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1. DOCUMENTOS E PAPERS
Discurso

do

Sr.

J.

Christopher

câmaras de compensação cumprirem atempadamente as suas

Giancarlo, Presidente do Conselho de

obrigações de liquidação. Publicado no dia 16 de Outubro de 2017.

Administração da Commodity Futures

Nota de Imprensa do Banco Mundial sobre o novo relatório referente

Trading Commission (CFTC) dos EUA
na

conferência

para

anunciar

ao financiamento do sector privado de infra-estrutura em projectos

a

milionários, em países em desenvolvimento, o que aumentou 24% em

determinação da avaliação comparativa

relação aos níveis de 2016. Publicado no dia 20 de Outubro de 2017.

entre os requisitos de margem da UE e
abordagens de outros locais de negociação. Proferido no dia 13 de

Nota de Imprensa do Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre a

Outubro de 2017.

reunião dos decisores políticos relativamente a necessidade de se
promover a cooperação em matéria Fintech. Representantes de mais

Discurso do Sr. Andrew Bailey, Administrador Executivo da

de

Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido, no Jantar anual da

internacionais reuniram-se em Washington para debater o impacto da

Associação de Investimentos de 2017, em Londres. Dentre os assuntos

mudança tecnológica no sector financeiro. Publicado no dia 12 de

debatidos no evento, destacam-se a necessidade de se constituirem

Outubro de 2017.

mercados abertos e que funcionem de forma eficaz, o reforço das
questões sobre governação corporativa dos fundos, bem como a
eficácia dos conselhos de administração. Proferido no dia 17 de
Outubro de 2017.

40

economias

desenvolvidas

e

emergentes

e

instituições

Publicação da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos
Mercados (ESMA) que produziu, pela primeira vez um balanço sobre a
extensão dos mercados de derivados da União Europeia (UE). Assim
sendo, a ESMA concebeu dados sobre o tamanho das taxas de juros,

Eleição da Sra. Ñezha Hayat Presidente do

crédito, capital, commoditties e mercados de derivados cambiais na UE,

Conselho de Administração da Autoridade

com base nos dados semanais que recebe dos repositórios de

do

transacção (TRs) do mercado de derivados da UE. Publicado no dia 19

Mercado

de

Capitais de

Marrocos

(AMMC), como Vice-presidente do Comité
Regional para África

de Outubro de 2017.

e Oriente Médio

(AMERC) da Organização Internacional das
Comissões de Valores (IOSCO), para o período 2016-2018. Publicado
no dia 17 de Outubro de 2017.

Relatório da Financial Stability Board (FSB), sobre o funcionamento,
vulnerabilidades e desafios futuros dos regimes europeus privados de
pensões. Este relatório do Grupo Consultivo Regional do FSB (RCG)

Nota de Imprensa do relatório da IOSCO sobre a organização

sublinha a sustentabilidade financeira dos sistemas de pensões,

internacional que analisa diversos produtos de Agências de Notação de

tornando-se cada vez mais uma questão central para as famílias e os

Crédito (Credit Rating Agency) usados para tomar decisões de

governos da Europa, uma vez que os prestadores de pensões são

investimento e crédito. Publicado no dia 11 de Outubro de 2017.

investidores institucionais, com elevada importância no papel de

Nota de Imprensa da Commodity Futures Trading Commission (CFTC)
dos EUA sobre o relatório que pormenoriza os resultados da avaliação

canalização de poupança para investimentos de longo prazo. Publicado
no dia 17 de Outubro de 2017.

da capacidade de liquidação das Câmaras de Compensação. O
relatório teve como objectivo avaliar o impacto de um cenário hipotético
de estresse do mercado. A análise incidiu sobre a capacidade de três

2. EVENTOS E REUNIÕES


12ª Conferência Conjunta da IOSCO / Financial Stability Institute (FSI) sobre questões comerciais de livros e infra-estrutura de mercado,
Madrid, Espanha, de 15 a 17 de Novembro de 2017.



Conferência Fundos de Investimento Abertos negociados em Bolsa (EFTs) sobre Crescimento de Estabilidade organizado pelo Banco Central
Europeu no dia 29 de Novembro de 2017.



Fase II do Programa de Certificado Global IOSCO / PIFS-Harvard Law School para Reguladores de Mercados de Valores Mobiliários,
Cambridge, Massachusetts, EUA, de 3 a 8 de Dezembro de 2017.



28º Conferência Anual do Instituto Internacional para o Crescimento e Desenvolvimento do Mercado de Capitais, organizado pela U.S.
Securities and Exchange Commission, em Washington DC, de 12 a 22 de Março de 2018.
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