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Reunião do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros 

19 de dezembro de 2014 

 
 

 

O Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (CNSF) reuniu-se no dia 19 de dezembro de 

2014.  

 

Sessão microprudencial 

 

O CNSF reuniu-se, na sua formação microprudencial, sob a presidência do Governador do Banco 

de Portugal, Dr. Carlos da Silva Costa, e com as presenças dos restantes membros, o 

Administrador do Banco de Portugal, Dr. António Varela, o Presidente do Instituto de Seguros 

de Portugal, Prof. Doutor José Figueiredo Almaça, e o Presidente da Comissão do Mercado de 

Valores Mobiliários, Dr. Carlos Tavares.  

As matérias mais relevantes abordadas foram as seguintes: 

 

Ponto de situação sobre a aplicação de medida de resolução ao BES 

No contexto da aplicação da medida de resolução ao Banco Espírito Santo, os membros do 

Conselho analisaram questões de relevância transversal aos supervisores financeiros. O Banco 

de Portugal informou o Conselho acerca do processo de venda do Novo Banco. 

 

Supervisão de auditoria 

O Conselho debateu opções para o modelo de supervisão de auditoria, no contexto da 

transposição da Diretiva n.º 2014/56/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril 

de 2014, relativa à revisão legal das contas anuais e consolidadas e da implementação do 

Regulamento (UE) n.º 537/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, 

relativo aos requisitos específicos sobre auditoria estatutária a entidades de interesse público.  
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Solvência II: resultados do estudo de impacto quantitativo nacional 

O Instituto de Seguros de Portugal apresentou as características e os resultados do estudo de 

impacto quantitativo da implementação do regime Solvência II e do exercício de stress test ao 

setor segurador português. 

 

Plano Nacional de Formação Financeira 

O Conselho aprovou o plano de trabalhos para 2015 relativo ao Plano Nacional de Formação 

Financeira. 
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Sessão macroprudencial 

 

O CNSF reuniu-se na sua formação macroprudencial, sob a presidência do Governador do Banco 

de Portugal, Dr. Carlos da Silva Costa, e com as presenças dos restantes membros, o 

Administrador do Banco de Portugal, Dr. António Varela, o Presidente do Instituto de Seguros 

de Portugal, Prof. Doutor José Figueiredo Almaça, e o Presidente da Comissão do Mercado de 

Valores Mobiliários, Dr. Carlos Tavares. Participaram igualmente, na qualidade de observadores, 

o Prof. Doutor Pedro Pita Barros, representante pelo Ministério das Finanças, e o Vice-

Governador do Banco de Portugal, Prof. Doutor Pedro Duarte Neves. 

 

As matérias mais relevantes abordadas foram as seguintes: 

 

Riscos para a estabilidade financeira  

O Conselho debateu os riscos para a estabilidade financeira, tendo apreciado os riscos relativos 

ao enquadramento macroeconómico e financeiro, ao mercado de valores mobiliários, aos 

setores bancário e segurador.  

 

Implementação da recomendação do ESRB sobre objetivos intermédios e 

instrumentos de política macroprudencial (ESRB/2013/01) 

O Conselho tomou conhecimento do documento do Banco de Portugal sobre objetivos e 

instrumentos da política macroprudencial em Portugal que implementa a recomendação do 

Comité Europeu do Risco Sistémico (ESRB na sigla inglesa) relativa a objetivos intermédios e 

instrumentos de política macroprudencial. 

 

Próxima Reunião 

A próxima reunião do CNSF, em composição micro e macroprudencial, está prevista para 12 de 

março de 2015. 


