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1. DOCUMENTOS E PAPERS
Nota

de

Imprensa

da

Bank

for

International

valor, deve-se tomar medidas para assegurar o preço das Bitcoins para que

DEED

Settlements (BIS) sobre o relatório que avalia as

os investidores possam tomar decisões fundamentadas, livres de fraude e

mudanças estruturais no sistema bancário global pós-crise. No período
pré-crise, a rentabilidade dos bancos sofreu uma queda abrupta, no entanto
os bancos tornaram-se mais resistentes aos riscos, de acordo com o relatório
do Comité do Sistema Financeiro Global. Ao longo da última década, os
balanços e os custos associados às actividades dos bancos, bem como a
presença geográfica foram moldados pelo impacto da crise, tendo-se operado
mudanças ao nível da regulação, concorrência e ambiente macroeconómico.
Publicada no dia 24 de Janeiro de 2018.

manipulação. Publicada no dia 19 de Janeiro de 2018.
Observações

do

Presidente

do

Banco

Central de Nova Iorque, Sr. William C. Dudley
sobre as perspectivas da economia norte
americana

para

o

ano

de

2018.

Dudley mostrou-se optimista relativamente à
perspectiva económica a curto prazo e à
probabilidade do Comité de Operações de

Nota de Imprensa da Association for Financial

Mercado Livre

Markets in Europe sobre os perigos associados ao

forma a impulsionar a inflação, a fim de atingir

Brexit, onde se destaca que estes riscos podem

o

criar

Divulgada no dia 11 de Janeiro de 2018.

problemas

financeira

dos

intervenção

à

eficiência

mercados.

e

estabilidade

Caso

não

haja

poder progredir este ano de

seu

objectivo

de

2%.

Observações do Vice-Presidente do Banco Central norte-americano, Randal

legislativa ou regulamentar até à

K. Quarles sobre a melhoria da eficácia da regulação pós-crise, durante a

entrada em vigor do Brexit, poderá criar lacunas

reunião anual do Comité de Direito Bancário da American Bar Association. De

no mercado e dificuldades para as actividades

acordo com Quarles, as reformas dos bancos centrais que incidiram nas áreas

financeiras. Publicada no dia 22 de Janeiro de 2018.

do capital, liquidez e testes de estresse produziram um

Nota de Imprensa da Agência Reuters sobre a apresentação de uma

sistema mais forte e resiliente, e devem ser preservadas.

proposta conjunta da França e da Alemanha para regular a cripto moeda,

Divulgada no dia 19 de Janeiro de 2018.

Bitcoin, na próxima Cimeira do grupo formado pelos ministros das finanças e
chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo, mais a
União

Europeia

(G20)

em

Março,

na

Argentina.

Publicada no dia 18 de Janeiro de 2018.

Publicação da Autorité des Marchés
Financiers

de

França

Estratégia

para

2018

sobre
–

a

2022.

O documento procura definir como

Nota de imprensa da AXVECO B.V referente à pesquisa
realizada em conjunto com a Dutch Blockchain Coalition

DEED/DPRN

o

valor

agregado

do

regulador

será no futuro e como irá cumprir as

sobre as Implicações Legais e Regulamentares dos Contratos Inteligentes em

funções num mundo financeiro

matérias

rápida mudança. Igualmente delineou

de

Blockchain.

Estes

DSIFIM

contratos

são

programas

digitais

auto-executáveis armazenados no banco de dados do blockchain, que podem

o

papel

do

executar acções mediante solicitação, incluindo a realização de transacções

se

financeiras. A pesquisa, concluiu que, em determinadas situações, um

Divulgada em Janeiro de 2018.

prepara

regulador

numa

para

a

em
União

Europeia

saída

mais

do

integrada

Reino

que

Unido.

contrato inteligente pode ser juridicamente vinculativo e usado em certos
domínios jurídicos. Portanto a estrutura legal, a governança, a privacidade e
as características técnicas requerem atenção. Publicada em Janeiro de 2018.
Observações do Presidente da Commodity Futures Trading Commission,
Sr. J. Christopher Giancarlo, na Conferência da American Bar Association
Derivatives

and

Futures

sobre

Ofertas

Iniciais

de

Moedas.

Para o Sr. Giancarlo ignorar as transacções de moedas virtuais não as vai
fazer desaparecer, tendo ainda afirmado que, em vez de se fazer juízos de

2. EVENTOS E REUNIÕES



Reunião do Grupo de Trabalho CPMI-IOSCO sobre Resiliência Cibernética, em Frankfurt, de 19 a 20 de Fevereiro de 2018;



Reunião do Conselho de Supervisão, em Madrid, de 21 a 22 de Fevereiro de 2018;



Reunião do Conselho da IOSCO, em Madrid de 22 a 23 de Fevereiro de 2018;



Reunião do Comité 7 sobre Derivados, em Madrid, de 28 de Fevereiro a 1 de Março de 2018;



Conferência Global da Educação do Investidor alusiva ao 10º aniversário da IFIE-IOSCO, no Japão de 9 a 11 Abril de 2018;



Fase I do Programa de Certificação da Global IOSCO / PIFS-Harvard LAW SCHOOL para Reguladores de Mercados de Valores Mobiliários, em Madrid de 18 a 29 de
Junho de 2018.



13º Seminário conjunto da IOSCO e Instituto de Estabilidade Financeira (FSI) sobre Questões Comerciais de Livre e Infra-estrutura de Mercado, na Suíça de 14 a 16
Novembro 2018.
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