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Comunicado Final da XXVII Conferência Anual da Organização 

Internacional das Comissões de Valores Mobiliários 
 

As autoridades reguladoras de valores mobiliários e outros membros da comunidade 

financeira internacional reuniram-se em Istambul, Turquia, de 18 a 24 Maio de 2002, 

por ocasião da XXVII Conferência Anual da Organização Internacional das Comissões 

de Valores (OICV). O anfitrião desta Conferência, o Conselho dos Mercados de 

Capitais da Turquia, acolheu calorosamente 478 participantes de 85 países. 

 

O tema da conferência deste ano foi "Globalização: Oportunidades e Desafios." Este 

tema foi escolhido tendo em consideração que o processo de globalização apresenta 

tanto novas oportunidades para os investidores e prestadores de serviços financeiros 

como novos desafios para as autoridades reguladoras de serviços financeiros. A 

conferência proporcionou um fórum para as autoridades reguladoras de valores 

mobiliários e participantes do sector com vista a analisar questões fundamentais ligadas 

à crescente prestação de serviços financeiros numa base transfronteiriça e aos fluxos de 

capitais internacionais com eles relacionados. Além disso, a conferência permitiu às 

autoridades reguladoras e participantes do sector debaterem questões de importância 

primordial na sequência dos acontecimentos de 11 de Setembro de 2001 e das recentes 

falências com expressão internacional. A OICV está empenhada em facilitar, a nível 

internacional, o diálogo entre comissões de valores mobiliários, o que lhes permitirá 

responder às questões suscitadas por estes acontecimentos e a preparar uma 

regulamentação adequada. 

 

A Conferência foi oficialmente aberta pelo Prof. Doğan Cansizlar, Presidente do 

Conselho de Mercados de Capitais da Turquia. Nas suas observações, o Prof. Cansizlar 

salientou que “a globalização veio para ficar” e que ocorreram alterações e evoluções de 

relevo no sector dos serviços financeiros na última década resultantes do 

aperfeiçoamento das tecnologias de informação e da crescente competitividade. O 

Prof. Cansizlar observou que: “as empresas financeiras diversificaram e alargaram as 

suas operações além-fronteiras neste novo mundo competitivo. Esta complexa 

conjuntura financeira de maior competitividade deu origem a novos riscos para as 

empresas, mercados e autoridades reguladoras. Para enfrentar estes riscos, as 
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autoridades reguladoras, as autoridades para a aplicação da lei e outras entidades 

relevantes de todos os países necessitam desenvolver padrões de nível elevado para a 

troca de informações.” Relativamente à abordagem mais apropriada a adoptar pelos 

mercados emergentes para fazer face aos efeitos da globalização, o Prof. Cansizlar 

concluiu também o seguinte: “Do ponto de vista dos mercados emergentes, a política 

mais eficaz para ultrapassar a fragilidade dos mercados financeiros locais consiste em 

levar a cabo reformas que irão restruturar os sectores bancário e financeiro, actuar em 

conformidade com normas de transparência genuína e reforçar um enquadramento 

institucional que apoie os mercados abertos. Estas reformas locais terão maior sucesso 

se forem implementadas em simultâneo com reformas globais.” 

 

Na sua intervenção, o Prof. Kemal Derviş, Ministro de Estado Turco responsável pela 

Economia, descreveu o ambiente dinâmico dos mercados emergentes resultante da 

globalização, as grandes oportunidades de desenvolvimento nestes mercados permitidas 

pela globalização e a necessidade de estes mercados desenvolverem um sistema de 

regulamentação robusto que seja adequado à volatilidade que pode acompanhar o rápido 

crescimento causado pela globalização nas economias dos mercados emergentes. 

 

Foram anunciadas na Conferência diversas iniciativas e resultados significativos: 

 

Memorandum of Understanding da OICV relativo a Consulta, Cooperação e Troca 

de Informações 

 

O Comité de Presidentes da OICV aprovou o modelo de um Memorandum of 

Understanding (MOU) multilateral relativo à troca de informações e cooperação em 

matérias de vigilância e sancionamento de práticas ilícitas (enforcement).   

