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IOSCO NEWS  
 

 Período: 01/12/2016 a 16/12/2016 

Artigo escrito pelo Sr. Jon Cunliffe, Vice-governador de Estabilidade 

Financeira para European Economy on-line jornal  com o tema 

“Demasiado grandes para falir: “Qual é a melhor forma de lidar com os 

grandes bancos falidos”. O artigo aborda entre outros aspectos          

assuntos ligados a crise e a quantidade de trabalho das instituições em 

garantir a não falência dos grandes bancos transfronteiriços. Publicado 

no dia 5 de Dezembro. 

Discurso proferido pela Sra. Verena Ross, Directora Executiva da    

Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA), 

na Conferência Global de Mercado de Capitais de 2016.  No encontro 

a Executiva  proferiu sobre a importância do financiamento dos        

mercados de capitais no futuro   e como a ESMA pode contribuir  com 

o seu papel  na consecução deste objectivo.  

Discurso  proferido pelo Sr. Greg Medcraft, Presidente Executivo da  

Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos Australiana, sobre 

“Fintech: oportunidades, riscos e desafios” no  encontro organizado  

pelo Grupo 100. Esse discurso teve como reflexão os seguintes       

pontos: o FinTech como um potencial para mudar o sector de serviços 

e mercados  financeiros, tanto na Austrália como em todo o mundo. 

Realizado pelo Investment Global Institute, em Londres, no dia 2 de 

Dezembro.  

Discurso  proferido pelo Sr. Lael Brainard, Administrador do Conselho 

dos Governadores do Sistema da Reserva Federal dos Estados      

Unidos, sobre “As oportunidades e desafios de Fintech.” Na             

conferência o Administrador frisou os desenvolvimentos actuais  na  

digitalização das finanças, incluindo o estabelecimento de novos      

modelos de negócio, serem importantes e merecerem uma atenção 

especial por parte legisladores e reguladores dos mercados. Publicado 

no dia 2 de Dezembro. 

Discurso  Palestra proferida pelo Sr.  Roscoe, de Mark Carney,       

Governador do Banco da Inglaterra, sobre “O  fantasma do               

monetarismo.” No discurso o   Governador discutiu o papel da política 

monetária no meio de uma revolução tecnológica, as causas            

subjacentes e as consequências do crescimento fraco da renda real e 

da desigualdade. Ainda     assim, estabeleceu um caminho a seguir, 

com três prioridades para a gestão das inovações tecnológicas e a  

globalização, de modo que      

sejam benéfica para todos, e concluiu com a perspectiva actual para a 

política monetária. Publicado no dia 5 de Dezembro. 

Nota de imprensa da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e 

dos Mercados (ESMA) sobre o lançamento da sua nova base de       

dados  para fornecer gratuitamente informações de notações de       

créditos dos Valores Mobiliários via website, designado por European 

Rating Platform (ERP). A ferramenta  ora disponibilizada é um           

instrumento de trabalho da ESMA, criada na sequência da crise         

financeira, para  aumentar a transparência em torno das notações de 

crédito e ajudar os investidores na tomada de decisões. Publicado no 

dia 6 de Dezembro. 

Nota de imprensa  da Financial Conduct Authority (FCA)  sobre  a   

recomendação das regras para negociação de produtos diferenciados. 

As regras são para as empresas que negociam contrato de diferentes 

produtos (CFD) para investidores a retalho, de forma a melhorar os  

padrões dos produtos e assegurar que os consumidores estejam      

devidamente protegidos. Publicado no dia 6 de Dezembro. 

Nomeações   

 

O Conselho de Ministros de Portugal     

aprovou a     nomeação da Dra. Gabriela 

Figueiredo Dias como Presidente do     

Conselho de  Administração da CMVM. A 

Dra. Gabriela, advogada,  ingressou à 

CMVM em 2007 como Subdiretora do      

Departamento de Assuntos  Internacionais 

e Politica Regulatória. 

 

A Comissão Nacional dos  Mercados de Valores 

Mobiliários de Espanha (CNMV) nomeou  o Dr,  

Sebastián Albella como Presidente do    Conselho 

de Administração da CNMV.  Publicado no dia 02 

de Dezembro . 

 

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 Programa de Formação de Seminários da IOSCO (STP), Madrid, Espanha, 3 a 5 de Maio de 2017. 

 9ª Conferência sobre  Educação ao Investidor , organizada pelo Fórum Internacional para a Educação de Investidores (IFIE), Rio de Janeiro, 

Brasil, 4 a 6 de junho de 2017 

 Fase I do Programa de Certificação Global da IOSCO / PIFS-Harvard para Reguladores de Mercado de Valores Mobiliários, Madrid, Espanha, 

19-30 de junho de 2017 

 12ª  seminário  entre o Institute IOSCO/Estabilidade Financeira (FSI) sobre questões de negociação carteira e Infra-estrutura do Mercado,     

Madrid, Espanha, 15-17 de novembro 2017 

 Fase II do Programa de Certificação Global da IOSCO / PIFS-Harvard para Reguladores de Mercado de Valores Mobiliários, Cambridge,    

Massachusetts, EUA, 4-8 de dezembro de 2017 

 2. EVENTOS E REUNIÕES  
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