investidores não Institucionais da Financial Conduct 

Authority  (FCA) sobre “Cultura e Conduta em serviços financeiros”, na 

City and Financial Summit, London. Publicado no dia 20 de Setembro 

de 2017.  

Discurso do Sr. Tobias Adrian, Director do Departamento de Mercados 

Monetários e de Capitais do Fundo Monetário Internacional sobre 

“Financiamento em Shadow Banking”, na Helsínquia, capital da         

Finlândia. Publicado no dia 14 de Setembro de 2017. 

Discurso do Sr. Jaime Caruana, Director 

Geral do Bank for International Settlements  

(BIS) sobre “os Desafios para os reguladores 

e supervisores depois das reformas          

pós-crise”, no dia 18 de Setembro na conferência da Financial Stability  

Institute (FSI), na Suiça.  

Nota de Imprensa do Banco Central da Irlanda sobre “Análise de   

liquidez nos Fundos de obrigações e do mercado monetário”. O         

documento refere-se a importância da definição de liquidez para testes 

de estresse em Fundos de Investimento (IFs) e Fundos de Mercado 

Monetário (MMFs) e apresenta uma metodologia de monitoramento de 

liquidez com base em maturidade, sector e ratings de crédito de títulos 

detidos por vários fundos domiciliados na Irlanda. Publicado no dia 13 

de Setembro de 2017.  

Nota de Imprensa da Securities Commission Malaysia (SC) sobre 

acordos de cooperação de Fintech rubricados com os reguladores     

financeiros de Hong Kong, Dubai, Singapura e Austrália. O referido  

acordo com os vários reguladores dos principais centros financeiros é 

uma iniciativa para estimular uma maior cooperação na facilitação e      

regulamentação das inovações do sector de finanças digitais. Publicado 

no dia 14 de Setembro de 2017.  

Paper da International Swaps and Derivatives Association (ISDA) sobre 

“Harmonização transfronteiriça dos regimes regulatórios de derivados”. 

O artigo propõe avaliar e comparar os regimes regulatórios de            

derivados de diversas jurisdições. Publicado no dia 17 de Setembro de 

2017.  

Publicação do Outlook do Bank for International Settlements (BIS)     

sobre “Perspectivas positivas do mercado financeiro incentivadas pela 

redução da taxa de inflação”. O documento inclui a evolução do        

mercado bancário e financeiro internacional e características especiais 

de alguns mercados. Publicado no dia 17 de Setembro de 2017.  

Publicação do relatório do Bank for International Settlements (BIS)   

sobre compilação de um conjunto de estatísticas de derivativos          

negociados em bolsa e em mercados de balcão. Publicado no dia 17 de 

Setembro de 2017.  

 

 

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 Conferência sobre literacia financeira: um desafio global, europeu e belga, a decorrer em Bruxelas, no dia 03 de Outubro de 2017. 

 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 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. 

 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. 

 

 2. EVENTOS E REUNIÕES  
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