 

A aprovação deste MOU constitui um passo significativo na resposta aos desafios 

colocados pela crescente actividade transfronteiriça sobre valores mobiliários. O MOU 

assenta no longo historial de cooperação entre os membros da OICV e estabelece um 

marco de referência internacional para a troca de informações. Ao estipular padrões 

claros para a troca de informações, o MOU facilitará a investigação e a aplicação de 

sanções às violações de valores mobiliários transfronteiras e intensificará a execução da 

legislação sobre valores mobiliários em todo o mundo. 
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Esta iniciativa sem precedentes permitiu à OICV ser a primeira organização 

internacional a criar um mecanismo generalizado para o combate, a nível mundial, de 

fraudes na actividade mobiliária. 

 

Planificação de Medidas de Emergência 

 

Em resposta aos acontecimentos de 11 de Setembro, a OICV recebeu relatórios dos seus 

membros relativos à planificação de medidas de emergência de autoridades reguladoras 

e empresas dos respectivos países e realizou um exercício interno para avaliar estes 

relatórios com vista a futuros trabalhos relacionados com a planificação dessas medidas. 

Num exercício semelhante, o Comité Permanente de Mercados Secundários do Comité 

Técnico está a levar a cabo uma análise das suspensões de negociação em diferentes 

mercados e países com vista à promoção de um funcionamento regular dos mercados.  

 

Branqueamento de Capitais e Crimes Financeiros 

 

Além de prosseguir as suas próprias iniciativas relativamente à troca de informações, 

que culminaram na aprovação do MOU da OICV, esta organização tem levado a cabo 

um trabalho aprofundado na área da identificação de clientes e da regulação dos 

intermediários de valores mobiliários. A OICV está a cooperar activamente com o 

Grupo de Trabalho de Acção Financeira (GAFI) e outros organismos internacionais 

sobre estas questões, no âmbito das iniciativas destinadas a identificar e impedir o 

branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo e outros crimes financeiros. 

A OICV continua, assim, empenhada em prosseguir estas mesmas actividades. 

 

Implementação de Normas Internacionais dos Serviços Financeiros  

 

Implementação dos Princípios da OICV  

 

A OIVC, na qualidade de organismo principal responsável pela fixação de normas 

internacionais para o sector dos valores mobiliários, está empenhada em melhorar a 

regulação de valores mobiliários a nível internacional e aumentar a integridade dos 

mercados internacionais de valores mobiliários pela implementação dos Objectivos e 
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Princípios de Regulação dos Valores Mobiliários (Princípios da OIVC), adoptados em 

1998 e actualizados em 2002. Estes Princípios continuam a constituir o ponto fulcral da 

missão da OICV1. Através de um processo coordenado pelo Comité de Implementação 

da OICV, todos os membros do organismo estão empenhados num processo de 

auto-avaliação relativamente a estes Princípios. No sentido de apoiar o esforço 

desenvolvido não só pelos seus membros como também por terceiros, a OICV 

empreendeu um novo projecto destinado a proporcionar orientação pormenorizada para 

a implementação dos seus Princípios através de um processo de estabelecimento de 

padrões regulatórios (benchmarking). 

 

A OICV continua a trabalhar em estreita colaboração com o Fundo Monetário 

Internacional, o Banco Mundial e outras instituições financeiras internacionais (IFI) 

sobre a utilização dos Princípios da OICV. Para além de outros tipos de apoio, a OICV 

recomenda aos peritos em valores mobiliários a condução de avaliações no local, em 

nome das IFI, no contexto do Programa de Avaliação do Sector Financeiro (FSAP), 

bem como a prestação de assistência externa às IFI, no âmbito das avaliações do FSAP.  

 

Implementação das Recomendações do CPSS/OICV para os Sistemas de Liquidação de 

Valores Mobiliários  

 

A OICV e o Comité dos Sistemas de Pagamentos e Liquidação (CPSS) dos bancos 

centrais do Grupo dos Dez emitiram conjuntamente as Recomendações para os 

Sistemas de Liquidação de Valores Mobiliáros em Novembro de 20012. Estas 

recomendações destinam-se a promover a implementação pelos sistemas de liquidação 

de valores mobiliários de medidas para melhorar a estabilidade financeira internacional, 

reduzir os riscos, aumentar a eficiência e proporcionar aos investidores segurança 

adequada. Em Março de 2002, estas Recomendações foram incluídas na lista de 

normas-chave apontadas pelo Fórum de Estabilidade Financeira para sistemas 

                                                 
1 Os princípios da OICV estabelecem 30 preceitos da regulamentação dos valores mobiliários, com base em três 

objectivos: proteger os investidores, assegurar a equidade, eficiência e transparência dos mercados e reduzir o risco 

sistémico. Ver Documento Público No. 125 da OICV em http://www.OICV.org/OICV.html. 

