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Reunião do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros 

15 de setembro de 2014 

 
 

 

O Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (CNSF) reuniu-se no dia 15 de setembro 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 

O Conselho tomou nota dos desenvolvimentos na aplicação da medida de resolução ao Banco 

Espírito Santo e analisou, neste enquadramento, questões transversais aos vários supervisores 

financeiros. 

 

Peritos avaliadores de imóveis 

O Conselho analisou um anteprojeto de diploma legislativo relativo ao regime a aplicar aos 

peritos avaliadores. 

 

Intercâmbio de informações no âmbito da participação nas autoridades de supervisão 

europeias e no Mecanismo Único de Supervisão 

O Conselho trocou informações no âmbito da participação nas autoridades de supervisão 

europeias, bem como no âmbito da preparação do Mecanismo Único de Supervisão (MUS). 
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Plano Nacional de Formação Financeira 

O Conselho discutiu as propostas para o Dia Nacional de Formação Financeira. 

 

Iniciativas legislativas para publicação 

O Conselho decidiu publicar um documento de iniciativas legislativas que relevam para os 

trabalhos do CNSF. 

 

  



 
 

3 
 

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.  

 

Riscos de conduta  

O Conselho identificou vários tipos de riscos de conduta, em particular de mis-selling e self-

placement e decidiu encetar trabalho nesta área. 

 

Próxima Reunião 

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

dezembro. 


