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2. EVENTOS E REUNIÕES



Reunião do Grupo de Acompanhamento, em Amesterdão, de 7 a 8 de Março;



Reunião do Comité 5 sobre Gestão de Investimentos, em Madrid, de 7 a 9 de Março;



Reunião do Comité Permanente do FSB sobre Avaliação de Vulnerabilidades, em Buenos Aires, no dia 19 de Março;



Reunião dos Ministros das Finanças do G20 e dos Governadores dos Bancos Centrais, Buenos Aires, de 19 a 20 de Março;



Reunião do Comité 4 sobre Enforcement, Troca de Informação e Grupo de Análise do MMoU, em Singapura, de 20 a 22 de Março;



Reunião do Comité 6 sobre as Agências de Notação de Riscos de Crédito, em Nova Iorque, de 21 a 22 de Março;



Reunião do Comité dos Riscos Emergentes, em Buenos Aires, de 26 a 27 de Março;



Conferência Global da Educação do Investidor alusiva ao 10º aniversário da IFIE-IOSCO, no Japão de 9 a 11 Abril de 2018;



Fase I do Programa de Certificação da Global IOSCO / PIFS-Harvard LAW SCHOOL para Reguladores de Mercados de Valores Mobiliários, em Madrid de 18 a 29 de Junho
de 2018;



13º Seminário conjunto da IOSCO e Instituto de Estabilidade Financeira (FSI) sobre Questões Comerciais de Livre e Infra-estrutura de Mercado, na Suíça de 14 a 16 Novembro 2018.
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