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IOSCO NEWS  
 

 Período: 02/11/2017 a 08/11/2017 

Consulta Pública da Autorité Des        

Marchés Financiers (AMF), França sobre 

Ofertas Iniciais de Moedas “ICO”. A AMF 

faz menção das acções desenvolvidas 

contra a especulação das plataformas de 

negociação on-line que têm como alvo os 

investidores não institucionais. O documento baseia-se na pesquisa 

académica sobre tendências comportamentais e manipulação, e        

interpreta os resultados, tanto à luz da sua própria experiência empírica 

de supervisão e de acordo com o quadro legal e regulamentar que se 

aplica à prestação de serviços de investimento. Publicado no dia 2 de 

Novembro de 2017. 

Discurso do Sr. Bob Ferguson, Chefe do 

Departamento da Divisão de Estratégia e 

Concorrência, da UK Financial Conduct     

Authority, na Conferência Anual sobre o 

“Robo Advice and Investing”. Publicado no 

dia 2 de Novembro de 2017.  

Discurso do Sr. Tan Sri Ranjit Ajit Singh, Presidente da Securities 

Commission (SC) da Malásia sobre os progressos digitais realizados 

pela SC desde a data que revelou a sua Estratégia para os Mercados 

Digitais. A estratégia visa melhorar o acesso ao financiamento,          

aumentar a participação dos investidores, aumentar o mercado          

institucional e desenvolver ecossistemas sinérgicos. Proferido no dia 6 

de Novembro de 2017. 

 

Nota de Imprensa do Conselho de Administração da Organização 

Internacional das Comissões de Valores Mobiliários (IOSCO) sobre a 

publicação de dois (2) relatórios intitulados “actualização da avaliação 

do regulamento dos fundos do mercado monetário e avaliação da      

implementação das recomendações de alinhamento do incentivo para 

titularização”. Publicada no dia 3 de Novembro de 2017.  

 

Nota de Imprensa do Conselho de Administração da Organização    

Internacional das Comissões de Valores  Mobiliários (IOSCO) sobre o 

relatório relativo à implementação das recomendações pós-crise do 

G20 / Financial Stability Board (FSB), destinadas a fortalecer o mercado 

de valores mobiliários. Publicada no dia 8 de Novembro de 2017.  

Nota de Imprensa da Associação Internacional de Swaps e Derivados 

(ISDA) sobre a análise das  questões e possíveis soluções relacionadas 

à transição de contratos e práticas do mercado financeiro para novas 

alternativas de taxas na ausência de risco. Publicada no dia 2 de 

Novembro de 2017.  

Nota de Imprensa do Tesouro norte-americano sobre a divulgação do 

3º relatório relativo aos Princípios Fundamentais para a regulação     

financeira. O relatório analisa o quadro regulamentar actual para as     

indústrias de gestão de activos e seguros e também faz                     

recomendações para garantir que o quadro regulatório esteja alinhado 

com os princípios fundamentais da administração aplicáveis à            

regulamentação  financeira. Publicado no dia 26 de Outubro de 2017. 

Observações do Sr. Jay Clayton,           

Presidente da US Securities and Exchange 

Commission (SEC) na 49ª Conferência    

Anual da Practising Law Institute (PLI) sobre 

Regulação de Valores Mobiliários, a          

Governança e Transparência nos mercados. 

O Presidente concebeu uma abordagem com 

vista a melhorar a governança e a protecção 

dos investidores. Proferida no dia 8 de      

Novembro de 2017. 

 

Observação do Sr. J. Christopher Giancarlo, Presidente da US 

Commodities Futures Trading Commission (CFTC) sobre o Plano da 

União Europeia em atacar o mercado norte-americano. O Brexit vai    

colocar mercados financeiros de Londres fora da regulação europeu e 

como resultado, a Comissão Europeia propôs autorizar a                    

regulamentação das entidades financeiras europeias fora da UE pelo 

Banco Central Europeu e pela Autoridade Europeia dos Valores         

Mobiliários. Proferida no dia 6 de Novembro de 2017. 

 

 

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 Fase II do Programa de Certificado Global IOSCO / PIFS-Harvard Law School para Reguladores de Mercados de Valores Mobiliários, Cambridge,            

Massachusetts, EUA, de 3 a 8 de Dezembro de 2017;  

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

DC, de 12 a 22 de Março de 2018; 

 Conferência de Educação do Investidor  2018, organizado pela IFIE-IOSCO na cidade de Tóquio, de 9 a 11 de Abril de 2018; 

 Simpósio da PIFS-HLS sobre “Construir o Sistema Financeiro do Século 21”: Uma agenda para a América Latina e os Estados Unidos, Cambridge,            

Massachusetts, EUA, de 8 a 10 de Dezembro de 2017; 

 Cimeira Turca dos Mercados de Capitais 2017, “Crescimento para o nosso futuro” , Istambul, 14 - 15 de Novembro de 2017; 

 Seminário Brasileiro de Sustentabilidade e Investimento, Rio de Janeiro, 6 de Dezembro de 2017; 

 A U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) realizará o 28º Instituto Internacional de Desenvolvimento e Crescimento do Mercado de Capitais, em 

Washington DC, de 12 a 22 de Março de 2018. 

 2. EVENTOS E REUNIÕES  
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