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IOSCO NEWS  
 

 Período: 19/04/2017 a  26/04/2017 

Artigo dos Senhores Vittoria Cerasi, Sebastian M Deininger,       

Leonardo Gambacorta e Tommaso Oliviero, publicado pelo Bank of  

International Settlement – BIS, sobre “Como a Regulação pós-crise 

afectou a remuneração dos CEOs dos Bancos". Este artigo procurou 

analisar as mudanças ocorridas relativamente as práticas                  

remuneratórias dos Administradores Executivos (CEOs) dos Bancos,  

após a emissão das directrizes pós-crise do Conselho de Estabilidade 

Financeira (FSB). Publicado em Abril de 2017. 

Discurso da Sra. Nausicaa Delfas,         

Directora  Executiva da  Financial Conduct 

Authority - FCA, proferido na                      

Financial Information Security Network,     

sobre o “Esperar o inesperado - Segurança  

cibernética – para além de 2017”,  realizado 

em Luton, Reino  Unido, no dia 24 de Abril 

de 2017. 

Discurso do Sr. Haruhiko Kuroda, Governador do  Banco do      

Japão, na Conferência sobre Inteligência  Artificial (AI)  Serviços e  

Mercados Financeiros. Realizado em Tóquio, Japão. Publicado no dia 

13 de Abril de 2017. 

Discurso proferido pelo Sr. David Lipton, Director Adjunto do FMI,   

sobre “Os Bancos Centrais e Desenvolvimento Inclusivo: Construir um 

Quadro para a Inclusão Financeira”, Este entende que os riscos         

associados à estabilidade financeira aumentam quando o acesso ao 

crédito é expandido sem uma regulação e supervisão adequada. Para 

combater este fenómeno deve investir-se fortemente numa supervisão 

de alta qualidade. Publicado no dia  22 de Abril de 2017. 

Mesa Redonda com os Senhores Robin Lewis, John Villasenor e 

Darrell M. West, do Centro de Tecnologia e Inovação da instituição 

Brookings subordinada ao tema “Avanços na segurança cibernética e  

inclusão no ecossistema financeiro global”. Os avanços globais no 

acesso e uso de serviços financeiros pelas populações carentes,      

impulsionado em parte pela proliferação de plataformas e serviços   

financeiros digitais inovadores, ampliam as oportunidades  para que os 

indivíduos melhorem seu bem-estar financeiro e contribuam para um 

crescimento económico sustentável. No entanto, o progresso global em  

direcção à inclusão  financeira também levanta questões importantes 

sobre a segurança do ecossistema financeiro. Realizada no dia 19 de 

Abril de 2017. 

Nota de Imprensa do 12º Relatório do Bank International of            

Settlements (BIS) sobre a Adopção das normas da Basileia III do     

Comité de Basileia. O respectivo relatório actualiza os progressos     

anteriores do Comité que foram publicados semestralmente desde   

Outubro de 2011 no âmbito do Programa de Avaliação de Consistência 

Regulatória do Comité RCAP). Publicada no dia 25 de Abril de 2017. 

Nota de Imprensa da Securities 

and Futures Commission (SFC), a        

felicitar a reeleição do Sr. Ashley   

Alder, como Director Executivo, da 

SFC do Hong Kong, por um        

período de três anos, a iniciar à 1 

de Outubro do presente ano;      

publicado em Hong Kong, no dia 

21 de Abril de 2017. 

Nota de Imprensa da International Finance Corp  (IFC), membro do 

Banco  Mundial e  da Amundi, líder europeu de activos, acordaram em 

criar o maior  Fundo de Obrigações Ecológicas do mundo, dedicado 

aos mercados emergentes. Esta iniciativa implicará um investimento de 

US$ 2 Mil milhões que visa aprofundar os mercados  de capitais locais 

e expandir o financiamento para investimento ecológico. Publicado em 

Washington, D.C, EUA no 21 de Abril de 2017. 

Relatório do Banco francês sobre “O Impacto das Reformas          

Financeiras: 21ª edição da revisão do relatório de  Estabilidade         

Financeira, do Banco de França.“ O documento analisa o impacto das 

reformas financeiras, 8 anos após a implementação do Plano de Acção 

do G20 de 2009. O relatório conclui que as reformas regulatórias    

postas em prática desde a crise tornaram o sistema financeiro global 

substancialmente mais  capaz de resistir o impacto de fenómenos    

adversos ao normal funcionamento dos mercados. Publicado no dia 20 

de Abril de 2017.  

 

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 42ª Conferência Anual da IOSCO, a ter lugar em  Montego Bay, Jamaica,  de 14 a 18 de Maio de 2017. 

 IOSCO Seminar Training Program (STP), a ter lugar em Madrid, Espanha, de 3 a 5 de Maio de 2017. 

 9ª Conferência sobre Educação para o Investidor, organizada pelo Fórum Internacional para a 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. 

 Programa de treinamento do Toronto Centre, a ter lugar em Toronto, Canada,  de 9  a 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. 

 12º Seminário da IOSCO Instituto de Estabilidade Financeira (FSI) sobre questões da carteira de negociações e  infra-estruturas de 

Mercado, Madrid, Espanha, de 15 a 17 de Novembro de 2017. 

 2. EVENTOS E REUNIÕES  
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