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Reunião do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros 

24 de janeiro de 2022 
 

O Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (CNSF) reuniu-se no dia 24 de janeiro de 2022, 
na sede do Banco de Portugal, dado não ser possível a utilização das instalações próprias do CNSF 
para o efeito, à luz das atuais restrições impostas no contexto da pandemia de Covid-19. 

 

Sessão microprudencial 

 

O CNSF reuniu-se, na sua formação microprudencial, sob a presidência do Governador do Banco 
de Portugal, Mário Centeno, e com a presença do Presidente da Comissão do Mercado de Valores 
Mobiliários, Gabriel Bernardino, da Presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos 
de Pensões, Margarida Corrêa de Aguiar, e da Administradora do Banco de Portugal com o 
pelouro da supervisão prudencial, Ana Paula Serra.  

 

As matérias mais relevantes abordadas na reunião foram as seguintes: 

 

Implementação do Regulamento (UE) 2019/1238, que aprova o regime jurídico relativo a um 
Produto Individual de Reforma Pan-Europeu (PEPP) e de outros Regulamentos da União 
Europeia 

Foram apresentados ao CNSF os documentos destinados a assegurar a execução do Regulamento 
PEPP na ordem jurídica nacional, incluindo os respetivos anteprojetos legislativos, elaborados 
pelo Grupo de Trabalho constituído para o efeito. Foram analisadas algumas questões e definidas 
orientações para a finalização dos trabalhos.  

Foi ainda definida a calendarização dos trabalhos referentes a outros Regulamentos europeus, 
cuja implementação envolve o CNSF. 

 

Auditoria 

O CNSF tomou conhecimento do ponto de situação dos trabalhos do Grupo de Trabalho sobre 
Auditoria, identificando alguns temas a ser analisados neste contexto. 
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Inovação tecnológica 

O CNSF foi informado sobre as conclusões dos trabalhos desenvolvidos na 3.ª edição da iniciativa 
Portugal FinLab e, no seguimento da avaliação promovida a este respeito, aprovou o lançamento 
da sua 4.ª edição. Foi dada nota da participação das três autoridades que compõem o CNSF no 
European Forum for Innovation Facilitators (EFIF), onde foi apresentado o ponto de situação da 
3.ª edição do Portugal FinLab. 

O CNSF tomou ainda conhecimento dos demais trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de Trabalho 
FinTech, com destaque para a realização de workshops destinados a colaboradores das três 
autoridades, e transmitiu orientações para os futuros trabalhos, designadamente em sede de 
análise do impacto da utilização de inovação tecnológica por parte das entidades e atividades 
sujeitas à respetiva supervisão.  

 

Plano Nacional de Formação Financeira 

O CNSF aprovou as linhas de orientação estratégica do Plano Nacional de Formação Financeira 
(PNFF) para o período 2021-2025, bem como as principais atividades do PNFF para 2022 e o 
respetivo orçamento. 

O CNSF tomou nota dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do PNFF desde a reunião de setembro 
de 2021, em especial a semana da formação financeira 2021 — que decorreu entre 25 e 29 de 
outubro e na qual foi apresentado o Caderno de Educação Financeira 4 e celebrado um protocolo 
de cooperação com o Ministério da Educação – e a realização de cursos de formação. Foi ainda 
referida a participação do PNFF na Semana Mundial do Investidor 2021. 

 

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 aplicadas ao BES e ao Banif. 

 

Intercâmbio de informações no âmbito da participação nas Autoridades Europeias de 
Supervisão, no Mecanismo Único de Supervisão e em outros fora  

Os membros do CNSF trocaram informações no âmbito da participação em fora internacionais. 
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Sessão macroprudencial 

 

O CNSF reuniu-se, na sua formação macroprudencial, sob a presidência do Governador do Banco 
de Portugal, Mário Centeno, e com a presença do Presidente da Comissão do Mercado de Valores 
Mobiliários, Gabriel Bernardino, da Presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos 
de Pensões, Margarida Corrêa de Aguiar, e da Administradora do Banco de Portugal com o 
pelouro da supervisão prudencial, Ana Paula Serra. 

Participaram ainda, na qualidade de observadores, o Administrador do Banco de Portugal com o 
pelouro da política macroprudencial, Luís Laginha de Sousa, e o Secretário de Estado das Finanças, 
João Nuno Mendes, que esteve presente através de videoconferência. 

 

As matérias mais relevantes abordadas foram as seguintes: 

 

Riscos para a estabilidade financeira  

O CNSF debateu os riscos para a estabilidade financeira relativos ao enquadramento 
macroeconómico e financeiro, ao mercado de capitais, ao setor bancário e aos setores segurador 
e dos fundos de pensões. A este respeito, constatou-se que o impacto da pandemia de Covid-19 
e a incerteza associada à emergente tendência inflacionista constituem as principais fontes de 
riscos para a estabilidade financeira. 

 

Troca de informação no âmbito da participação em fora internacionais 

O CNSF abordou os principais desenvolvimentos a decorrer ou ocorridos em fora internacionais, 
tendo sido referida a reunião do Conselho Geral do Comité Europeu do Risco Sistémico realizada 
em 2 de dezembro de 2021. 

 

Plano de trabalhos do CNSF para 2022 

O CNSF debruçou-se sobre o plano de atividades para 2022, que abrange a vertente da 
coordenação no exercício das competências de regulação e supervisão das entidades e atividades 
financeiras sob a égide das autoridades que o compõem, bem como a vertente macroprudencial. 
Neste contexto, foram destacados alguns temas a desenvolver, designadamente no âmbito da 
articulação entre as autoridades em matéria de supervisão. 

O plano de trabalhos inclui também um balanço das atividades efetuadas em 2021, ano que foi 
ainda marcado pela situação de pandemia de Covid-19, determinando a realização da maioria dos 
eventos e reuniões em formato on-line. Realçam-se, neste contexto, os trabalhos inerentes à 
emissão de pareceres e à elaboração de propostas de iniciativas legislativas, outros trabalhos 
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realizados por grupos dedicados a temas específicos e a partilha de informação relevante para o 
exercício das atribuições das autoridades de supervisão do sistema financeiro. 

 

Decisões de política macroprudencial 

O CNSF tomou conhecimento das decisões de política macroprudencial adotadas pelo Banco de 
Portugal após consulta do CNSF. 

 

Calendarização das reuniões do CNSF em 2022 

As reuniões do CNSF em 2022 foram agendadas para 16 de março, 27 de junho (posteriormente 
reagendada para 1 de julho), 26 de setembro e 21 de novembro. 

 

Informação pelo Ministério das Finanças 

O CNSF trocou informação com o Ministério das Finanças sobre o estádio dos procedimentos 
relativos a diversos projetos legislativos. 


