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1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 Discurso proferido pelo Sr. Tajinder Singh, Secretário-Geral Adjunto, da Organização Internacional das Comissões de Valores,  na ci-

meira sobre “Governação Corporativa” e “Guardiões dos Mercado de Capitais” em Mumbai – India, 27 de Novembro de  2015.  

         Link: http://www.iosco.org/library/speeches/pdf/20151127-Tajinder-Singh.pdf  

 

 Estudo da PWC ( PricewaterhouseCoopers) sobre as ETF  (Exchange Trade Fund) 2020 - Preparando-se para um novo horizonte, PWC, 

2015  

 Link: http://www.pwc.com/gx/en/asset-management/publications/pdfs/etf-2020-exchange-traded-funds-pwc.pdf  

 

 Bank of England publicou o documento de trabalho nº 580: sobre o sistema central de negociações, a transparência da liquidez do 

mercado de swaps e as taxas de juro - A implementação da Lei Dodd-Frank, Evangelos Benos, Richard Payne e Michalis Vasios,  de 15 de Ja-

neiro de 2016.   

Link: http://www.bankofengland.co.uk/research/Pages/workingpapers/2016/swp580.aspx   

 

 Impostos sobre operações financeiras: Uma visão geral da Tax Policy Center, Durban Institute e do Instituto Brookings, Janeiro 2016 

Link: http://www.taxpolicycenter.org/UploadedPDF/2000587-financial-transaction-taxes.pdf 

 

 Necessidade do imposto sobre operações financeiras: Conselho Editorial do New York Times, 28 de Janeiro 

 Link: http://www.nytimes.com/2016/01/28/opinion/the-need-for-a-tax-on-financial-trading.html?      

 

 Melhorar a literacia financeira no Uganda, Banco de Compensação Internacional  

Observações do Dr. Louis Kasekende, Vice– Governador do Banco do Uganda, na reunião do Grupo de Partilha de 

Informação e Formação Financeira (FLISG), 9 de Dezembro de 2015.  

         Link:http://www.bis.org/review/r160201a.pdf  

 

 

Decisão da IOSCO sobre a base de dados das IFRS 

A Organização Internacional das Comissões de Valores publicou a informação sobre a interpretação das Internacional Financial Report Standards 

(IFRS), a aplicação da regulação e as decisões sobre a base de dados (IFRS Database ).  

As Autoridades Reguladoras podem minimizar o risco de interpretação e de aplicação inconsistente das IFRS por intermédio da partilha de informa-

ções sobre as decisões de regulação relativa ao uso das IFRS. 

Os principais objectivos da base de dados são: 

 criar uma base de dados completa  e com actualizações frequentes, de fácil  acesso, como  uma fonte de informação para as Autoridades Regu-

ladoras do mercado na aplicação das IFRS; 

 proporcionar uma fonte de referência e dados necessários para o intercâmbio entre as Autoridades Reguladoras para debater um determinado 

problema ou resultado na base de dados; 

 Incentivar e facilitar o debate entre reguladores sobre as questões de contabilidade antes e após a tomada de decisões; e 

 identificar as questões sujeitas às múltiplas interpretações e que merecem uma abordagem pelo IASB ou pelo Comité de Interpretações das 

IFRS. 

           Link: https://www.iosco.org/members_area/documents/bulletins/pdf/files/20160203-IOSCO-Arrangement-on-IFRS-Regulatory-

Interpretation-and-Enforcement.pdf 
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Últimos Eventos  

 Reunião do Grupo Permanente de Politicas  (PSG) do Comité de Sistema de Pagamento e Infra- estruturas (CPMI) / IOSCO, Frankfurt, 

28-29 de  Janeiro. 

O CPMI-IOSCO PSG realizou, em Frankfurt, uma reunião presidida pelo Sr. Robert Wasserman (CFTC, co-presidente do PSG), e pela Sra. Da-

niela Russo (ECB, co-presidente do PSG). O encontro serviu para analisar os projectos de orientações para cada um dos domínios das acções 

do CCP (Care Capital Properties) em matérias de resiliência e robustez.  

