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O que é a IOSCO?

A Organização Internacional das Comissões de Valores Mobiliários (IOSCO, na sigla em inglês ou OICV em português) é o organismo 
internacional que reúne os reguladores do Mercado de Valores Mobiliários. Esta organização foi oficialmente criada em 1983,  
a partir da transformação da antiga Associação Regional Inter-Americana (criada em 1974) que decidiu expandir-se convertendo-
se num órgão global. 

Os primeiros reguladores do Mercado de Valores Mobiliários fora do continente americano a aderir à organização foram os de 
França, Indonésia, Coreia do Sul e Reino Unido. Actualmente, a IOSCO encontra-se sediada em Madrid – Espanha - e conta 
com cerca de 200 membros.

Entre os membros da IOSCO, incluem-se mais de 120 reguladores de valores mobiliários, sendo os restantes organizações 
interessadas neste mercado (por exemplo, bolsas de valores, organizações regionais, organizações financeiras internacionais, 
etc). A IOSCO é a única organização de regulação financeira internacional que congrega, entre os seus membros, as principais  
jurisdições dos mercados emergentes.

Objectivos da IOSCO

A IOSCO é o principal fórum internacional de cooperação para os organismos de supervisão dos Mercados de Valores Mobiliários, 
através do qual as diferentes jurisdições mantêm entre si relações no sentido de:

• Cooperar no desenvolvimento, implementação e promoção da adesão às normas internacionalmente reconhecidas e consistentes 
a nível da supervisão das instituições do Mercado de Valores Mobiliários, a fim de proteger os investidores, manter os mercados 
eficientes e transparentes, e prevenir o risco sistémico;

• Aumentar a protecção dos investidores e promover a confiança na integridade dos Mercados de Valores Mobiliários, por meio 
da cooperação na luta contra a má conduta financeira e na supervisão dos mercados; 

• Promover a troca de informações e partilha de experiências entre os supervisores, tanto a nível global como regional, a fim de 
apoiar o desenvolvimento dos mercados, fortalecer a infra-estrutura de mercado e implementar uma regulação adequada.

As actividades internas da IOSCO são coordenadas por uma Secretaria Geral, que tem sob a sua alçada diversas áreas que 
asseguram o funcionamento normal da instituição. Entretanto, a IOSCO orienta a sua actuação por via de diversos comités, aos 
quais compete dirigir e executar toda a actividade desenvolvida pela organização, quer a nível da definição de políticas estratégicas 
da instituição, quer a nível técnico, no desenvolvimento de respostas práticas à questões regulatórias mais candentes, analisando 
normas internacionais e melhores práticas para a regulação do Mercado de Valores Mobiliários.

2. ESTRUTURA DA IOSCO

1. Introdução
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A IOSCO tem um Comité Executivo, composto de 32 membros, que supervisiona as operações e toma as decisões necessárias 
para alcançar os objectivos da Organização, incluindo a aprovação do orçamento anual e recomendações sobre a admissão de 
novos membros. 

O Comité de Presidentes, que reúne uma vez por ano durante a Conferência Anual da IOSCO, decide as questões necessárias 
para o funcionamento da organização. É constituído por membros ordinários e associados, e em alguns casos específicos por 
membros filiados. 

ESTRUTURA DA IOSCO EM COMITÉS

Secretário Geral

Secretário Geral 
Adjunto

Área de Estudos 
e Investigação

Área de Políticas  
e Implementação

Área de EMC, 
MMoU e TC

Área de Educação  
e Formação

Área de  
Comunicação

Área Financeira  
e Administrativa

Comité de 
Presidentes

Comité  
Executivo

Comité dos 
Mercados  

Emergentes
Comité de 
Políticas

Comité de  
Avaliação

Comités  
Regionais

Comité de  
Consulta dos  

Membros Afiliados

Comité de  
Contabilidade,  
de Auditoria  
e Divulgação  
dos Emissores

Comité de  
Regulação  

dos Mercados  
Secundários

Comité de  
Regulação dos 
Intermédiários  

Mercados  
Secundários

Comité de  
Enforcement  

e Troca de  
Informações

Comité  
Sobre Gestão de 
Investimentos

Comité das  
Agências  
de Rating  
de Crédito

Comité dos  
Mercados de  

Derivados Sobre  
Commodities

Comité dos  
Investidores  
de Retalho

Comité Regional 
da África e do  
Médio Oriente

Comité Regional  
da Ásia-Pacífico

Comité Regional  
Europeu

Comité Regional  
Interamericano

Comité  
de Riscos  

Emergentes
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Para se tornar um membro, o candidato deverá solicitar por escrito ao Secretário-Geral da organização, devendo o pedido ser 
acompanhado pela respectiva contribuição associativa. Tal contribuição, depende do Produto Interno Bruto e do rendimento  
per capita de cada país, conforme tabela abaixo. 

