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Reunião do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros 

1 de julho de 2016 

 
 

 

O Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (CNSF) reuniu-se no dia 1 de julho de 2016.  

 

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 membros, a Administradora do 

Banco de Portugal, Prof.ª Doutora Elisa Ferreira, o Presidente da Autoridade de Supervisão de 

Seguros e Fundos de Pensões, Prof. Doutor José Figueiredo Almaça, e os Presidente e Vice-

Presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, Dr. Carlos Tavares e Dr.ª Gabriela 

Figueiredo Dias.   

As matérias mais relevantes abordadas foram as seguintes: 

 

Transposição da Diretiva 2014/65/UE relativa aos mercados de instrumentos 

financeiros (DMIF 2) 

O CNSF tomou nota dos trabalhos desenvolvidos para a preparação de um anteprojeto de 

transposição da Diretiva 2014/65/UE relativa aos mercados de instrumentos financeiros (DMIF 

2), cujo calendário de implementação foi proposto ser adiado pelas instituições europeias. 

 

Regulamento (UE) n.º 1286/2014, relativo às informações-chave sobre pacotes de 

produtos de investimento de retalho (PRIIPs) 

O CNSF deu orientações ao Grupo de Trabalho para a execução em Portugal do Regulamento (UE) 

n.º 1286/2014, relativo às informações-chave sobre pacotes de produtos de investimento de 

retalho (PRIIPs). 
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Regulamento (UE) n.º 2015/2365, de 25 de novembro, relativo à transparência das 

operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização 

O CNSF tomou nota do relatório de progresso do Grupo de Trabalho para a execução em Portugal 

do Regulamento (UE) n.º 2015/2365, de 25 de novembro, relativo à transparência das operações 

de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização. 

 

Prevenção de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo 

O CNSF tomou nota dos desenvolvimentos recentes no âmbito da prevenção de branqueamento 

de capitais e financiamento ao terrorismo (BC/FT). O CNSF considerou que a prevenção de BC/FT 

é um assunto da maior importância e que, em particular, os supervisores financeiros devem 

atribuir prioridade aos trabalhos preparatórios para a avaliação a Portugal pelo Grupo de Ação 

Financeira (GAFI). O CNSF tomou nota do calendário da avaliação e refletiu sobre a importância 

dos diferentes aspetos em avaliação, designadamente a verificação da observância efetiva da 

legislação.  

 

Plano Nacional de Formação Financeira 

O CNSF tomou nota dos desenvolvimentos dos trabalhos a nível do Plano Nacional de Formação 

Financeira (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 outros fóruns  

O CNSF tomou nota dos desenvolvimentos ocorridos em fóruns internacionais, no último 

trimestre, nos quais as diferentes autoridades do CNSF participaram, designadamente no que 

concerne ao exercício de transparência de uma amostra de bancos da UE e aos exercícios de 

stress tests dos três setores. 
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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 membros, a Administradora do 

Banco de Portugal, Prof.ª Doutora Elisa Ferreira, o Presidente da Autoridade de Supervisão de 

Seguros e Fundos de Pensões, Prof. Doutor José Figueiredo Almaça, e os Presidente e Vice-

Presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, Dr. Carlos Tavares e Dr.ª Gabriela 

Figueiredo Dias. Participaram igualmente, na qualidade de observadores, a Dr.ª Esperança Cortes, 

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, identificando os riscos e desafios 

mais relevantes relativos ao enquadramento macroeconómico e financeiro, ao mercado de 

valores mobiliários, aos setores bancário e segurador.  

 

Riscos de conduta 

O CNSF tomou nota das iniciativas encetadas por cada um dos supervisores financeiros em 

sequência da aprovação do relatório sobre Riscos de Conduta associados a mis-selling de 

produtos de aforro e investimento e da publicação da respetiva nota de divulgação das medidas 

de mitigação. 

 

Próxima reunião do CNSF 

A próxima reunião do CNSF terá lugar em 16 de setembro de 2016. 


