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IOSCO NEWS  
 

 Período: 14/09/2016 a 21/09/2016 

Declarações proferidas pelo Sr. Timothy Massad, Presidente da      

Comissão do Comércio de Futuros de Commodities (CFTC) dos EUA, 

sobre os Progressos da Reforma dos Swaps, na 4ª Cimeira Anual    

Norte Americana dos Derivados,  publicado no dia 15 de Setembro de 

2016. 

Discurso proferido pelo Sr. Andrew Ceresney, Director da Divisão de 

Enforcement da SEC US, sobre o Programa de Denúncias, na 16ª 

Conferência Anual dos Contribuintes na Luta contra a Fraude, em 

Washington DC – USA, no dia 14 de Setembro de 2016. 

 

Documento de Trabalho Nº 21  da Financial Conduct Authority UK 

sobre as Assimetrias nos Preços de Referência das Dark Pools,        

publicado pela Financial  Conduct Authority UK, no dia 15 de Setembro 

de 2016. 

Estudo elaborado e publicado pela MLex Market Insight sobre os 

Fintech os Riscos  Regulamentares e as Oportunidades.  A MLex é a 

principal organização de comunicação social independente que fornece 

informações, comentários e análises sobre o risco regulatório e as 

oportunidades na América do Norte, Europa, Ásia e América Latina. 

 

Nota de Imprensa Estado da União de 2016: Realização da União dos 

Mercados de Capitais - a Comissão acelera o processo de reformas. 

Por ocasião do Estado da União de 2016 do Presidente Juncker, a    

Comissão Europeia apresentou as próximas medidas destinadas a 

acelerar a realização da União dos Mercados de Capitais (UMC), um 

projecto emblemático da  Comissão Juncker para impulsionar o          

emprego e o crescimento na  Europa. A UMC é uma componente      

importante do Plano de  Investimento para a Europa da Comissão.    

Visa proporcionar às  empresas acesso a fontes de financiamento mais 

diversificadas e alternativas, a fim de poderem prosperar. Torna o     

sistema financeiro da Europa mais estável. Permite uma circulação de 

capitais mais livre a nível transfronteiras no mercado único, a fim de 

que possam ser    aproveitados para apoiar as nossas empresas e   

proporcionar aos cidadãos europeus mais oportunidades de               

investimento, publicado no dia 14 de Setembro de 2016.  

 

Nota de Imprensa do Banco de Pagamentos Internacionais (BIS)      

sobre a Revisão Trimestral do Testes Pós-Brexit, publicado no dia 18 

de Setembro de 2016.  

Nota de Imprensa do Comité de Pagamentos e Infra-Estruturas de 

Mercados (CPMI) da IOSCO sobre a criação de uma task-force para 

analisar a segurança dos pagamentos efectuadas pelos bancos e por 

outras instituições financeiras devido aos recentes incidentes de fraude 

cibernética, publicada no dia 16 de Setembro de 2016.  

 

Publicação da pesquisa efectuada pela Financial Conduct Authority 

UK, no mercado accionista do Reino Unido, com foco nas Dark Pools e 

nos Brokers Crossing Networks, em Julho de 2016.  

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 Reunião do Comité para os Riscos Emergentes,            

em  Washington DC – USA, de 13 a 14 de Setembro de 

2016; 

 Reunião sobre Regulação dos Intermediários do        

Mercado, em Varsóvia – Polónia, de 13 a 15 de           

Setembro de 2016;  

 Reunião do C4 para o Enforcement e Troca de Informa-

ção e do Grupo de Avaliação da IOSCO, em Washington 

DC – USA, de 20 a 22 de Setembro de 2016; 

 Seminário de formação do AMCC, em Chicago – USA, 

de 25 a 28 de Setembro de 2016; e, 

 Reunião do Comité de Avaliação, em Frankfurt – Alema-

nha, de 27 a 30 de Setembro de 2016  

 2. EVENTOS E REUNIÕES  

TERMO FINANCEIRO  

Dark Pools – é um termo utilizado para as trocas privadas ou 

fóruns de negociação de valores mobiliários devido à sua 

completa falta de transparência que os torna vulneráveis a 

potenciais conflictos de interesse devido às más práticas de 

alguns dos operadores. Ao contrário das bolsas de valores, 

as dark pools não estão disponíveis para o público  

Conteúdos da Regulação do Fintech nas diferentes Jurisdições 
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