3. CATEGORIZAÇÃO  
DOS MEMBROS DA IOSCO

Membros Ordinários

São elegíveis para membros ordinários da IOSCO, organizações nacionais com autoridade significativa na supervisão e regulação 
do Mercado de Valores Mobiliários e derivados, desde que sejam signatárias do Memorando de Entendimento Multilateral da 
IOSCO (MMoU, na sigla em inglês). Em países onde não existe uma autoridade nacional que regule e supervisione o Mercados 
de Valores Mobiliários, um organismo de auto-regulação, como uma bolsa de valores daquele país, pode ser elegível para filiação 
ordinária da organização.
Cada membro ordinário da organização pertence ao Comité de Presidentes e tem direito a um voto nas reuniões das comissões 
e quaisquer outras comissões a que pertença. O Comité de Presidentes reúne em conferência anual.
A IOSCO preconiza que os membros ordinários devem ser independentes em relação aos seus supervisionados, bem como ter 
independência administrativa, patrimonial e financeira para o exercício das suas funções de regulação e supervisão.

Membros Associados

São elegíveis como membros associados da organização:

A IOSCO tem três categorias de membros, estratificadas de acordo com a abordagem na regulação e supervisão dos Mercados 
de Valores Mobiliários. Essa estrutura permite assegurar que todos os membros e organizações interessadas participem do debate 
sobre as questões atinentes ao Mercado de Valores Mobiliários. Estas categorias dividem-se em:

RENDIMENTO NACIONAL PER CAPITA

12.500,00 €

15.000,00 €

16.000,00 €

15.000,00 €

16.000,00 €

21.000,00 €

16.000,00 €

21.000,00 €

30.000,00 €

PRODUCTO  
INTERNO  

BRUTO (PIB)

BAIXO PIB

MÉDIO PIB

ALTO PIB

RENDIMENTO BAIXO1 RENDIMENTO MÉDIO2 RENDIMENTO ALTO3

Membros Ordinários  Membros Associados  Membros Afiliados

8



Brochura IOSCO

• Reguladores supranacionais governamentais (nos casos em que não cumpram as condições para serem membros ordinários);
• Organizações internacionais intergovernamentais e outros organismos internacionais de normalização;
• Reguladores governamentais nacionais que não são signatários do MMoU; 
• Outros órgãos governamentais com interesse apropriado em regulamentação de valores mobiliários.
As associações que são compostas por órgãos reguladores públicos (como as organizações de estabilidade financeira nacionais) 
também são elegíveis para membros associados. Segundo os estatutos da IOSCO, os membros associados podem participar 
e intervir nas reuniões do Comité de Presidentes , mas não têm direito a voto.

Membros Afiliados

As seguintes entidades são elegíveis para a adesão na categoria de afiliados:
• Organizações de auto-regulação (entre elas, as Bolsas de Valores);
• Infra-estruturas do mercado financeiro (incluindo agências de compensação e de liquidação);
• Diferentes organizações não-governamentais com interesse na regulação apropriada de títulos;
• Organismos internacionais;
• Fundos de protecção dos investidores e fundos de compensação; 
• Qualquer outra entidade com um interesse apropriado em regulamentação de valores mobiliários que o Conselho IOSCO pode 
decidir com a finalidade de promover os objetivos da Organização.
Os Membros Afiliados podem assistir à reunião do Comité de Presidentes, ouvir relatórios detalhados sobre o trabalho e os principais 
desenvolvimentos da organização. Esta classe de Membros não tem direito de voto na reunião do Comité de Presidentes.