2 Documento Público da OICV N.o 123 em http://www.OICV.org/OICV.html. 

http://www.iosco.org/pubdocs/pdf/IOSCOPD125.pdf
http://www.iosco.org/pubdocs/pdf/IOSCOPD123.pdf
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financeiros sólidos3. Em Janeiro do presente ano, o Grupo de Trabalho conjunto do 

CPSS/OICV para os Sistemas de Liquidação de Valores Mobiliários preparou uma 

metodologia abrangente destinada a verificar se determinada jurisdição implementou as 

Recomendações.  

 

O desenvolvimento destas metodologias de avaliação reflecte o contínuo 

empenhamento do OICV em melhorar a forma de implementação dos Princípios do 

OICV e apoiar iniciativas mais amplas dos organismos responsáveis pela fixação de 

normas internacionais, as IFI, e outros fora para promover a implementação de normas 

internacionais para o sector financeiro em geral.   

 

Divulgação de Informação e Contabilidade de Âmbito Multinacional  

 

Surgiram questões significativas relacionadas com a prática seguida por algumas 

sociedades abertas quanto à publicação em comunicados de imprensa e outras formas de 

divulgação de informação dos métodos específicos de cálculo dos resultados das 

empresas que não cumpram as normas de contabilidade adoptadas internacionalmente. 

Durante a conferência, o Comité Técnico da OICV preparou uma declaração preventiva 

para alertar as sociedades abertas, os investidores e outros utilizadores de informação 

financeira para esta prática, aconselhando-os a apresentar e interpretar estes métodos de 

cálculo com precaução. A declaração relativa a estas práticas será brevemente publicada 

na página da OICV na Internet.  

 

Na sequência da Resolução relativa à Utilização das Normas do IASC para Efeitos de 

Facilitar Ofertas Públicas Multinacionais e Cotação Transfronteiriça de Valores 

Mobiliários adoptada pelo Comité do Presidente em Maio de 2000, a OICV realizou um 

inquérito acerca da aceitação das Normas de Contabilidade Internacionais pelos 

membros da OICV. Os resultados indicam que vários países autorizam os novos 

emitentes a utilizar estas Normas, enquanto outros estão activamente empenhados neste 

objectivo. Além disso, desde Maio de 2000, têm-se verificado diversos 

desenvolvimentos que promovem a utilização das referidas Normas, nomeadamente: 

                                                 
3 http://www.fsforum.org/Standards/KeyStds.html 

http://www.fsforum.org/compendium/key_standards_for_sound_financial_system.html
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(i) a decisão do Conselho de Ministros da UE (Conselho ECOFIN) que estabelece a 

utilização das IAS até 2005; (ii) a conclusão da reconversão do IASB num organismo 

independente vocacionado para a fixação de normas; e (iii) a formação do Comité 

Europeu de Autoridades Reguladoras de Valores Mobiliários com um subgrupo especial 

para estas questões. Numa perspectiva futura e para melhorar estes esforços, a OICV 

encoraja o IASB e outros organismos nacionais de fixação de normas a colaborar de 

forma expedita para alcançar a convergência que facilite as Ofertas Públicas 

Multinacionais e Cotação Transfronteiriça de Valores Mobiliários e incentiva as 

autoridades reguladoras a analisar as questões mais amplas de interpretação, aplicação, 

vigilância e sancionamento de forma consistente.    

 

Para além do trabalho desenvolvido relativamente às normas contabilísticas, o Comité 

Técnico prossegue esforços no âmbito das normas internacionais de auditoria, incluindo 

a independência dos auditores, e espera poder continuar a sua interacção com a 

Federação Internacional dos Contabilistas (IFAC). 

 

Governo das Sociedades em Mercados Emergentes 

 

O Comité dos Mercados Emergentes da OICV adoptou uma resolução quanto ao 

governo das sociedades que reconhece que um governo eficaz das sociedades é 

essencial para o desenvolvimento de mercados de capitais estáveis e bem regulados. O 

Comité dos Mercados Emergentes da OICV recomendou aos seus membros a 

implementação destes princípios na sua legislação, regulação e códigos de conduta, e a 

utilização dos “Princípios de Governo das Sociedades” da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Económico (Princípios da OCDE) como ponto de 

referência.   

