Reunião do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros
2 de julho de 2018

O Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (CNSF) reuniu-se no dia 2 de julho de 2018, nas
instalações próprias do CNSF na Avenida da República.
Esta reunião foi precedida pela assinatura do acordo de cooperação entre o CNSF e o Instituto do
Emprego e Formação Profissional, I.P. (IEFP) para promover a formação financeira na formação
profissional, no âmbito do Plano Nacional de Formação Financeira.

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 Vice-Governadora do Banco
de Portugal, Elisa Ferreira, o Presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de
Pensões, José Figueiredo Almaça, e a Presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários,
Gabriela Figueiredo Dias.
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, nomeadamente o
acompanhamento dos trabalhos parlamentares de aprovação da Proposta de Lei n.º 120/XIII face
às particularidades das competências das autoridades de supervisão.

Operacionalização do Regulamento (UE) 2017/2402 que estabelece um regime geral
para a titularização e cria um regime específico para a titularização simples,
transparente e padronizada; e do Regulamento (UE) 2017/2401 que altera o
Regulamento (UE) 575/2013 (CRR) relativo aos requisitos prudenciais para as
instituições de crédito e para as empresas de investimento
O CNSF aprovou um anteprojeto de diploma legislativo de aplicação interna dos Regulamentos
(UE) n.º 2017/2402 e n.º 2017/2401 para envio ao Ministério das Finanças.
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Produtos de crédito denominados de Equity Release Schemes
O Conselho tomou nota dos trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de Trabalho sobre produtos de
crédito com garantia hipotecária que configurem Equity Release Schemes, em particular no que
diz respeito aos principais riscos associados a estes produtos e à respetiva comercialização.

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 em outros fóruns
O CNSF trocou informações sobre a participação 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 Vice-Governadora do Banco
de Portugal, Elisa Ferreira, o Presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de
Pensões, José Figueiredo Almaça, e a Presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários,
Gabriela Figueiredo Dias. Participaram igualmente, na qualidade de observadores, o
Administrador do Banco de Portugal, Luís Laginha de Sousa, e o representante do membro do
Governo responsável pela área das Finanças, João Marcelo.

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 valores mobiliários, ao setor bancário e ao setor
segurador.

Inovação tecnológica
O CNSF debateu e deu orientações para aprovação do alerta conjunto aos consumidores sobre
“moedas virtuais”, a divulgar nos sítios da Internet das três autoridades de supervisão.

Brexit
O CNSF partilhou informação sobre o Brexit e os desafios que este processo coloca ao setor
financeiro.
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