Membros da IOSCO

Não Membros da IOSCO
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Benefícios da Integração na IOSCO

A IOSCO proporciona um conjunto de vantagens e benefícios aos seus membros, que se resumem no seguinte:

• Credibilidade e Atractividade no Mercado: permite cultivar maior confiança junto dos investidores não residentes para  
a aplicação das suas poupanças;

• Interacção com Outros Organismos de Supervisão: permite consultas entre os membros sobre as mais variadas questões 
relacionadas ao mercado de capitais, contribuindo para a prevenção e a mitigação de riscos num mercado dinâmico; 

• Formação e Capacitação das Autoridades de Regulação: facilita o aumento e o aprimoramento de conhecimentos, através 
das experiências de outras jurisdições relativas ao exercício de actividades de supervisão e regulação, especialmente sobre as 
situações relativas à fraudes e crimes do mercado.

Estes benefícios permitem aos seus membros a prossecução dos objectivos da IOSCO, garantindo a integridade do mercado 
de capitais.

Na essência da sua metodologia de actuação, a IOSCO conta com 38 princípios de regulação de valores mobiliários, que se 
baseiam nos objectivos mais gerais da regulação de valores mobiliários, nomeadamente a:

• Protecção dos investidores;
• Assegurar que os mercados sejam justos, eficientes e transparentes;  
• Redução do risco sistémico.

Estes princípios, são repartidos por classes, em função da matéria que visam orientar, e incluem:

4. PRINCÍPIOS DA IOSCO

a
b
c
d
e
f
g
h
i
J

Princípios para o Regulador – Princípios 1 a 8
Princípios para a Auto-Regulação – Princípio 9
Princípios para o Enforcement da Regulação – Princípios 10 a 12
Princípios para a Cooperação na Regulação – Princípios 13 a 15
Princípios para os Emitentes – Princípios 16 a 18
Princípios para os Auditores, Agências de Rating, e outras Empresas de Fornecimento de Informações – Princípios 19 a 23
Princípios para os Organismos de Investimento Colectivo – Princípios 24 a 28
Princípios para os Intermediários do Mercado – Princípios 29 a 32
Princípios para o Mercado Secundário – Princípios 33 a 37
Principio relativo à Compensação e Liquidação – Princípio 38  

10
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A. Princípios para o Regulador

B. Princípios para a Auto-Regulação

C.Princípios para o Enforcement da Regulação

D.Princípios para a Cooperação na Regulação

E. Princípios para os Emitentes

F. Princípios para os Auditores, Agências de Rating,  
e outras Empresas de Fornecimento de Informações

As responsabilidades do regulador devem ser claras e declaradas de forma objectiva.
O regulador deve ser operacionalmente independente e responsável no exercício das suas funções e poderes. 
O regulador deve ter poderes adequados, recursos próprios e capacidade para desempenhar as suas funções e exercer  
os seus poderes. 
O regulador deve adoptar processos regulatórios claros e consistentes. 
Os colaboradores do regulador devem observar os mais altos padrões profissionais, incluindo padrões adequados  
de confidencialidade. 
O regulador deve ter ou contribuir para um processo e monitoramento, mitigação e gestão do risco sistémico, adequado ao  
seu mandato. 
O regulador deve ter ou contribuir para um processo de revisão do perímetro de regulação regularmente. 
O regulador deve procurar garantir que os conflitos de interesse e desalinhamento de incentivos são evitados, eliminados, 
divulgados ou geridos.

1

2

3

4

5

6

7
8

Quando o sistema de regulação utilize organizações de autoregulação, no exercício de alguma responsabilidade de 
supervisão directa das suas respectivas áreas de competência, tais organizações devem estar sujeitas à supervisão 
do regulador e devem observar as normas de justiça e confidencialidade no exercício dos poderes e responsabilidades 
delegadas.

9

O regulador deve ter amplos poderes de fiscalização, investigação e vigilância. 
O regulador deve ter amplos poderes de coação. 
O sistema regulatório deve assegurar uma utilização eficaz e credível da inspecção, investigação, poderes de vigilância  
e coação e a implementação de um programa de compliance.

10

11

12

O regulador deve ter autoridade para partilhar informação pública e não pública com congéneres estrangeiros e pares nacionais. 
Os reguladores devem estabelecer mecanismos de partilha de informação que definem quando e como eles irão partilhar 
tanto informação pública e não pública com os seus homólogos nacionais e estrangeiros. 
O sistema de regulação deve permitir a assistência aos reguladores estrangeiros que precisam fazer consultas no exercício  
das suas funções e exercício dos seus poderes.

