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NOTA DE IMPRENSA 

Conclusão da Semana Mundial do Investidor da IOSCO 2017 

 

  

A Organização Internacional das Comissões de Valores (IOSCO) organizou a 

primeira Semana Mundial do Investidor (WIW), que decorreu de 2 a 8 de Outubro 

de 2017, com o objectivo de influenciar a opinião pública global sobre a educação 

e protecção do investidor 

Os reguladores de valores mobiliários filiados na IOSCO e outros intervenientes 

do mercado trabalharam para o objectivo comum de educar e proteger os 

investidores sob o lema “O que é ser um investidor inteligente?”.   

Das inúmeras actividades realizadas pelos diversos órgãos e redes 

internacionais, destacam-se (i) o workshop sobre alavancagem da economia 

comportamental para a educação e protecção dos investidores, organizado pelo 

Centro Ásia-Pacífico da IOSCO e (ii) uma iniciativa realizada no Caribe que teve 

como foco principal garantir o engajamento de jovens no desenvolvimento de 

actividades que elevam os níveis literacia financeira dos investidores, organizada 

pelo Fórum Internacional para a Educação de Investidores (IFIE). 

Ao longo da semana em questão foram também proferidos vários discursos por 

diversas entidades internacionais ligadas ao mercado de valores mobiliários 

designadamente: 

I. Do Presidente do Conselho de Administração da IOSCO e Director 

executivo da Securities and Futures Commission (SFC), de Hong Kong, 

Sr. Ashley Alder, no qual teceu elogios aos níveis de participação e à 

grande variedade de actividades focadas ao engajamento dos 

investidores, realçando os esforços de muitos membros da IOSCO e de 

outros intervenientes; 
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II. Do Secretário-Geral da IOSCO, Sr. Paul Andrews, no qual afirmou a 

importância de continuar a trabalhar em conjunto para os investidores, de 

forma a mantê-los cada vez mais informados e melhor protegidos. 

Atendendo à realidade dos mercados de capitais cada vez mais 

interligados e digitalizados, reforçou igualmente a importância crítica da 

educação dos investidores e da literacia financeira; e 

 

III. Do Presidente do Comité de Investidores Não Institucionais da IOSCO1, 

que destacou os resultados do programa da WIW, afirmando que o 

mesmo fornecerá informações úteis para as organizações que desejem 

desenvolver as suas actividades nas áreas de educação e protecção dos 

investidores. No término do seu discurso, agradeceu e enalteceu a todos 

pelo apoio e participação nesta primeira iniciativa.   
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1 O Conselho da IOSCO aprovou o estabelecimento do Comité de Investidores Não Institucionais (Comité 8) em Junho 

de 2013. O principal objectivo do Comité é conduzir o trabalho de política da IOSCO sobre educação de investidores não 
institucionais e literacia financeira.  


