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IOSCO NEWS  
 

 Período: 07/06/2017 a  14/06/2017 

Discurso da Sra. Christine        

Lagarde,  Directora-geral do      

Fundo Monetário Internacional 

(FMI) sobre a  “Construção de um 

ciclo virtuoso: compromisso do FMI 

com o        desenvolvimento de 

programas de capacitação em     

diversas áreas  e a mobilização de 

recursos domésticos”. Destaca o trabalho do FMI com governos em  

todo o   mundo para  modernizar  suas    políticas       económicas e     

instituições,    sendo que tais projectos visam fomentar o crescimento 

dos países,  criar  empregos e          construir economias duráveis.  

Proferido em Bruxelas,  Bélgica, no dia 7 de Junho de 2017 

Discurso do Sr. Jens          

Weidmann,  Presidente do 

Deutsche Bundesbank, na      

Conferência do G20, alusivo a         

Parceria G20/África: “Investir 

num Futuro Comum . Melhorar o 

clima de  investimento em África - o papel das instituições". Refere que 

é  chegado o momento de monitorar a agenda financeira, com a            

iniciativa que visa ajudar os países africanos a mobilizar o investimento 

privado e atrair investimento em infra-estruturas. Proferido em Berlim, 

no dia 13 de Junho de 2017. 

Discurso do Sr. Christopher            

Giancarlo, Presidente em exercício da 

Commodity Futures Trading      

Commission,  na Câmara dos          

Representantes norte-americano do 

Comité sobre  Agricultura e              

Desenvolvimento Rural e Agências relacionadas. De acordo com o seu 

testemunho, este         entende que os mercados de derivados          

fornecem uma oportunidade no qual os produtores podem gerir os    

riscos de  custos de produção variáveis, como o preço das matérias-

primas, energia, moeda  estrangeira e  taxas de juros. Proferido no dia 

8 de Junho de 2017. 

Nota de imprensa da Hedge Fund Standards Board (HFSB) sobre  o 

relatório de supervisão do padrão de risco de activos alternativos. 

HFSB é o órgão responsável pela padronização global do sector de  

investimentos alternativos e co-fundador do Grupo de Trabalho Open 

Protocol. O modelo Open Protocol padroniza a recolha e                    

representação de informações de risco de hedge funds e outros tipos 

de fundos de investimento. Publicado no dia 30 de Maio de 2017  

Nota de imprensa do Grupo Consultivo Regional da Financial Stability 

Board (FSB) para a Ásia alusivo ao debate sobre as questões de      

estabilidade financeira,  organizado  pelo Banco da Tailândia. O Grupo 

observou as vulnerabilidades do   sistema financeiro global e seu      

impacto na Ásia. Os membros discutiram o  impacto e as possíveis    

soluções políticas para a normalização das taxas de juros dos EUA, 

desenvolvimentos políticos globais e fluxos de capitais na Ásia.          

Publicado em Bangkok, Tailândia no dia 9 de Junho de 2017. 

Relatório da Task Force da IOSCO sobre a Regulação da Conduta 

no Mercado Grossista. Os   reguladores e supervisores do mercado  

estabelecem padrões de conduta nos mercados financeiros para       

reduzir o risco de má conduta nos mercados financeiros grossistas. Em 

Setembro de 2015, a IOSCO estabeleceu uma Task Force de Conduta 

do Mercado para realizar uma revisão das abordagens de conduta 

existentes dos membros da IOSCO. Publicado no dia 13 de Junho de 

2017. 

Relatório do Departamento do Tesouro norte-americano sobre os  

Princípios Fundamentais para regulamentar o sistema financeiro dos 

Estados Unidos. Este departamento emitiu o primeiro de uma série de 

relatórios para o presidente Donald J. Trump, que examina o sistema 

de regulamentação financeira dos Estados Unidos e detalha acções 

executivas e mudanças regulatórias que podem ser imediatamente  

empreendidas para fornecer o alívio necessário, espelhando as      

oportunidades económicas: bancos e uniões de crédito. Publicado no 

dia 12 de Junho de 2017. 

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 Reunião do Comité 1 sobre Contabilidade, Auditoria e Publicação, Berlim, de 19 a 22 de Junho de 2017. 

 Reunião do Comité 5 sobre Gestão de Activos, Montreal, Canadá, de 20 a 21 de Junho de 2017  

 Programa de Treinamento do Toronto Centre, a ter lugar em Toronto, Canadá,  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. 

 Semana Mundial do Investidor, Projecto-piloto da IOSCO, a decorrer de dia 2 a 8 de Outubro de 2017. 

 12º Seminário Conjunto IOSCO/Financial Stability Institute (FSI) sobre Questões Comerciais e de Infra-estruturas de Mercado, Madrid, 

de 15 a 17 de Novembro de 2017. 

 Comissão de Valores Mobiliários dos EUA será a anfitriã da 22ª Conferencia anual do Instituto Internacional de Valores Mobiliários e 

Fiscalização de Mercado, Washington, DC, de 13 a 17 de Novembro de 2017. 

 2. EVENTOS E REUNIÕES  
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