13

14

15

Deve haver a divulgação completa, precisa e oportuna dos resultados financeiros, risco e outras informações que sejam  
relevantes para as decisões dos investidores. 
Os títulares de valores mobiliários de uma empresa devem ser tratados de forma justa e equitativa.
As normas de contabilidade utilizadas por emitentes para preparar demonstrações financeiras devem ser de alta qualidade  
e internacionalmente aceites.

16

17
18

Os auditores devem estar sujeitos a níveis adequados de supervisão. 
Os auditores devem ser independentes da entidade emitente que os mesmos auditam.
Os padrões de auditoria devem ser de alta qualidade e reconhecidos internacionalmente. 
As agências de notação de crédito devem estar sujeitas a níveis adequados de supervisão. O sistema regulatório deve 
garantir que as agências de notação de crédito, cujas notações são utilizadas para fins regulamentares, estão sujeitas a 
registo e supervisão contínua. 

19
20

21

22
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Outras entidades que oferecem aos investidores serviços analíticos ou de avaliação devem estar sujeitas a supervisão  
e regulação adequada ao impacto que suas actividades têm no mercado, ou ao grau em que o sistema de regulação está 
dependente destas entidades.

23

G. Princípios para os Organismos de Investimento Colectivo

O sistema regulatório deve estabelecer padrões para a elegibilidade, governação, organização e conduta operacional de 
quem deseja operar em organismos de investimento colectivo. 
O sistema regulatório deve estabelecer as regras que regulam a forma jurídica e a estrutura dos esquemas de investimento 
colectivo e a segregação e protecção de activos dos clientes. 
A regulação deve exigir a divulgação, conforme estabelecido nos princípios aplicáveis   aos emitentes, do que é necessário para 
avaliar a adequação de um esquema de investimento colectivo para um investidor em particular e do valor da participação 
do investidor no esquema. 
A regulação deve garantir que haja uma base adequada e divulgada para avaliação de activos, dos preços e o resgate  
de unidades participação em um esquema de investimento colectivo. 
A regulação deve garantir que os hedge funds e/ou gestores/consultores dos hedge funds estão sujeitos a uma supervisão 
adequada.

24

25

26

27

28

H.Princípios para os Intermediários do Mercado

A regulação deve prever padrões mínimos de entrada para os intermediários de mercado (agentes de intermediação).  
Devem existir requisitos sobre o capital inicial e outros requisitos permanentes prudenciais aplicáveis   aos intermediários de 
mercado que reflictam os riscos destes intermediários.
Os intermediários de mercado devem ser obrigados a estabelecer uma função interna que se responsabiliza pela conformidade 
às normas de organização interna e conduta operacional, com o objectivo de proteger os interesses dos clientes e dos seus 
bens e garantir a gestão adequada do risco, através do qual a gestão do intermediário aceita a responsabilidade primária 
por essas questões.  
Devem existir procedimentos para lidar com a falha de um intermediário de mercado, a fim de minimizar os danos e perdas 
para os investidores e para conter o risco sistémico.

29

30

31

32

I. Princípios para o Mercado Secundário

O estabelecimento de sistemas de negociação, incluindo as bolsas de valores, deve ser sujeito a autorização regulamentar 
e supervisão. 
Deve haver supervisão regulamentar contínua das Bolsas de Valores e sistemas de negociação, que procurem garantir que 
a integridade da negociação é mantida através de regras justas e equitativas.
A Regulação deve promover a transparência da negociação. 
A Regulação deve ser desenhada para detectar e impedir a manipulação e outras práticas comerciais de negociação desleais. 
A Regulação deve ter como objectivo assegurar a boa gestão de grandes exposições, bem como, acautelar o risco de 
incumprimento e a perturbação do mercado. 

33

34

35

36

37

J. Princípio Relativo À Compensação e Liquidação

Os sistemas de liquidação de valores mobiliários e as contrapartes centrais devem estar sujeitos a requisitos regulamentares  
e de supervisão que são desenhados para garantir que eles são justos, efectivos e eficientes e que reduzem o risco sistémico.

