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IOSCO NEWS  
 

 Período: 07/03/2018 a 14/03/2018 

Nota de Imprensa da Organização Internacional das Comissões de Valores 

(IOSCO) sobre o relatório que analisa a crescente vulnerabilidade dos         

investidores séniores à fraude financeira e outros riscos, identificando práticas 

para reforçar a sua protecção. O relatório revela que os idosos estão           

susceptíveis a maior risco do que outros investidores à fraude financeira ou a 

indução a efectuar investimentos que não correspondem às suas                 

necessidades devido à diminuição da sua capacidade cognitiva que afecta o 

seu poder de decisão. Publicada no dia 12 de Março de 2018.  

Nota de Imprensa da Organização Internacional das Comissões de Valores 

(IOSCO) sobre o relatório de consulta                 

pública que visa propor um guia de                      

orientação para auxiliar os membros da 

IOSCO a abordarem os principais conflitos 

de interesse e os riscos de conduta                    

associados ao processo de aquisição de                

acções. O mesmo reflecte uma expectativa 

de elevados padrões de conduta por parte 

dos intermediários financeiros.   Embora não 

seja vinculativo, a IOSCO encoraja os seus membros a considerarem que o 

guia seja implementado no contexto do quadro legal e   regulamentar de cada 

país. Publicada no dia 21 de Março de 2018.   

 

Nota de Imprensa da Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido        

sobre o documento de trabalho relativo à transformação da cultura de serviços 

financeiros. O referido documento é um conjunto de estudos que abordam o 

que pode ser o papel da regulação e dos reguladores. Segundo a Nota de            

Imprensa as empresas podem ir além dos incentivos e melhorar o seu                 

comportamento no que concerne a prestação de serviços financeiros                        

disponibilizados ao público. Publicada no dia 12 de Março de 2018. 

 

 
Nota de Imprensa da Qatar Financial Markets Authority (QFMA) sobre a 

concessão de licenças para listar um fundo de investimento ETF do Qatar 

Stock Exchange (QSE) em preparação para a negociação das suas unidades 

em Março de 2018. A QFMA tem feito esforços contínuos para  desenvolver o 

mercado de capitais e preservar as suas conquistas e o seu posicionamento 

regional e internacional. A mesma também procura apoiar a competitividade, 

bem como, a diversidade de produtos de investimento no mercado de capitais. 

Publicada no dia 25 de Março de 2018. 

 

 Nota de Imprensa da Comissão Europeia (CE) sobre o Plano de Acção para 

aproveitar as oportunidades apresentadas pela inovação tecnológica no sector 

financeiro. De acordo com a CE, a Europa deve tornar-se num centro global 

FinTech, com empresas e investidores europeus, capazes de aproveitar as 

vantagens oferecidas pelo Mercado Único num sector em evolução rápida.    

Como primeiro passo, a Comissão vai também apresentar novas regras que 

irão ajudar as plataformas crowdfunding a crescer no mercado da UE.                    

Publicada no dia 8 de Março de 2018. 

Nota de Imprensa da Comissão Europeia (CE) sobre o  relatório que aborda a 

eliminação dos entraves aos investimentos transfronteiriços e a aceleração da 

prestação de serviços na Europa. Este é um passo importante para o          

desenvolvimento do Mercado de Capitais Europeu, que vem promover fontes 

alternativas de financiamento e eliminar os obstáculos aos investimentos   

transfronteiriços. Publicada no dia 12 de Março de 2018. 

Nota de Imprensa do Bank for International Settlements (BIS) sobre o       

relatório apresentado pelo grupo de trabalho 

criado pelo Comité de Pagamentos e         

Infra-estruturas de Mercado e do Comité de 

Mercados relativo às Moedas Digitais do 

Banco Central Europeu. De acordo com o 

relatório, os Bancos Centrais têm de        

ponderar cuidadosamente as implicações no 

que concerne à estabilidade financeira e à 

política monetária de emissão de    moedas 

digitais. Publicada no dia 12 de Março de 2018. 

 

Nota de Imprensa da Financial Stability Board (FSB)  sobre o Guia      

Complementar dos Princípios e Padrões relativos às Práticas de                

Compensação Remuneratórias desenvolvido em conjunto com entidades que 

definem as normas e padrões. O Guia também analisa a compensação que 

deve ser ajustada a todos os tipos de risco e fornece orientação às empresas 

e supervisores relativamente à estrutura que devem ponderar como práticas e 

ferramentas de compensação, nomeadamente, os ajustes anuais do bónus, o 

bónus e as penalizações que podem ser usadas para reduzir o risco            

reputacional e reduzir os incidentes de má conduta. Publicada no dia 9 de   

Março de 2018.  

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 Reunião do Comité Permanente do FSB sobre Avaliação de Vulnerabilidades, em Buenos Aires, no dia 19 de           
Março de 2018; 

 Reunião dos Ministros das Finanças do G20 e dos Governadores dos Bancos Centrais, Buenos Aires, de 19 a 20 
de Março de 2018; 

 Reunião do Comité 4 sobre Enforcement, Troca de Informação e Grupo de Análise do MMoU, em Singapura, de 20 
a 22 de Março de 2018; 

 Reunião do Comité 6 sobre as Agências de Notação de Riscos de Crédito, em Nova Iorque, de 21 a 22 de Março 
de 2018; 

 Reunião do Comité dos Riscos Emergentes, em Buenos Aires, de 26 a 27 de Março de 2018; 

 Conferência Global da Educação do Investidor alusiva ao 10º aniversário da IFIE-IOSCO, no Japão, de 9 a 11 Abril 
de 2018; 

 Fase I do Programa de Certificação da Global IOSCO / PIFS-Harvard LAW SCHOOL para Reguladores de                   
Mercados de Valores Mobiliários, em Madrid, de 18 a 29 de Junho de 2018; 

 2. EVENTOS E REUNIÕES  
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