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Reunião do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros 

20 de dezembro de 2022 

 

O Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (CNSF) reuniu-se no dia 20 de dezembro de 

2022, nas instalações próprias do CNSF na Avenida da República. 

 

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 da Presidente da Autoridade de Supervisão de 

Seguros e Fundos de Pensões, Margarida Corrêa de Aguiar, do Presidente da Comissão do 

Mercado de Valores Mobiliários, Luís Laginha de Sousa, e do Administrador do Banco de Portugal 

com o pelouro da supervisão prudencial, Rui Pinto. 

Assinala-se o facto de esta ter sido a centésima reunião do CNSF na vertente microprudencial. 

 

As matérias mais relevantes abordadas na reunião foram as seguintes: 

 

Lei de Bases do Clima 

O CNSF foi informado quanto ao ponto de situação dos trabalhos desenvolvidos por cada uma 

das autoridades de supervisão do sistema financeiro, tendo em vista dar cumprimento aos 

deveres decorrentes da Lei de Bases do Clima (Lei n.º 98/2021, de 31 de dezembro). 

Este diploma, que define as bases da política do clima em Portugal, sujeita as autoridades de 

supervisão que compõem o CNSF aos deveres de elaborar um relatório anual sobre a exposição 

ao risco climático do setor financeiro e segurador e de identificar alterações legislativas e 

regulamentares necessárias para que o governo societário das entidades supervisionadas integre 

a exposição aos cenários climáticos e os potenciais impactos financeiros daí resultantes, bem 

como de criar os seus programas de descarbonização específicos. 

 

Sítio do CNSF na Internet 

O CNSF aprovou o lançamento do seu sítio na Internet e a respetiva estratégia de divulgação. 

O sítio – disponível em www.cnsf.com.pt – destina-se a divulgar informação institucional e a 

centralizar numa sede única a documentação inerente às atividades do CNSF, atualmente 

disponibilizada nos sítios institucionais das três autoridades de supervisão que o compõem. 

  

http://www.cnsf.com.pt/
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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 da Presidente da Autoridade de Supervisão de 

Seguros e Fundos de Pensões, Margarida Corrêa de Aguiar, do Presidente da Comissão do 

Mercado de Valores Mobiliários, Luís Laginha de Sousa, e do Administrador do Banco de Portugal 

com o pelouro da supervisão prudencial, Rui Pinto. 

Participaram ainda, na qualidade de observadores, a Vice-Governadora do Banco de Portugal com 

o pelouro da política macroprudencial, Clara Raposo, e, por videoconferência, o Secretário de 

Estado das Finanças, João Nuno Mendes. 

 

As matérias mais relevantes abordadas foram as seguintes: 

 

Riscos para a estabilidade financeira  

O CNSF debateu a evolução dos 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 conjuntura económica é caraterizada por inflação elevada e mais 

persistente, aumento significativo das taxas de juro e deterioração das perspetivas para a 

atividade económica. A possibilidade de impactos económicos mais adversos está associada à 

invasão da Ucrânia e ao abrandamento económico na China, que constituem as principais fontes 

de incerteza. 

 

Plano de trabalhos do CNSF para 2023 

O CNSF discutiu o plano de atividades para 2023, 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. 

O plano de trabalhos inclui, para além dos trabalhos projetados para 2023, um balanço das 

atividades efetuadas em 2022. 

Os trabalhos a desenvolver em 2023 incluem, designadamente, a elaboração de projetos 

legislativos e a emissão de pareceres relativamente a iniciativas regulatórias nacionais em 

matérias relacionadas com as atribuições do CNSF, a articulação e a partilha de informação em 

temas como a inovação financeira tecnológica e a sustentabilidade e financiamento sustentável 

e o desenvolvimento de iniciativas no âmbito do Plano Nacional de Formação Financeira. O CNSF 

também analisará os riscos para a estabilidade do sistema financeiro e apreciação de medidas 

concretas de política macroprudencial que lhe sejam apresentadas pelo Banco de Portugal. 
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Calendarização das reuniões do CNSF em 2023 

As reuniões do CNSF em 2023 foram agendadas para os dias 20 de março, 30 de junho, 18 de 

setembro e 24 de novembro. 

 

Informação pelo Ministério das Finanças 

O Ministério das Finanças trocou informações com o CNSF sobre o estádio dos procedimentos 

relativos a diversos projetos legislativos.  