38
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Fonte: www.iosco.org

A IOSCO opera na base de que a cooperação entre os reguladores é essencial para alcançar uma regulação eficaz e fortalecer  
os Mercados de Valores Mobiliários de todo o mundo. Por conseguinte, foi desenvolvido um memorando (MMoU) que representa 
um acordo comum entre os seus signatários de como os mesmos devem consultar, cooperar e trocar informações com a finalidade 
de garantir a implementação da regulação sobre os Mercados de Valores Mobiliários. O MMoU estabelece os requisitos relativos:

• Às informações que podem ser trocadas e como elas devem ser trocadas;
• À capacidade jurídica para exigir informação;
• À capacidade jurídica para a partilha de informação;
• Ao uso admissível de informações;  
• À confidencialidade das informações trocadas.

Todos os órgãos reguladores governamentais que são membros ordinários ou associados da IOSCO podem candidatar-se a assinar 
o MMoU. Em 2005, na Conferência Anual da IOSCO em Colombo, Sri Lanka, o Comité de Presidentes, representando todos os 
membros ordinários e associados da IOSCO, decidiu que, até Janeiro de 2010, todos os membros ordinários e associados com 
responsabilidades de regulação de valores mobiliários em suas jurisdições devem:

• Candidatar-se e serem aceites como signatários nos termos do Apêndice A do MMoU;
• Expressar, através do Apêndice B, um compromisso para obter autoridade legal que permita que se tornem signatários.

5. MEMORANDO  
DE ENTENDIMENTO  
MULTILATERAL DA IOSCO 
(MMoU)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

56
307 384

526
726

868

1262

1624

2088
2377

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE INFORMAÇÕES TROCADAS NA IOSCO NO ÂMBITO DO MMoU
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A IOSCO organiza uma conferência anual da Organização Internacional das Comissões de Valores. Esta conferência, tem como 
principal objectivo reunir todas as autoridades de supervisão dos mercados de valores mobiliários, bem como outros membros da 
comunidade financeira internacional, no sentido de procurar o aperfeiçoamento dos mecanismos de protecção dos investidores 
e, dessa forma, regular o funcionamento dos mercados de forma mais eficiente. 
 
A primeira vez em que a conferência anual da IOSCO foi realizada fora das fronteiras dos continentes americanos foi em 1986, na 
cidade de Paris, França. O continente africano apenas acolheu a organização desta conferência por uma ocasião, em 2011, na 
cidade sul-africana de Cape Town. Em 2014, a conferência terá lugar na cidade do Rio de Janeiro no Brasil, que acolherá pela 
terceira vez o referido evento. 
 
Na tabela que se segue, podemos observar com mais detalhe as conferências realizadas:

