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1. DOCUMENTOS E PAPERS
Comentários

do

Sr.

Jay

Clayton

Presidente da SEC norte-americana, na III
Conferência Anual da Reserva Federal de
Nova Iorque, sobre a estrutura evolutiva do
mercado monetário dos EUA. O mesmo
afirma que embora a quantidade de dados
recentemente divulgados tenha melhorado
a capacidade dos reguladores entenderem
e monitorarem a actividade no mercado de

o Programa para o ano académico 2018/19. Publicada no dia 22 de
Novembro de 2017.
Nota

de

Imprensa

da

Organização

para

a

Cooperação

e

Desenvolvimento Económico (OECD) sobre o fortalecimento da
economia internacional. A OECD afirmou ainda que são necessárias
outras políticas para estimular o sector privado, bem como, um
crescimento mais forte e mais inclusivo. Publicado no dia 28 de
Novembro de 2017.

aos

Nota de Imprensa da Financial Service Board (FSB), sobre as duas

títulos do tesouro, ainda existem lacunas

propostas de orientação para implementação de aspectos específicos

nos dados. Publicado no dia 28 de Novembro de 2017.

dos seus regimes de resolução efectiva dos bancos globais de

valores

mobiliários.

Relativamente

Declaração da Comissão Polaca de Supervisão Financeira – PFOC
(Komisja Nadzoru Finansowego - KNF) sobre a venda de moedas

importância sistémica (G-SIB’s). Publicada no dia 30 Novembro de
2017.

encriptadas ou tokens, concretamente, Oferta Inicial de Tokens (ITO’s)

Nota de Imprensa da Financial Service Board (FSB) sobre a

ou Oferta Inicial de Moedas (ICO’s). A KNF alerta que investir em

reacção pública à consulta relativa ao acordo de gestão proposto para o

ICO’s é altamente perigoso. Divulgada no dia 22 de Novembro de 2017.

Identificador de Produto Único. Publicada no dia 23 de Novembro de

Discurso do Sr. Stefan Hunt, Chefe

2017.

Economia

Nota de Imprensa do Banco de Pagamentos Internacionais (BIS)

Comportamental e Ciência de Dados

sobre a consulta do grupo de monitoramento respectivamente ao

na FCA do Reino Unido,

sobre o

reforço da governação e supervisão da definição das normas

aprendizado

internacionais de auditoria do interesse público. Publicada no dia 22

de

Departamento

tema:

“O

poder

operacional e

de

do

inteligência artificial

Novembro 2017.

para os reguladores.” Entregue como

Testemunho

parte

Giancarlo,

da

série

de

conferências

do

Sr.

Presidente

J.

Christopher

da

Commodity

Beesley sobre a economia regulatória

Futures Trading Commission (CFTC)

no Institute of Directors. Proferido no

EUA, sobre a

dia 22 de Novembro de 2017.

Liquidez

Nota de Imprensa da Comissão de Valores Mobiliários (SC) da

Financeiros dos EUA, na III Conferência

Malásia, sobre o lançamento do Programa académico em Finanças

Anual

Islâmicas por correspondência, (SC-OCIS). Nos últimos sete anos a SC

Monetário dos EUA. Proferido, no dia 28 de

vem colaborando com o Centro de Estudos Islâmicos de Oxford (OCIS),

Novembro de 2017.

nos

sobre

importância de maior
negócios

a

dos

Evolução

dos
do

Mercado
Mercado

para abordar questões importantes sobre finanças islâmicas, incluindo

2. EVENTOS E REUNIÕES



Reunião do Comité 7 sobre Derivados, em Hong Kong
de 4 a 5 de Dezembro 2017.



Reunião do Comité 3 sobre Regulação de Intermediários
de Mercado, em Hong Kong, de 5 a 7 de Dezembro
2017.



Reunião do Comité 6 do Pequeno Investidor no Rio de
Janeiro de 6 a 7 de Dezembro 2017.



Reunião do Grupo de Política Permanente da CPMIIOSCO em Tóquio de 6 a 7 de Dezembro de 2017.
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