
 

 

 

 

 

 

 

Fórum para os Sistemas  

de Pagamentos 

Reunião Plenária Extraordinária: Seminário sobre o 
Projeto do Euro Digital | 29.09.2022 

Síntese 

 

1 Abertura 

O Seminário sobre o projeto do Euro Digital, realizado no âmbito do Fórum para 

os Sistemas de Pagamentos, teve como ponto único de agenda uma 

apresentação do referido projeto. 

O projeto do Euro Digital, atualmente em fase de investigação, tem sido um tema 

central em toda a área do Euro, tanto para os bancos centrais, como para os 

agentes do mercado de pagamentos, registando-se um grande interesse e 

envolvimento da comunidade nacional no projeto. 

 

2 O projeto do Euro Digital 

O Banco de Portugal começou por fazer um enquadramento do tema, 

aprofundando o que são as moedas digitais de bancos centrais e as 

oportunidades e desafios que lhes estão subjacentes. Prosseguiu com a 

apresentação do calendário previsto para o projeto do Euro Digital e com a 

realização de um ponto de situação sobre as principais atividades já 

desenvolvidas. Por último, informou sobre o envolvimento do Banco de Portugal 

no projeto, seja ao nível do Eurosistema, seja a nível nacional, em especial com a 

criação do Grupo de Contacto com o mercado. 

A discussão sobre a possível emissão do Euro Digital surge sensivelmente 20 anos 

após a introdução do Euro como moeda única. Caso venha a ser emitido, o Euro 

Digital será um passivo/responsabilidade dos bancos centrais do Eurosistema, 

complementarmente ao numerário e aos depósitos junto dos bancos centrais. 
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O projeto do Euro Digital encontra-se sensivelmente a meio da fase de 

investigação, que teve início em 1 de outubro de 2021 e, previsivelmente, 

terminará no final de setembro de 2023, altura em que o Conselho do BCE tomará 

a decisão de avançar, ou não, para a fase de realização/emissão.  

O Banco de Portugal apresentou as principais decisões já tomadas pelo 

Eurosistema no decurso da fase de investigação, nomeadamente as relacionadas 

com: i) objetivos da eventual emissão; ii) casos de uso prioritários; iii) 

conectividade online/offline; iv) mecanismo de transferência; v) opções de 

privacidade; e vi) ferramentas para evitar o uso excessivo do Euro Digital 

enquanto reserva de valor. 

O Banco de Portugal fez notar que atribui uma importância significativa ao 

projeto, tendo incluído, por um lado, a avaliação das implicações da emissão de 

uma moeda digital de banco central por parte do Eurosistema e, por outro, a 

participação no seu desenho e implementação, como uma das orientações do 

seu Plano Estratégico para o horizonte 2021-2025.  

Seguiu-se a discussão participada, pelos membros do Fórum para os Sistemas de 

Pagamentos, que partilharam a sua visão sobre as oportunidades e riscos da 

eventual emissão do Euro Digital para o mercado de pagamentos de retalho em 

Portugal. 

 

3 Outros Assuntos 

O Banco de Portugal relembrou que a próxima reunião plenária do Fórum para 

os Sistemas de Pagamentos terá lugar no dia 16 de dezembro de 2022. 

 

 

https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/documentos-relacionados/plano_estrategico_do_banco_de_portugal_21-25_0.pdf