6. CONFERÊNCIAS 
ANUAIS DA IOSCO

Conferências Anuais Da Iosco

Data de Realização

Caracas - Venezuela Setembro 1974

Cidade - País

Lima - Peru Janeiro 1976

Buenos Aires - Argentina Novembro 1977

Querétaro - México Novembro 1978

Rio de Janeiro - Brasil Novembro 1979

Montreal - Quebec Setembro 1980

Washington, D.C. - Estados Unidos da América Maio 1982

Quito - Equador Abril 1983

Toronto - Canadá Agosto 1984

Cartagena - Colômbia Junho 1985

Paris - França Julho 1986

Rio de Janeiro - Brasil Setembro 1987

Melbourne - Austrália Novembro 1988

14
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Fonte: www.iosco.org

Venice - Itália Setembro 1989

Santiago - Chile Novembro 1990

Washington, D.C. - Estados Unidos da América Setembro 1991

London - Reino Unido Outubro 1992

Cidade do México - México Outubro 1993

Tóquio - Japão Outubro 1994

Paris - França Julho 1995

Montreal - Quebec Setembro 1996

Taipé - República Popular da China Novembro 1997

Nairóbi - Quénia Setembro 1998

Lisboa - Portugal Maio 1999

Sydney - Austrália maio 2000

Stockholm - Suécia Junho 2001

Istanbul - Turquia Maio 2002

Seoul - Coreia do Sul Outubro 2003

Amman - Jordânia Maio 2004

Colombo - Sri Lanka Abril 2005

Hong Kong Junho 2006

Mumbai - Índia Abril 2007

Paris - França Junho 2008

Tel Aviv - Israel Junho 2009

Montreal - Quebec Junho 2010

Cidade do Cabo - África do Sul Abril 2011

Pequim - República Popular da China Maio 2012

Luxemburgo Setembro 2013

15
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O Joint Forum (Fórum Conjunto) foi criado em 1996 pelo Banco de Liquidação Internacional (BIS, na sigla em inglês), através 
do Comité de Basileia sobre Supervisão Bancária (BCBS), a Organização Internacional das Comissões de Valores (IOSCO) e a 
Associação Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS).

Este grupo Tripartido foi criado com a finalidade de lidar com questões comuns do sector bancário, segurador e valores mobiliários. 
Por outro lado, o surgimento crescente dos conglomerados financeiros, a disseminação dos produtos financeiros complexos 
(combinando características de mais do que um sub-sector financeiro) e a actuação transversal das empresas nos diversos sub-
sectores financeiros motivou a necessidade de esforços de cooperação para melhorar a eficácia dos métodos de supervisão dos 
membros destas respectivas organizações.

7. Joint Forum

16
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ALBÂNIA 
Albanian Financial Supervisory Authority

ALBERTA 
Alberta Securities Commission

ARGÉLIA  
Commission d'Organisation et de Surveillance 
des Opérations de Bourse

ANDORRA 
Institut Nacional Andorra de Finances

ARGENTINA  
Comisión Nacional de Valores

ARMÉNIA  
Central Bank of Armenia

AUSTRÁLIA 
Australian Securities and Investments Commission

ÁUSTRIA 
Financial Market Authority

BAHAMAS 
Securities Commission of The Bahamas

REINO DO BAHREIN
Central Bank of Bahrain

BANGLADESH 
Bangladesh Securities and Exchange Commission

BARBADOS 
Financial Services Commission

BÉLGICA 
Financial Services and Markets Authority

BERMUDA  
Bermuda Monetary Authority

BOLÍVIA  
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

FEDERAÇÃO DA BÓSNIA 
E HERZEGOVINA 
Securities Commission of the Federation 
of Bosnia and Herzegovina

BRASIL 
Comissão de Valores Mobiliários

COLÚMBIA BRITÂNICA
British Columbia Securities Commission

ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS
British Virgin Islands Financial Services Commission

BRUNEI   
Autoriti Monetari Brunei Darussalam

BULGÁRIA  
Financial Supervision Commission

ILHAS CAYMAN
Cayman Islands Monetary Authority

CHILE   
Superintendencia de Valores y Seguros

REPÚBLICA POPULAR DA CHINA
China Securities Regulatory Commission*

TAIPÉ CHINESA
Financial Supervisory Commission

COLÔMBIA 
Superintendencia Financiera de Colombia

COSTA RICA   
Superintendencia General de Valores

CROÁCIA
Croatian Financial Services Supervisory Agency

CHIPRE
Cyprus Securities and Exchange Commission

REPÚBLICA CHECA
Czech National Bank

DINAMARCA
Finanstilsynet (Denmark Financial Supervisory Authority)

REPÚBLICA DOMINICANA
Superintendencia de Valores de la República Dominicana

EQUADOR
Superintendencia de Compañías

EGIPTO  
Egyptian Financial Supervisory Authority

EL SALVADOR   
Superintendencia del Sistema Financiero

ESTÓNIA   
Financial Supervision Authority (Finantsinspektioon)

FINLÂNDIA
Financial Supervision Authority

APÊNDICE

Lista dos Membros Ordinários da IOSCO 
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FRANÇA
Autorité des marchés financiers

ALEMANHA  
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

GANA  
Securities and Exchange Commission

GIBRALTAR
Financial Services Commission

GRÉCIA
Hellenic Republic Capital Market Commission

GUERNSEY  
Guernsey Financial Services Commission

HONDURAS 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros 

HONG KONG 
Securities and Futures Commission

HUNGRIA 
Magyar Nemzeti Bank (The Central Bank of Hungary)

ISLÂNDIA
Fjármálaeftirlitið - Financial Supervisory Authority

ÍNDIA 
Securities and Exchange Board of India

INDONÉSIA 
Indonesia Financial Services Authority (OJK)

