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Artigo do Massachusetts Institute of Technology Review, onde é questionado o     

modo como os detentores de moeda criptografada devem declarar os seus         

impostos. Segundo o artigo, a política fiscal de cripto moeda dos EUA tem estado 

a confundir todo mundo e está na hora da Receita Federal dos EUA resolver e 

clarificar esta situação. Essa é a essência de uma carta enviada por um grupo 

bipartidário de 21 membros da Câmara dos Representantes à Receita Federal a 

11 de Abril. Os congressistas, liderados por Tom Emmer de Minnesota            

juntam-se a um coro crescente de decisores políticos pedindo a Receita          

Federal que actualize as directrizes publicadas em 2014. Publicado a 16 de Abril 

de 2019. 

Discurso do Sr. Guy Debelle, Vice-Governador 

do Reserve Bank of Australia  na 34.ª Reunião 

Geral Anual da International Swaps and         

Derivatives Association (ISDA), em Hong Kong, 

sobre o Progresso na reforma do benchmark e 

as principais questões relacionadas aos             

benchmarks de taxa de juros face à             

aproximação do fim da LIBOR, fazendo com 

que os participantes do mercado continuem a preparar-se para a transição para 

taxas alternativas livres de risco. Adicionalmente, é prudente que os usuários de 

todos os benchmarks tenham provisões robustas de fall-back em seus contratos 

não  apenas aqueles que fazem referência à  LIBOR. O trabalho da ISDA sobre 

os fall-backs está a progredir e encoraja-se que todos os usuários de              

benchmarks de taxa de juros adoptem os fall-backs da ISDA assim que forem 

finalizados. Ocorrido a 11 de Abril de 2019. 

Discurso do Sr. Shunsuke Shirakawa, Vice-Comissário para Assuntos           

Internacionais, Agência de Serviços Financeiros do Japão (FSA), na Reunião do 

Comité Consultivo de Mercados Globais da Commodity Futures Trading  

Commission (CFTC) sobre a “Visão Geral das Questões do Sistema Financeiro 

para a Presidência do Japão no G20 em 2019”. As observações do Sr.            

Shirakawa referenciam as prioridades do sector financeiro para a presidência do 

Japão do G20, que incluem fragmentação do mercado, inovação financeira e   

envelhecimento. Proferido a 15 de Abril de 2019. 

Discurso do Sr. Fernando Restoy, Presidente do Instituto de Estabilidade     

Financeira do Bank for International Settlements, na mesa redonda sobre           

fragmentação do mercado, no evento realizado no Institute International of      

Finance em Washington DC, nos EUA. O tema central foi a integração de      

mercado e o papel da regulação. Os padrões internacionais desempenham um 

papel crucial na limitação da fragmentação injustificada, existindo espaço para 

fortalecer ainda mais a sua contribuição para a integração do mercado e          

assegurar uma implementação completa, oportuna e consistente. Proferido a 10 

de Abril de 2019. 

Observações do Sr. Kevin J. Stiroh, Vice-presidente Executivo do Federal       

Reserve Bank de New York, na Conferência sobre a segurança cibernética sob 

uma perspectiva de supervisão. Este afirmou que os eventos cibernéticos são 

conduzidos por nações, grupos de criminalidade organizada e activistas políticos. 

Como resultado, o cenário de ameaças muda não apenas com as oportunidades 

dados e tecnologia, mas também em resposta às políticas globais e domésticas. 

Um estudo destaca que os incidentes cibernéticos de Estados-Nação estão em      

ascensão. Esses tipos de ataques “cibernéticos” não têm limites físicos, pois um 

agente mal-intencionado pode lançar com sucesso um ataque a uma instituição 

localizada em outra parte do mundo. Todos esses factores afectam a maneira 

como a instituição se prepara e responde. Proferido a 12 de Abril de 2019. 

Programa de Treinamento Anual Toronto Centre International Securities, na 

Schulich School of Business, intitulado "Descodificando o Fintech e capturando 

as oportunidades nos mercados de capitais". O papel e a importância da         

regulação e supervisão dos mercados de capitais cresceram na última década 

devido à essas mudanças no ambiente regulatório, no cenário dos investidores e 

no comportamento dos clientes. Portanto, é importante que os reguladores e   

supervisores avaliem a adequação de suas estruturas regulatórias actuais para 

responder de forma oportuna e adequada a essas inovações e mitigar novas   

fontes de risco. O programa é adequado para reguladores, supervisores e       

comissões de valores mobiliários de nível intermédio e sénior de todo o mundo, 

para aprender, partilhar experiências e fazer networking. Decorrerá a 14 a 19 de 

Julho de 2019. 

Relatório do Centro de Financiamento Alternativo de Cambridge, acerca do 

Estudo global sobre o quadro regulatório de activos criptográficos. Trata-se do      

primeiro estudo comparativo global da regulamentação de criptografia do Centro 

de Cambridge, que fornece informações cruciais sobre o panorama regulatório de 

cripto activo. O estudo é baseado numa análise profunda de 23 jurisdições e   

serve como uma ferramenta prática e analítica para reguladores, participantes do 

mercado e outras partes interessadas no ecossistema de criptografias. Publicado 

em Abril de 2019. 

Relatório da Network for Greening the Financial System (NGFS) intitulado 

“Uma chamada de atenção: as  alterações climáticas 

como fonte de riscos financeiros”. O NGF trata-se de 

um fórum voluntário, baseado em consenso, cujo  

objectivo é de partilhar as melhores práticas,         

contribuir para o desenvolvimento da gestão de    

riscos climáticos relacionados ao meio ambiente no 

sector financeiro e mobilizar financiamento para  

apoiar a transição para uma economia sustentável.  Publicado em Abril de 2019. 

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 

 Comité 8 dos Investidores Não-Institucionais, em Madrid, 10 e 11 de Abril. 

 Grupo Director da CPMI-IOSCO, em Washington D.C., 10 de Abril. 

 Programa de Treinamento do Seminário da IOSCO, em Madrid, de 24 a 26 de Abril. 

 Conferência conjunta IOSCO Asia Pacific Hub com o Banco Mundial e o SC Malásia sobre               

            Finanças Islâmicas: Um catalisador para a inclusão financeira, Kuala Lumpur, 29 e 30 de Abril. 

 44.ª Reunião Anual da IOSCO em Sydney, Austrália, de 13 a 17 de Maio. 

 Fórum FinTech da Securities and Exchange Commission, em Washington D.C, nos EUA, no dia 31 de Maio. 
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