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Reunião do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros 

6 de dezembro de 2019 

 
 

 

O Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (CNSF) reuniu-se no dia 6 de dezembro de 

2019, nas instalações próprias do CNSF na Avenida da República. 

 

 

Sessão microprudencial 

 

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

de Portugal, Carlos da Silva Costa, e com a presença dos membros, a Presidente da Comissão do 

Mercado de Valores Mobiliários, Gabriela Figueiredo Dias, a Presidente da Autoridade de 

Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, Margarida Corrêa de Aguiar e a Administradora do 

Banco de Portugal, Ana Paula Serra. 

 

As matérias mais relevantes abordadas foram as seguintes: 

 

Acompanhamento da implementação do Regulamento (UE) n.º 2016/679 relativo à 

proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais 

e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 

sobre a Proteção de Dados) 

O Conselho tomou nota dos trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de Trabalho no 

acompanhamento do processo de implementação a nível nacional do Regulamento. 

 

Inovação tecnológica 

O CNSF partilhou informação relativa às iniciativas desenvolvidas e a desenvolver pelas três 

autoridades de supervisão no âmbito da aplicação da inovação tecnológica ao sistema 

financeiro, e deu orientações para os trabalhos futuros, nomeadamente quanto à 2.ª edição do 

Portugal FinLab. 
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Auditoria 

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários informou o CNSF sobre o trabalho que tem em 

curso, com vista à criação de um modelo de indicadores de qualidade de auditoria, e que conta 

com os contributos das outras autoridades e de stakeholders relevantes. 

 

Plano Nacional de Formação Financeira 

O CNSF aprovou as principais linhas de orientação do Plano Nacional de Formação Financeira 

(PNFF) para 2020, reiterando a importância de o CNSF continuar a assumir-se como entidade 

dinamizadora e coordenadora de iniciativas e projetos de outras entidades no âmbito da 

literacia financeira, aumentando a sua eficácia. 

O CNSF tomou ainda nota do desenvolvimento dos trabalhos no âmbito do PNFF. 

 

Informação do Banco de Portugal no contexto da implementação de medidas de 

resolução 

O Banco de Portugal informou o CNSF dos desenvolvimentos recentes nos processos de 

implementação das medidas de resolução ao BES e ao Banif. 

 

Intercâmbio de informações no âmbito da participação nas autoridades de supervisão 

europeias, no Mecanismo Único de Supervisão e em outros fóruns  

O CNSF trocou informações no âmbito da participação dos respetivos membros em fóruns 

internacionais. 
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Sessão macroprudencial 

 

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

de Portugal, Carlos da Silva Costa, e com a presença dos membros, a Presidente da Comissão do 

Mercado de Valores Mobiliários, Gabriela Figueiredo Dias, a Presidente da Autoridade de 

Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, Margarida Corrêa de Aguiar, e a Administradora do 

Banco de Portugal, Ana Paula Serra. Participaram igualmente, na qualidade de observadores, o 

Administrador do Banco de Portugal, Luís Laginha de Sousa, e a representante do membro do 

Governo responsável pela área das finanças, Ana Lacerda. 

As matérias mais relevantes abordadas foram as seguintes: 

 

Riscos para a estabilidade financeira  

O Conselho debateu os riscos para a estabilidade financeira relativos ao enquadramento 

macroeconómico e financeiro, ao mercado de instrumentos financeiros, ao setor bancário e ao 

setor segurador. 

 

Plano de trabalhos do CNSF para 2020 

O CNSF fez um balanço das atividades efetuadas em 2019 tanto na vertente micro como 

macroprudencial, salientando os trabalhos realizados por grupos dedicados a temas específicos 

que permitiu o aprofundamento e partilha de informação relevante para o exercício das atribuições 

das autoridades de supervisão, criando um relacionamento cooperativo baseado na confiança e 

entendimento recíprocos. Realçou ainda o trabalho desenvolvido pelo Secretariado permanente 

do Conselho que reforçou a eficácia da coordenação e o aprofundamento da cooperação entre 

os supervisores financeiros. 

O CNSF aprovou o plano de trabalhos para 2020 que abrange as vertentes micro e 

macroprudencial. 

 

Troca de informações sobre outros fóruns internacionais 

O CNSF analisou a agenda para a reunião do General Board do Comité Europeu do Risco 

Sistémico (ESRB na sigla inglesa) de 19 de dezembro de 2019. 

 

Decisões de política macroprudencial  

O CNSF tomou conhecimento do elenco das decisões de política macroprudencial tomadas pelo 

Banco de Portugal, após consulta do CNSF. 
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Brexit 

Os membros do CNSF partilharam informação sobre o Brexit e os desafios que este processo 

coloca ao setor financeiro, e deram orientações para os trabalhos futuros. 

 

Calendarização das reuniões do CNSF em 2020 

As reuniões do CNSF em 2020 foram agendadas para os dias 18 de março, 19 de junho, 28 de 

setembro e 23 de novembro. 

 

Ponto de situação das iniciativas legislativas e regulamentares 

O CNSF foi informado pelo Ministério das Finanças sobre o estádio dos procedimentos relativos 

aos projetos de diplomas legislativos e regulamentares. 


