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Período: 14/06/2017 a 21/06/2017
1. DOCUMENTOS E PAPERS
Artigo especialistas do Fundo

financeiro quando o Reino Unido já não for membro da UE. Proferido

Monetário

em Frankfurt, Alemanha, no dia 20 de Junho de 2017.

sobre

Internacional

Fintech

e

(FMI)

Serviços

Financeiros. O artigo estabelece
um quadro para reflexão sobre os
mecanismos pelos quais o Fintech pode fornecer soluções que
respondam às necessidades dos consumidores em termos de
confiança, segurança, privacidade e melhoria de serviços, conjugando
o seu impacto na competitividade e na regulação. Publicado no dia 19
de Junho de 2017.

Nota de imprensa da Financial Stability Board (FSB) para a consulta
pública do relatório sobre o uso de ferramentas de compensação para
enfrentar má conduta. O relatório foi desenvolvido em colaboração com
os órgãos normativos de Princípios e Padrões que observam que a
compensação deve ser ajustada para todos os tipos de risco. Uma vez
finalizada, o guia fornecerá às empresas e supervisores um quadro
com as práticas e ferramentas de remuneração, como ajustes de bónus
e outros que, podem ser usadas para reduzir o risco de má conduta.

Boletim trimestral do Banco da Inglaterra, sobre a estabilidade
financeira, o desafio da ampla colaboração na padronização de dados:
as economias do G20

promovem a partilha de dados em todo o

mundo, os reguladores são confrontados com o desafio de gerir
quantidades, cada vez maiores de dados essenciais para a supervisão
do sistema financeiro e gestão de risco. Publicado no dia 16 de Junho
de 2017.
Discurso do Sr. Benoît Coeuré, Membro da Comissão Executiva
do Banco Central Europeu - BCE, na Reunião de Alto Nível sobre a
Resiliência Cibernética. O mesmo proferiu que risco cibernético deve
ser combatido em conjunto, pelos reguladores ou os actores do
mercado. A reunião realizou-se em Frankfurt, Alemanha, no dia 19 de
Junho de 2017

Publicado no dia 20 de Junho de 2017.
Nota de imprensa do governo israelita e o Comité Ministerial para a
legislação que aprova o projecto Lei de Opções binárias, proibindo os
operadores Israelitas a negociarem Opções binárias aos investidores
no exterior, Publicado pela Autoridade de Valores Mobiliários
Israelense (ISA), no dia 18 de Junho de 2017.
Palestra na The Mansion House, em
Londres, com Prelector Sr. Mark Carney,
Governador do Banco da Inglaterra,
sobre o tema “O

ligeiro Equilíbrio.”
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Compreensão da globalização". O documento propõe que as Políticas

Cen-

locais a planeadas podem aumentar os ganhos da globalização e

trais (CCP’S) europeias no
Pós Brexit. O regime da UE

custos

Relatório anual do Bank for International Settements (BIS) sobre “A

Internacional

sobre as Contraparte

os

Londres no dia 20 de Junho de 2017.

Associação dos Mercados
Financeiros

CCP’s

Contrapartes

financeiros tornando-os mais líquidos e

Discurso de Benoît Coeuré,
da

apoio

depende em grande medida da supervi-

são local que fornece às autoridades da UE ferramentas muito limitadas para obter informações e agir em caso de crise. A revisão desse
paradigma actual tornou-se urgente e fundamental a preservação de

mitigar os custos transfronteiriços. E a cooperação internacional deve
complementar essas políticas para abordar as ligações globais. A
conclusão das reformas financeiras internacionais é uma prioridade.
Publicado em 18 de Junho de 2017.

uma estrutura que garanta a segurança e a estabilidade do sistema

2. EVENTOS E REUNIÕES


Fase I do Programa de Certificação Global da IOSCO / PIFS-Harvard para Reguladores de Mercado de Valores Mobiliários, a ter lugar em
Madrid, Espanha, de 19 a 30 de Junho de 2017.



Programa de Treinamento do Toronto Centre, a ter lugar em Toronto, Canadá, de 9 a 14 de Julho de 2017.



Encontro sobre Compliance organizado pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e Thomas A. Biolsi International Institute for
Compliance and Examinations, Washington, - DC, EUA, do 10-14 de Julho de 2017



Programa Executivo de Supervisão, Madrid, Espanha, de 4 a 7 de Setembro de 2017.



10º Seminário de Formação da IOSCO AMCC, Mumbai, Índia, de 26 a 28 de Setembro de 2017.



Semana Mundial do Investidor, Projecto-piloto da IOSCO, a decorrer de dia 2 a 8 de Outubro de 2017.



12º Seminário Conjunto IOSCO/Financial Stability Institute (FSI) sobre Questões Comerciais e de Infra-estruturas de Mercado, Madrid, de15 a
17 de Novembro de 2017



22ª Conferência Anual do Instituto Internacional de Valores Mobiliários e Fiscalização de Mercado, organizado pela SEC EUA Washington, DC,
EUA, a decorrer entre 13 a 17 de Novembro de 2017.
Elaborado pelo: Gabinete de Cooperação
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