 Comité 2 (C2) de Regulação do Mercado Secundário, Madrid, 26-28 de Janeiro 

O  C2 e o Comité de Redacção alcançaram novos progressos relativos à liquidez nos mercados de obrigações corporativas (Corporate Bond 

Markets), tendo acordado os passos subsequentes para os próximos meses. Os membros do C2 debruçaram-se sobre possíveis novos projec-

tos, incluindo o da transparência no Corporate Bond Market, fornecedores de software independentes  e suspensão  temporária da negociação 

ou circuit breakers . Os membros do C2 também apreciaram a apresentação sobre o Blockchain (tecnologia de suporte às transacções financei-

ras) feito Sr. Jacob Farber do R3.  E por fim, os membros do C2 partilharam os recentes desenvolvimentos nas suas jurisdições.  

 Plenária do Comité de Supervisão Regulamentada para Identificação da  Entidade Jurídica (LEI ROC) , Nova Deli, 1- 2 de Fevereiro  

A plenária da LEI ROC (Legal Entity Indentifier Regulatory Oversight Committe) elegeu um novo Presidente, o Sr. Joseph Tracy, do Comité do 

Sistema Financeiro Global, e  dois Vice-Presidentes, o Sr. Daisuke Yamazaki, do FSA do Japão, e o Sr. Michael Ritter, do Bundesbank, Alema-

nha. O ROC analisou, igualmente, o programa de trabalho para 2016 e as actualizações relativas à Fundação Mundial do Indentif icador de Enti-

dades Jurídica (GLEIF). Um dos focos para 2016 será o credenciamento das Unidades Operacionais  Locais (LOUs) do GLEIF. O Identificador 

da Entidade Jurídica (LEI) é um código alfanumérico de 20 dígitos, para identificar exclusivamente as distintas entidades jurídicas envolvidas 

nas transacções financeira e é emitido pela LOUs do Sistema Global da LEI .  

2. EVENTOS E  REUNIÕES  
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Próximos Eventos  

 Reunião do Grupo 3 de Trabalho do Conselho de Estabilidade para questões associadas às Entidades bancárias, Roma, 3- 4 de Fevereiro.  

 Reunião da Task Force de análise ao Comportamento do Mercado, Londres, 5 de Fevereiro. 

 Reunião do Conselho de Administração da IOSCO, Madrid, 16-18 de Fevereiro. 

 Reunião do Comité 8 para análise de temas sobre Associações de Pequenos Investidores, Sydney, 24 - 26 de Fevereiro  

  

Conferência do Comité para África / Médio Oriente (AMERC), Ilhas Maurícias, 25 - 26 de Fevereiro  

Conferência Anual da IOSCO 2016, Lima, Peru, 8 – 12 de Maio.  O website da Conferência:https://www.iosco2016lima.pe/ 

Última versão do calendário de trabalho da IOSCO 2015 - 2016 

Link:https://www.iosco.org/members_area/file.cfm?file=members-area|documents|pdf|IOSCO-2015-2016-Work-Calendar.pdf#page=7  
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Primeiro Workshop da IOSCO sobre a Simulação Cibernética, Bali-Indonesia, 20 Janeiro  

No dia 20 de Janeiro de 2016, o Comité dos Mercados Emergentes e em Crescimento (GEM) realizou um workshop sobre a simulação cibernética, 

em Bali (Indonésia). O workshop contou com um computador  cyber drill, concebido pelo secretariado geral da IOSCO e com a colaboração do Bank 

of England, Mas Singapura  e a FCA UK. A simulação cibernética constitui a primeira simulação do género e incluiu  a participação de mais 40 jurisdi-

ções dos mercados emergentes. Incidiu especificamente sobre o papel do regulador do mercado de valores mobiliários, referente ao ataque ciberné-

tico em grande escala e sobre as entidades regulamentadas. A simulação representou, igualmente, um passo importante para facilitar a compreen-

são de potenciais reacções e consequências dos ataque cibernéticos similares.   

