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ASSUNTO: Adopção das recomendações do FSF e do CEBS relativas à transparência da 

informação e à valorização de activos 
 
 
 
Na sequência da Carta-Circular nº 46/08/DSBDR, de 15 de Julho, 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. 
 
Com base na análise das respostas ao questionário anexo à mencionada Carta-Circular nº 46/08, o 
Banco de Portugal considera que algumas das opções seguidas na forma de divulgação da informação 
em causa não permitem uma percepção imediata e integrada dos impactos do actual período de 
turbulência. Assim, recomenda-se que, na prestação de contas referente a 31 de Dezembro de 2008, 
seja elaborado um capítulo ou anexo específico, exclusivamente dedicado aos aspectos mencionados 
nas referidas recomendações do CEBS e do FSF, tal como enumerados no questionário anexo à Carta-
Circular nº 46/08, referindo explicitamente os não aplicáveis à instituição. 
De modo a permitir uma avaliação sistematizada do cumprimento das recomendações anteriores, 
devem as instituições remeter ao Banco de Portugal cópia do referido capítulo ou anexo do documento 
de prestação de contas individuais e, caso aplicável, consolidadas, até 15 dias após o prazo definido na 
lei para essa publicação. Este reporte deve ser remetido ao Banco de Portugal, em formato PDF, 
através do Sistema BPnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
Enviada a: 
Bancos, Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Caixa Económica Montepio Geral, Caixa Geral de Depósitos e Sociedades 
Gestoras de Participações Sociais. 
 
 

                                                           
1 Disponível em: http://www.fsforum.org/publications/FSF_Report_to_G7_11_April.pdf. 
2 Disponível em: http://www.c-ebs.org/News--Communications/Latest-news/CEBS-publishes-report-on-banks’-transparency-
on-ac.aspx. 
3 Disponível em: http://www.c-ebs.org/News--Communications/Latest-news/CEBS-publishes-report-on-issues-regarding-the-
valu.aspx. 
 