 

Evolução dos Mercados de Obrigações Diversas em Mercados Emergentes  

 

O Comité dos Mercados Emergentes da OICV aprovou a publicação de um relatório 

intitulado “Inquérito ao Desenvolvimento dos Mercados de Obrigações Diversas em 

Mercados Emergentes”. Este relatório apresenta informações e análises sobre o 

desenvolvimento dos mercados obrigacionistas dos mercados emergentes. Além disso, o 
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relatório identifica tendências e questões relevantes para o desenvolvimento dos 

mercados obrigacionistas nesses países.  

 

Subcomité do Presidente do Comité Técnico  

 

Em resposta às recentes falências com expressão internacional, o Comité Técnico da 

OICV organizou, em Janeiro de 2002, um subcomité composto pelo Presidente do 

Comité Técnico e outros responsáveis de vários membros da OICV para coordenar e 

focalizar a resposta da OICV às questões de regulação dos valores mobiliários 

resultantes destes acontecimentos. O subcomité contribuirá também para a identificação 

de novas questões e prioridades do plano de trabalho dos Comités Permanentes do 

Comité Técnico e Equipas de Projecto. Além disso, o Subcomité será também o ponto 

fulcral para a colaboração com outros organismos internacionais quanto a estas 

questões, sempre que tal seja necessário. Como consequência destas discussões iniciais, 

o Subcomité faz incidir a sua atenção sobre as seguintes questões: o papel das agências 

de notação nos mercados de capitais internacionais; a consolidação no sector de 

auditoria e contabilidade; as prioridades relativas às Normas Contabilísticas 

Internacionais; o âmbito dos serviços de auditoria e supervisão da profissão; e questões 

de divulgação de informações e transparência. Alguns dos novos projectos 

desenvolvidos pelo Subcomité foram aprovados pelo Comité Técnico.  

 

Regulação dos Intermediários  

 

O Comité Técnico da OICV aprovou para publicação um relatório intitulado “Boas 

Práticas na Gestão do Risco de Liquidez nas Sociedades de Valores Mobiliários.” O 

objectivo desse relatório é consciencializar o sector e as autoridades reguladoras para a 

necessidade de adoptar boas práticas de gestão de liquidez, tendo em vista a viabilidade 

financeira das empresas. Inclui ainda uma panorâmica das práticas de gestão do risco de 

liquidez num grupo representativo das principais sociedades de valores mobiliários do 

mundo; e identifica algumas áreas a desenvolver no âmbito das referidas práticas. 
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Gestão de Investimentos 

 

O Comité Técnico da OICV aprovou para publicação dois relatórios para consulta, 

intitulados “Os Organismos de Investimento Colectivo como Accionistas: 

Responsabilidades e Divulgação de Informação” e “Normas de Apresentação do 

Desempenho dos Organismos de Investimento Colectivo.” O Comité Técnico pretende 

obter comentários sobre estes relatórios por parte da comunidade financeira 

internacional até 30 de Setembro de 2002, devendo estes ser dirigidos ao Secretariado 

Geral da OICV. 

 

O Comité Técnico da OICV aprovou ainda para publicação um relatório intitulado 

“Informação aos Investidores e Decisões Informadas: Utilização de Prospectos 

Simplificados pelos Organismos de Investimento Colectivo”, no qual analisa as 

possibilidades de estes últimos facilitarem a tomada de decisões informadas por parte 

dos investidores através de iniciativas que visem a simplificação dos prospectos. 

 

Mesas redondas sobre a Internet 

 

A OICV promoverá a realização de uma série de mesas redondas que analisarão as 

implicações da utilização da Internet em actividades relacionadas com valores 

mobiliários. Serão convidadas entidades de regulação de serviços financeiros, 

associações de consumidores, empresas de serviços financeiros e empresas relevantes 

na área dos serviços de informação, nomeadamente as que operam através da Internet. 

O objectivo destas mesas redondas é dar às autoridades de supervisão e ao sector em 

geral a oportunidade de debater não só as práticas já em vigor, como as que se prevê 

venham a ser adoptadas, os riscos para os consumidores e para as empresas e ainda as 

preocupações dos reguladores decorrentes da utilização de tecnologias facultadas pela 

Internet no sector dos valores mobiliários. A primeira mesa redonda sobre a Internet terá 

lugar em Hong Kong em 24 e 25 de Junho de 2002. Serão realizadas outras mesas 

redondas em Toronto, em Outubro de 2002, e em Amesterdão em Março de 2003. 
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Eleições  

 

O Dr. David Knott, Presidente da Comissão Australiana de Valores Mobiliários e 

Investimento, foi eleito Presidente do Comité Técnico, e o Dr. Jonathan Davis, 

Presidente da Comissão Nacional Bancária e de Valores do México, foi eleito 

Vice-Presidente. 

