Banco de Portugal

Carta-Circular nº 58/2009/DSB, de 5-8-2009

ASSUNTO: Adopção das recomendações do FSF e do CEBS relativas à transparência da
informação e à valorização de activos

Na sequência das Cartas-Circulares nºs 46/08/DSBDR, de 15 de Julho, e 97/08/DSBDR, de 3 de
Dezembro, o Banco de Portugal vem reiterar a necessidade de as instituições continuarem a dar
adequado cumprimento às recomendações do Financial Stability Forum (FSF), constantes do relatório
“Report of the Financial Stability Forum on Enhancing Market and Institutional Resilience”1, de 11 de
Abril (pontos III.1 e III.7 do relatório), bem como às recomendações do Committee of European
Banking Supervisors (CEBS) enunciadas nos relatórios “CEBS report on banks’ transparency on
activities and products affected by the recent market turmoil”2 e “Report on issues regarding the
valuation of complex and illiquid financial instruments”3, ambos de 18 de Junho, no que se refere à
transparência da informação e à valorização de activos, tendo em conta o princípio da
proporcionalidade.
Note-se que, embora as recomendações sejam dirigidas a determinadas matérias específicas, tanto o
FSF como o CEBS sublinham que as instituições deverão, com as devidas adaptações, de futuro,
divulgar informação sobre os riscos incorridos seguindo os mesmos princípios, ainda que,
naturalmente, ajustando-os às condições de mercado no período de reporte e no momento da
divulgação.
Neste contexto, o Banco de Portugal recomenda que, enquanto se manifestarem os efeitos da presente
crise e sempre que ocorram outras circunstâncias excepcionais de mercado, as instituições elaborem
um capítulo ou anexo específico aos respectivos documentos de prestação de contas, dedicado aos
principais impactos daí emergentes, de modo a manter uma adequada transparência na divulgação da
informação.

__________________________________________________________________________________
Enviada a:
Bancos, Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Caixa Económica Montepio Geral, Caixa Geral de Depósitos e Sociedades
Gestoras de Participações Sociais.
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