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IOSCO NEWS  
 

 Período: 29/03/2017 a 05/04/2017 

Artigo do Bank of International Settements (BIS) sobre os “Sistemas 

financeiros e economia real”. Uma abordagem a cerca da crise          

financeira de 2007-2008 e a recessão que motivou um debate sobre o 

papel dos sistemas financeiros na economia real, em particular, o papel 

dos Bancos Centrais. Estes mostraram um crescente interesse na    

evolução dos sistemas financeiros, de modo a contribuir para           

maximizar a economia real; publicado em Março de 2017. 

Discurso do Sr. Mark Steward, Director 

de Fiscalização e Supervisão do Mercado, 

na Financial Conduct Authority (FCA),      

sobre o tema “aumentar a responsabilidade 

individual face à má conduta empresarial”, 

ministrado no Programa de Cumprimento e 

Execução Corporativa da Universidade de 

Nova Iorque; Publicado no dia 03 de Abril de 

2017. 

 Discurso proferido pelo Sr. Daniel K. Tarullo na Universidade de 

Princeton, sobre as “últimas reflexões” como membro do Conselho de 

Administração da Federal  Reserve System. Após oito anos na Federal 

Reserve, o Sr. Tarullo afirma que reforçou a sua convicção sobre a    

exigência nos fortes requisitos estabelecidos para o capital das          

instituições financeiras, incluindo o programa de testes de stress e a 

adequação das alterações na regulação financeira, constituem factores 

essenciais para um sistema financeiro seguro e estável; publicado pela 

Federal Reserve System, Nova Jersey, EUA no dia 04 de Abril de 

2017.  

Discurso do Secretário-Geral do Islamic        

Financial Services Board (IFSB), Sr.Jaseem     

Ahmed no Seminário do IFSB sobre “Finanças 

Islâmicas e Regulação Global: Mudança de    

Metas e Novos Horizontes” realizado na Malásia, 

no dia 4 de Abril de 2017. 

 

Nota de Imprensa da Autoridade Europeia dos Mercados de Valores 

Mobiliários (ESMA) sobre a publicação do Relatório final referente às 

“Regras para garantir a  integridade dos indicadores financeiros da   

União Europeia”. O relatório contém projectos de normas técnicas de 

regulação (RTS) e normas técnicas de execução (ITS) ao abrigo do 

Benchmarks Regulation (BMR); publicada no dia 30 de Março de 2017. 

Nota de Imprensa do Comité de Supervisão Bancária de Basileia 

sobre “A regulação provisória das disposições contabilísticas”. Este   

comunicado detalha a regulação das disposições contabilísticas e     

normas para os acordos de transição; publicada pelo Bank of            

International Settements no dia 29 de Março de 2017. 

Relatório da Comissão de Valores Mobiliários de Ontário no       

Canada (OSC) sobre as “Perspectivas e o Comportamento dos         

investidores da OSC”, da autoria dos Senhores James Jason Stewart, 

Tyler Fleming e Myha Truong-Regan, colaboradores da OSC. O     

mesmo descreve os princípios e conceitos comportamentais dos       

líderes e examina como esses profissionais têm usado algumas        

ferramentas para melhorar a política e a regulação das sua instituições; 

publicado no dia 29 de Março de 2017.  

Relatório dos autores, Ben Shenglin, Romain Bosc, Zhang         

Ruidong da Academia de Finanças Digitais do Centro Universitário de 

Zhejiang e Felice Simonelli do Centro de Estudos de Política Europeia 

sobre a “Infraestrutura digital: A superar a exclusão digital em          

economias emergentes”. Este relatório apresenta dois conjuntos de   

recomendações de políticas: o primeiro conjunto de princípios gerais 

que o G20 deve endossar para superar as disparidades entre           

economias emergentes e avançadas; e outro conjunto de diretrizes das 

políticas que cada país deve seguir para superar a exclusão digital e 

promover a inclusão; publicado no dia 04 de Abril de 2017. 

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 Conferência sobre Supervisão baseada em Risco, organizada pela Superintendência de Valores de la República Dominicana, em 

Santo Domingo de 17 a 18 de Abril de  2017. 

 42ª Conferência Anual da IOSCO, a ter lugar em 

Montego Bay, Jamaica,  de 14 a 18 de Maio de 

2017. 

 9ª Conferência sobre Educação para o Investidor,  

organizada pelo Fórum Internacional para a              

B Educação de Investidores (IFIE), a ter lugar no Rio 

de Janeiro, Brasil, de 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, a ter lugar em    

Madrid, Espanha, de 19 a 30 de Junho de 2017. 

 2. EVENTOS E REUNIÕES  
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