 

O Prof. Doğan Cansizlar, Presidente da Comissão dos Mercados de Capitais da Turquia, 

foi eleito Presidente do Comité de Mercados Emergentes, e o Prof. Bassam K. Saket, 

Presidente da Comissão de Valores Mobiliários da Jordânia, foi eleito Vice-Presidente. 

 

Na sequência das eleições que tiveram lugar durante a Conferência, o Comité Executivo 

passou a ter a seguinte composição:  

 

• Presidentes do Comité Técnico e do Comité dos Mercados Emergentes: 

Dr. David Knott, Presidente da Comissão Australiana de Valores Mobiliários e 

Investimento, e Prof. Doğan Cansizlar, Presidente da Comissão dos Mercados de 

Capitais da Turquia. 

 

• Presidentes dos quatro Comités Regionais: Dr. Suleyman A. Ndanusa, 

Presidente do Comité Regional para a África e Médio Oriente e Presidente da 

Comissão de Valores Mobiliários e Bolsa da Nigéria; Dr. Ali Abdul Kadir, 

Presidente do Comité Regional para a Ásia-Pacífico e Presidente da Comissão 

de Valores Mobiliários da Malásia; Dr. Stavros Thomadikis, Presidente do 

Comité Regional Europeu e Presidente da Comissão de Mercados de Capitais da 

Grécia; e Dra. Carmen Crépin, Presidente do Comité Regional Inter-Americano 

e Presidente da Commission des Valeurs Mobilières do Quebeque;  

 

• nove membros eleitos pelo Comité de Presidentes: Comissão de Valores 

Mobiliários do Brasil; Comission des Opérations de Bourse de França; 

Bundesaufsichtsamt für der Wertpapierhandel (BAWe) da Alemanha; 

Commissione Nazionale per la Società e la Borsa de Itália; Agência de Serviços 

Financeiros do Japão; Securities Commission da Nova Zelândia; Financial 
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Services Board da África do Sul; Financial Services Authority do Reino Unido; 

e Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos. 

 

• quatro membros eleitos pelos Comités Regionais: Comissão de Valores 

Mobiliários da Jordânia; Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China; 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários de Portugal e Comissión Nacional 

de Valores da Argentina. 

  

Por último, o Dr. Fernando Teixeira dos Santos, Presidente da Comissão do Mercado de 

Valores Mobiliários de Portugal, foi eleito Presidente do Comité Executivo e a Dr. Jeff 

Van Rooyen do Financial Services Board da África do Sul foi eleita Vice-Presidente.    

 

Os mandatos dos membros nomeados e eleitos terão uma duração de dois anos. 

 

Formação 

 

A OICV e respectivos membros levam a cabo um vasto leque de seminários e 

programas de formação ao longo do ano. Estes programas são realizados em várias 

regiões do mundo e contam com a participação de membros da OICV, beneficiando 

ainda da competência técnica dos seus quadros.  

 

Em 2002, o Programa de Seminários e Formação da OICV, organizado pelo 

Secretariado da Organização, decorrerá em Madrid, Espanha, em Outubro. O programa 

deste ano prestará formação e apoio aos membros que pretendam concluir o importante 

processo de auto-avaliação do nível de implementação dos Princípios da OICV nos 

respectivos países.  

 

Comité Consultivo SRO 

 

O Comité Consultivo SRO, que representa importantes organizações de auto-regulação 

(membros da OICV) reiterou o seu empenho em colaborar com os Comités Técnico e de 

Mercados Emergentes sobre questões de interesse comum e recolher informações sobre 

o sector. 
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Painéis da Conferência 

 

Foram organizados painéis para discussão de vários assuntos de interesse tanto para as 

entidades de regulação como para os intervenientes no mercado: 

 

Regulação e Supervisão no Contexto de uma Conjuntura Financeira Mundial 

 

A natureza transjurisdicional e trans-sectorial dos actuais sectores de serviços 

financeiros sublinha a importância de uma estreita cooperação entre as entidades de 

regulação e supervisão de serviços financeiros a nível internacional. A significativa 

evolução tecnológica das operações realizadas pelas empresas e o correspondente 

aumento da concorrência no sector têm sido simultaneamente acompanhados pela 

globalização, diversificação e consolidação das empresas financeiras, atravessando 

sectores e fronteiras. As privatizações, fusões e alianças entre bolsas, câmaras de 

compensação e depositários têm-se multiplicado em todo o mundo. Estes 

desenvolvimentos levantam algumas questões essenciais a nível regulamentar, 

particularmente no que diz respeito aos riscos a que empresas e mercados estão 

expostos. Nas discussões que tiveram ao longo da conferência, os membros da OICV 

reiteraram a sua intenção de cooperar de forma efectiva no sentido da regulação dos 

serviços financeiros transfronteiriços. 