IRLANDA
Central Bank of Ireland

ILHA DE MAN 
Financial Supervision Commission

ISRAEL 
Israel Securities Authority

ITÁLIA 
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

JAMAICA 
Financial Services Commission

JAPÃO  
Financial Services Agency

JAPÃO 
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

JAPÃO 
Ministry of Economy, Trade and Industry

JERSEY    
Jersey Financial Services Commission

JORDÂNIA
Jordan Securities Commission

CAZAQUISTÃO
National Bank of Kazakhstan

QUÉNIA
Capital Markets Authority

COREIA DO SUL
Financial Services Commission/Financial Supervisory Service

QUIRGUISTÃO
State Agency for Financial Surveillance and Accounting

LETÓNIA
Financial and Capital Market Commission

LIECHTENSTEIN
Financial Market Authority

LITUÂNIA
Central Bank of the Republic of Lithuania

LUXEMBURGO
Commission de surveillance du secteur financier

REPÚBLICA DA MACEDÓNIA 
Securities and Exchange Commission of the Republic 
of Macedonia

MALAWI 
Reserve Bank of Malawi

MALÁSIA
Securities Commission

MALDIVAS
Capital Market Development Authority

MALTA 
Malta Financial Services Authority

REPÚBLICA DA MAURÍCIA
Financial Services Commission

MÉXICO 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores

MONGÓLIA 
Financial Regulatory Commission

MONTENEGRO  
Securities Commission of the Republic of Montenegro

MARROCOS
Conseil déontologique des valeurs mobilières

PAÍSES BAIXOS
The Netherlands Authority for the Financial Markets

NOVA ZELÂNDIA
Financial Markets Authority

NIGÉRIA 
Securities and Exchange Commission
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NORUEGA 
Finanstilsynet (The Financial Supervisory Authority of Norway)

OMÃ
Capital Market Authority

ONTÁRIO 
Ontario Securities Commission

PAQUISTÃO
Securities and Exchange Commission

PALESTINA
Palestine Capital Market Authority

PANAMÁ
Superintendencia del Mercado de Valores

PAPUA-NOVA GUINÉ
Securities Commission

PERU 
Superintendencia del Mercado de Valores

FILIPINAS
Securities and Exchange Commission

POLÓNIA
Polish Financial Supervision Authority

PORTUGAL 
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

QATAR 
Qatar Financial Markets Authority

QUEBEC 
Autorité des marchés financiers

ROMÉNIA 
Financial Supervision Authority

RÚSSIA 
The Bank of Russia

ARÁBIA SAUDITA
Capital Market Authority

SÉRVIA
Securities Commission

SINGAPURA
Monetary Authority of Singapore

ESLOVÁQUIA
The National Bank of Slovakia

ESLOVÉNIA
Securities Market Agency/Agencija Za Trg Vrednostnih Papirjev

ÁFRICA DO SUL
Financial Services Board

ESPANHA 
Comisión Nacional del Mercado de Valores

SRI LANKA 
Securities and Exchange Commission

REPÚBLICA SÉRVIA
Republic of Srpska Securities Commission

SUÉCIA
Finansinspektionen

SUÍÇA
Swiss Financial Market Supervisory Authority

SÍRIA
Syrian Commission on Financial Markets and Securities

TANZÂNIA 
Capital Markets and Securities Authority

TAILÂNDIA
Securities and Exchange Commission

TRINIDADE E TOBAGO 
Trinidad and Tobago Securities and Exchange Commission*

TUNÍSIA 
Conseil du marché financier

TURQUIA 
Capital Markets Board

UGANDA 
Capital Markets Authority

UCRÂNIA
National Securities and Stock Market Commission

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS
Securities and Commodities Authority

REINO UNIDO
Financial Conduct Authority*

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Securities and Exchange Commission*

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Commodity Futures Trading Commission*

URUGUAI 
Banco Central del Uruguay

UZBEQUISTÃO 
Center for Coordination and Development of Securities Market

VENEZUELA 
Superintendencia Nacional de Valores

VIETNAME 
State Securities Commission

UNIÃO MONETÁRIA DE ÁFRICA OCIDENTAL
Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers

ZÂMBIA 
Securities and Exchange Commission
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