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IOSCO NEWS  
 

 Período: 26/04/2017 a  03/05/2017 

Artigo da Financial Stability Board (FSB), sobre “A revisão da temática 

da governança corporativa nas jurisdições membro da FSB”. O         

documento faz um balanço de como as jurisdições implementaram os 

princípios de governança corporativa recomendados pelo G20 e a    

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

(OCDE) nas suas Instituições financeiras, sem deixar de fazer alusão 

aos significativos progressos, bem como as fraquezas verificadas      

nalgumas áreas. Publicado no dia 28 de Abril de 2017. 

Artigo da Jornalista, Sra. Sarahn N. Lynch para agência Reuters sobre 

a aprovação pelo Senado norte-americano da nomeação do Sr. Jay 

Clayton  como presidente da Securities and Exchange Commission, a 

agência responsável pela regulação e supervisão do Wall Street.      

Publicado em Washington, EUA, no dia 2 de Maio de 2017. 

Discurso proferido pelo Sr.Benoît Coeuré, membro do Conselho          

Executivo do Banco Central Europeu, 

no Conselho de Relações Exteriores 

em Nova Iorque, sobre “Os riscos do 

isolamento”. Ao longo da sua         

abordagem referiu que os riscos               

relacionados com o enfraquecimento 

dos acordos internacionais de          

regulação financeira, ganharam maior dimensão   após-crise financeira.     

Publicado em Nova Iorque, EUA, no dia 19 de Abril de 2017. 

Nota de imprensa sobre o relatório do Australian Accounting          

Standards Board (AASB) intitulado, “Revisão da Adopção das Normas 

Financeiras Internacionais (IFRS) na Austrália”. Trata-se de uma      

avaliação da adopção e continuidade da relevância dos Padrões de 

IFRS para as entidades de informação australianas, quer elas tenham 

fins lucrativos ou não lucrativos (NFP). Publicada no dia 10 de Abril de 

2017. 

Nota de imprensa da Financial Stability Board referente a Consulta 

Pública de Fevereiro de 2017, sobre as “Directrizes para o Plano de 

Resolução das Contrapartes Centrais”. As partes interessadas podem           

apresentar  as contribuições por escrito até 13 de Março de 2017.     

Estas observações contribuíram para a finalização das Directrizes, que 

serão apresentadas na Cimeira de Líderes do G20, que ocorrerá em 

Julho de 2017 na Alemanha. Publicada no dia 28 de Abril de 2017. 

Nota de Imprensa da Securities Commission da Malásia (SC)  acerca 

do lançamento do novo Código  Malaio 

de Governação Corporativa (MCCG), 

um conjunto das melhores práticas  

para fortalecer a cultura corporativa 

ancorada na prestação de contas e 

transparência. De referir que o Código 

coloca maior enfoque na                  

internalização da cultura de             

Governança Corporativa, não apenas 

nas empresas listadas, como também nas não listas, sem contudo,   

deixar de fazer menção da necessidade de adoptação de tais práticas 

por parte das empresas estatais. O novo código contém 36 práticas      

assentes em três princípios de governação corporativa,                      

nomeadamente: Liderança eficaz; Auditoria  e controlo interno efectivo; 

e Relatórios corporativos. Publicada em Kuala Lumpur, no dia 26 de 

Abril de 2017. 

Nota de Imprensa do Canadian Securities  Administrators (CSA) sobre 

a proposta de “Instrumento Nacional 91-102 de Proibição de Opções 

Binária”, instrumento este que proíbe a publicidade, oferta, venda e   

negociação de opções binárias ao público. Neste comunicado, o Sr. 

Louis Morisset, Presidente da CSA e CEO da Autorité des Marchés  

Financiers, mostra-se preocupado com o crescente número de perdas 

e reclamações de investidores resultantes de opções binárias. Afirma 

que a proibição proposta é fundamental para ajudar a parar a fraude de 

opções binárias no Canadá. Publicada em Calgary, Canadá no dia 26 

de Abril de 2017. 

Relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre o Teste de 

Stresse de Liquidez Macro prudencial para o Programa de Avaliação 

do Sector Financeiro (FSAP). O documento fornece uma visão geral e 

conceptual das análises aos testes de stresse de liquidez para os    

Bancos e discute a sua implementação pelo FMI no Programa de    

Avaliação do Sector Financeiro (FSAP) para os países que nos últimos 

seis anos apresentaram um sistema financeiro robusto. Publicado no 

dia 1 de Maio de 2017. 
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1. DOCUMENTOS E PAPERS  

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

 Conferência da Comissão de Valores de Ontário sobre Securities Enforcement, em Ontário, Canadá, a ter lugar nos dias 28 Maio à 1 
Junho 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 do 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. 

 2. EVENTOS E REUNIÕES  
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