 

Infracções em Diferentes Jurisdições: O Desafio da Aplicação da Lei 

 

O êxito da investigação de um crime financeiro internacional depende muitas vezes da 

troca de informações entre autoridades reguladoras de valores mobiliários e outras 

entidades de supervisão e aplicação da lei a nível internacional. Na conferência, os 

membros da OICV e os participantes do sector discutiram a capacidade e a 

disponibilidade dos reguladores de valores mobiliários para implementar normas de 

elevada qualidade quanto à troca de informações, e o alargamento dessas normas por 

forma a incluírem outros reguladores financeiros e autoridades responsáveis pela 

aplicação da lei. Os membros da OICV também debateram a função que o MOU 

multilateral da OICV aprovado durante a Conferência pode desempenhar no sentido de 

fomentar a troca de informações e reforçar os diversos componentes de um regime 

consistente de aplicação da lei. 
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Investimentos de Carteira Globais: Oportunidades e Barreiras nos Mercados 

Emergentes 

 

Os fluxos de capitais transfronteiriços e a diversificação internacional dos investimentos 

de carteira aumentaram significativamente nos últimos anos. Os investimentos de 

carteira nos mercados emergentes oferecem muitas vezes oportunidades de maiores 

ganhos e de uma maior diversificação de risco, mas o investimento nestes mercados 

pode também envolver riscos e dificuldades únicos, carecendo assim de uma 

competência e um conhecimento especializado. Na conferência, os membros da OICV 

debateram os principais obstáculos aos investimentos de carteira globais nos mercados 

emergentes, bem como os passos possíveis a serem dados tanto pelo investidor como 

pelo mercado emergente para ultrapassar esses riscos e dificuldades. 

 

Analistas de Valores Mobiliários 

 

Os analistas de valores mobiliários e as empresas que os contratam são confrontados 

com diversos tipos de conflitos de interesse, reais ou potenciais, ao prestarem os seus 

conselhos de investimento. Os participantes na conferência dedicaram especial atenção 

aos diferentes papéis desempenhados pelos analistas e às respectivas formas de actuação 

em diferentes países. A discussão centrou-se nos tipos de conflitos que podem 

deparar-se aos analistas contratados por sociedades de corretagem ou de investimento. 

  

Governo das Sociedades 

 

O governo das sociedades tem um impacto significativo sobre o funcionamento eficaz 

das instituições públicas e privadas e, consequentemente, sobre o crescimento e 

desenvolvimento económicos. Quando inadequados, os mecanismos de governo das 

sociedades podem dar origem a riscos sistémicos, principalmente se se verificasse uma 

deficiência no governo de uma sociedade de grande dimensão. As discussões mantidas 

durante a conferência centraram-se sobre as implicações da globalização nas práticas e 

princípios do governo das sociedades no passado. 
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Admissão de Novos Membros 

 

Durante a Conferência, a OICV admitiu um novo membro ordinário: Comissão dos 

Mercados Financeiros e de Valores Mobiliários da República Federal da Jugoslávia. 

 

A OICV admitiu também dois novos membros associados: Banco Central de Chipre e 

Conseil des Marchés Financiers de França. 

 

A OICV admitiu ainda dois novos membros filiados: National Stock Exchange of India 

Limited e Gre Tai Securities Market of Chinese Taipei.           

 

Como resultado destas novas admissões, a OICV tem actualmente 174 membros. 

 

Futuras Conferências 

 

A próxima Conferência Anual da OICV terá lugar em Seul, na Coreia do Sul, e será 

organizada pela Comissão de Supervisão Financeira/Serviço de Supervisão Financeira 

da Coreia. A Conferência Anual da OICV de 2004 terá lugar em Amã, na Jordânia, 

estando a cargo da Comissão de Valores Mobiliários da Jordânia, e em 2005 decorrerá 

em Colombo, no Sri Lanka, sendo organizada pela Comissão de Valores Mobiliários do 

Sri Lanka. 

 


