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IOSCO NEWS  
 

 Período: 12/07/2017 a 26/07/2017 

Discurso de Greg Medcraft, Presidente da Securities and Investments 

Commission da Austrália, proferido na Conferência Internacional do  

Instituto de Auditores Internos da Austrália,  sob o tema  “Factor                  

Humano: o risco de conduta existe em seu radar?”. Segundo o        

conferencista, o risco de conduta,  particularmente para empresas de 

serviços financeiros, pode ter impacto significativo na confiança dos   

investidores e conumidores, razão pela qual recomenda que as       

companhias adoptem culturas organizacionais fortes, bem como        

mecanismos e políticas de detecção e combate a condutas incorrectas. 

Proferido à 25 de Julho de 2017. 

Nota de Imprensa da Comissão de   

Valores    Mobiliários (CVM) do Brasil  

sobre o fim do mandado do Sr.            

Leonardo  Porciúncula  Gomes Pereira 

como Presidente da CVM. Por seu    

turno, refere-se na mesma nota que o 

Sr. Pablo    Renteria será o Presidente 

interino  até  a nomeação do novo     

presidente da CVM pelo  Senado     

brasileiro. Publicado no dia 25 de Julho 

de 2017. 

Nota de Imprensa da Financial Services Commission das Ilhas       

Mauricias (FSC) sobre a nomeação do novo Presidente Executivo da  

FSC, Sr. Harvesh Seegolam.  A nomeação foi feita pelo Conselho de  

Administração da FSC com a anuência do Ministro dos Serviços         

Financeiros, Boa Governação e Reformas Institucionais. Publicado no 

dia 25 de Julho de 2017. 

Paper sobre as regras europeias de mitigação de risco de fundo de  

investimento. Em janeiro, o Conselho de Estabilidade Financeira e a 

Organização Internacional de Comissões de Valores expressaram    

preocupação relativamente ao crescimento do risco de alavancagem 

sistêmica. Publicado na revista da Pensions & Investments, no dia 19 

de Julho de 2017.  

Relatório conjunto da Associação de Gestão de  Activos e Fundo    

Europeus (EFAMA) e Associação Internacional de Mercado de Capitais 

e Gestão de   Activos (ICMA)   sobre alavancagem de fundos de       

investimento na Europa. O  Documento analisa como e porquê a      

alavancagem é usada em fundos de investimento na Europa, bem    

como os mecanismos de gestão de riscos e as ferramentas técnicas  

para medir a  alavancagem e  melhorar a gestão de portfólio usados 

por aquelas entidades. Publicado no dia 19 de Julho de 2017. 

Relatório publicado pela Organização Internacional das  Comissões de 

Valores (IOSCO) sobre  as  recomendações relativas à protecção dos 

activos de clientes. O referido documento é uma  revisão  temática  que      

identifica o progresso da implementação em 36 jurisdições  membros 

da IOSCO, a criação de legislação,  regulamentação e outras políticas 

em relação aos intermediários detentores de activos de clientes.           

Publicado no dia 27 de Julho de 2017. 

 Relatório da Organização Internacional das  Comissões de    Valores 

(IOSCO) e o Comité de    Pagamentos e Infra-estruturas de Mercado 

(CPMI) sobre a  Monitoração de implementação de mercado financeiro 

de Infra-estruturas (PFMI do nível 2 para Singapura. A IOSCO e CPMI      

publicaram o   relatório que constata que o quadro legal, regulamentar 

e de supervisão da Singapura para pagamentos e sistemas de          

liquidação,  estando este em conformidade com os Princípios da      

CPMI-IOSCO para o PFMI. Publicado no dia 18 de Julho de 2917. 

Relatório da IOSCO e CPMI  sobre avaliações de nível 1 de             

monitoração de implementação dos Princípios para infra-estruturas de 

mercado financeiro (PFMI). O  Comité de Pagamentos e                     

Infra-estruturas de Mercado (CPMI) e a Organização Internacional de 

Comissões de Valores (IOSCO) publicaram a 4ª actualização das    

avaliações de nível 1 de monitoramento de implementação dos       

Princípios para infra-estruturas de mercado financeiro (PFMI).           

Publicado em Julho de 2017. 

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 Comité de Riscos Emergentes, Toronto, Canada,  de 20 a 21 de Setembro de 2017. 

 Reunião anual do Comité de Crescimento e Mercados Emergentes (GEMC) e Workshop Sobre Regulação, Colombo, Sri Lanka,  de 20 a 22 de 

Setembro 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 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. 

 22ª Conferência Anual do Instituto Internacional de Valores Mobiliários e Fiscalização de Mercado, organizado pela SEC EUA Washington, DC, 

EUA , a decorrer entre  13 a 17 de Novembro de 2017. 

 Fase I do Programa de Certificado Global da IOSCO/PIFS-HLS, a realizar-se de 3 a 8 de Dezembro de 2017. 

 22ª Conferencia Anual do Instituto Internacional de Valores Mobiliários , organizado pela SEC EUA , a decorrer entre os dias 11 a 22 de Março 

de 2018. 

 2. EVENTOS E REUNIÕES  

Leonardo Pereira 
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