O elevado nível de resultados desta simulação destacou o seguinte: (1) ter um plano de gestão de crises bem definido; (2) uma abordagem regula-

mentar, equilibrada, pró-activa e reactiva para responder e facilitar a recuperação do sistema informático em caso de falha grave que possa afectar 

as entidades regulamentadas; (3) a cooperação transfronteiriça e a partilha de informação; e (4) comunicação eficaz e transparente com o público 

em geral, investidores, entidades afectadas, outros participantes do mercado e outras Autoridades Reguladoras. 

Está em curso a elaboração de um relatório de acompanhamento que delineará a estrutura e os resultados do exercício com mais detalhes. Além 

disso, todos os materiais utilizados para executar o exercício serão disponibilizados aos membros da IOSCO, para auxiliar na concepção de exercí-

cios internos. Enquanto isso, caso necessitar de uma cópia dos materiais utilizados durante o exercício, contactar com a Sra. Rohini Tendulkar 

(r.tendulkar@iosco.org). 

GTIS  
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 APRC/IOSCO  (Asia-Pacific Regional Committee) - Seminário de formação sobre o enforcement e cooperação sobre o MMoU da IOS-

CO, Mumbai, 3 -5 de Fevereiro 

 Alertas para registos: Webinar da APRC sobre a supervisão do mercado , 15:00 (HK Time, GMT+8), Sexta-feira  26 de Fevereiro de 2016, 

sob os auspícios da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC). Os Srs Rico Leung, Joseph Lee,  Gaik Looi Tan e Ada 

Lee do Departamento de Supervisão do SFC, abordaram o tema: “Ferramentas para gestão do risco no mercado de valores mobiliários - acom-

panhamento do mercado e medidas de regulação”. 

 13º Curso sobre a visão geral relativas às questões financeiras: “Promover um sistema financeiro estável e inclusivo” - Banco Mundial, Was-

hington D.C., 9 – 13 de Maio de 2016.   

     Link:http://www.worldbank.org/en/events/2016/05/09/thirteenth -overview-course-on-financial-issues-promoting-stable-and-inclusive-financial

  -systems 

 

 Alerta para os Investidores-Plataforma de divulgação de informações sobre o comportamento das instituições financeiras nos mercados 

        Link::https://www.iosco.org/investor_protection/?subsection=investor_alerts_portal  

3. FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO  

4. NOTÍCIAS DOS MEMBROS 

 Nomeado novo Presidente e CEO para a Comissão de Valores Mobiliários de Ontário (Canadá), o Sr. Maureen Jensen que tem a     

missão de modernizar a organização.     

         Link:http://www.osc.gov.on.ca/en/NewsEvents_nr_20160126_ontario-nominates-new-chair-ceo.htm  

 Andrew Bailey nomeado como o novo  CEO do FCA UK, segundo a nota de imprensa do UK Financial Conduct Authority, de 26 de Ja-

neiro do corrente.  

         Link:http://www.fca.org.uk/news/andrew-bailey-appointed-as-new-chief-executive-of-the-fca  

 O Comité Consultivo dos Membros Afiliados publicaram recentemente o boletim semestral. 

         Link:http://www.anbima.com.br/amcc/amcc_201512-site.html 

 Declaração do Presidente do CFTC (Commodity Future Trading Commission US) Timothy Massad sobre a tomada de decisão para o 

registo do Grant Eurex Clearing AG como a Organização de Compensação de Derivados, 1 de Fevereiro de  2016  

          Link:http://www.cftc.gov/PressRoom/SpeechesTestimony/massadstatement020116 
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Novo  Secretário Geral da IOSCO  

Eleito em Dezembro de 2015 

                                        Mr. Paul P. Andrews (USA) 
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