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IOSCO NEWS  
 

 Período: 21/06/2017 a  29/06/2017 

Aviso da Comisión Nacional Bancaria y de  Valores (CNBV) do  

México, que divulga novos regulamentos para as correctoras.        

Atendendo que o México pretende estabelecer as operações da sua 

nova bolsa de valores brevemente, a CNBV tem   criado as condições 

necessárias   para a mesma poder ser negociada em mais de um local 

no México. Deste modo, os regulamentos incorporam várias alterações, 

incluindo melhorias no regime de controlo interno, actualização de    

regras de transações e obrigações de execução, e fortalecimento do 

quadro de segurança   cibernética. Publicado do no dia 27 de Junho de 

2017. 

Discurso de Scott W. Bauguess, Director de Análise Económica e de 

Risco (DERA) da Securities Exchange Commision (SEC), sobre a    

Fragilidade do mercado e interconexão na indústria de gestão de      

activos, no Buy-Side Risk, EUA 2017. O orador reflecte, sobre a        

relação entre as     actividades da gestão de 

activos e riscos de estabilidade financeira 

que têm sido alvo de discussão entre os    

participantes do mercado financeiro nos     

últimos anos. Estas observações              

destinam-se a destacar a   economia        

subjacente a essas questões para ajudar a     

compreender melhor sua natureza e          

significado. Realizado em Nova Iorque, no 

dia 20 de Junho de 2017. 

Nota de Imprensa da Financial Stability Board (FSB) sobre as     

recomendações da Task Force on Climate-related Financial              

Disclosures (TCFD), sobre as divulgações  financeiras relacionadas 

com o clima. A TCFD presidida por Michael R. Bloomberg foi criada  

para desenvolver um conjunto de recomendações de divulgação       

voluntárias para uso das empresas no fornecimento de informações 

para os investidores, credores e seguradoras sobre os riscos            

financeiros       relacionados com o clima. As recomendações são    

constituídas por quatro áreas temáticas nomeadamente: Governança 

Corporativa,     Estratégia, gestão de Riscos e Metas aplicadas.        

Publicado no dia 29 de Junho de 2017. 

Nota de imprensa da The Capital Markets Authority (CMA) que elogiou 

o esforço do governo queniano no aprofundamento da regulação sobre 

as finanças islâmicas no      Quénia, que confirmou o compromisso em 

se posicionar como um  centro regional de Finanças islâmicas. O      

instrumento jurídico (Financial Act 2017) publicado contém uma série 

de medidas específicas destinadas a apoiar o crescimento das          

Finanças islâmicas no Quénia. Publicado no dia 29 de Junho de 2017 

Relatório da Financial Conduct Authority (FCA) sobre o Estudo de 

Mercado de Gestão de Activos. A FCA difundiu os resultados finais de 

seu estudo do mercado de   gestão de activos e anunciou os            

procedimentos que adoptará para abordar as preocupações           

identificadas no seu relatório, por meio de uma amostra de 23          

empresas. Publicado no Reino Unido, no dia 29 de Junho de 2107. 

Relatório da Financial Stability Board (FSB)     sobre as                 

implicações a estabilidade financeira do FinTech. O FSB tem analisado 

o comprometimento da estabilidade   financeira do FinTech com o    

objectivo de identificar aspectos de       supervisão e regulação que   

merecem atenção das autoridades. Neste contexto foram identificadas 

algumas áreas prioritárias  a melhorar  destacando: a necessidade de 

gestão do risco operacional para       provedores de serviços de        

terceiros; esforços na atenuação de riscos cibernéticos; e a              

monotorização de riscos macrofinanceiros, que       poderão surgir à 

medida que as actividades da FinTech aumentam.  Publicado no dia 27 

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 Programa de Treinamento do Toronto Centre, a ter lugar em Toronto, Canadá,  de 9  a 14 de Julho de 2017. 

 Encontro sobre Compliance organizado pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e  Thomas A. Biolsi International 

Institute for Compliance and Examinations, Washington, - DC,  EUA, de 10 à 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 Conferência anual do Instituto Internacional de Valores Mobiliários e 

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

 12º Seminário Conjunto IOSCO/Instituto de Estabilidade Financeira (FSI) sobre Questões Comerciais e Infra-estrutura de Mercado, 

Madrid, de 15 à17 de Novembro de 2017. 

 2. EVENTOS E REUNIÕES  
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