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Documento de trabalho – A arquitectura do sistema de supervisão financeira

 1. Antecedentes

Desde o lançamento do Plano de Acção para os Serviços Financeiros, o Parlamento Europeu 
tem sido um actor central na construção de um mercado único para os serviços financeiros, 
promovendo activamente a harmonização, a transparência e a concorrência leal, e 
assegurando simultaneamente a protecção dos investidores e dos consumidores.

Muito antes da eclosão da crise financeira, já o Parlamento vinha solicitando regularmente a 
criação de reais condições de igualdade de concorrência para todos os actores a nível europeu, 
ao mesmo tempo que assinalava importantes falhas na supervisão europeia de mercados 
financeiros cada vez mais integrados (ver os relatórios García-Margallo y Marfil, sobre a 
Comunicação da Comissão «Aplicação de um enquadramento para os mercados financeiros: 
Plano de Acção» (2000)1, Van den Burg, sobre as regras de supervisão prudencial na União 
Europeia (2002)2, Van den Burg, sobre a política de serviços financeiros (2005-2010) – Livro
Branco (2007)3, e Van den Burg & Daianu, que contém recomendações à Comissão sobre o 
seguimento do processo Lamfalussy: futura estrutura de supervisão (2008)4). Além disso, 
alguns actos legislativos específicos indicaram já em termos gerais os princípios fundamentais 
ou as grandes linhas que deverão enformar a futura arquitectura do sistema de supervisão da 
UE (ver os relatórios Skinner, sobre uma proposta alterada de directiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa ao acesso às actividades de seguro directo e resseguro e seu 
exercício (reformulação) (2009)5, e Gauzès, sobre a proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo às agências de notação de risco6).

Em todas as suas resoluções sobre a matéria, o Parlamento Europeu instou a Comissão a 
estudar modos possíveis de se avançar para uma estrutura de supervisão mais integrada, em 
paralelo com o processo de construção de um mercado único integrado de serviços 
financeiros. Registou-se igualmente a necessidade de um controlo eficaz dos riscos sistémicos 
e prudenciais dos principais agentes económicos. A análise macroprudencial e a gestão de 
crises devem fazer parte do mandato de defesa da estabilidade financeira.

A Comissão convocou um Grupo de peritos de alto nível para apresentar propostas tendentes 
a reforçar os mecanismos europeus de supervisão. O grupo De Larosiere apresentou o seu 
relatório em Fevereiro de 2009, e, em 23 de Setembro do mesmo ano, a Comissão apresentou 
propostas legislativas concretas com vista à criação de:

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P5-TA-2000-
0180&format=XML&language=PT
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P5-TA-2002-
0568&format=XML&language=PT
3http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-
0338+0+DOC+XML+V0//PT
4http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&refernce=P6-TA-2008-
0476&language=EN&ring=A6-2008-0359#top
5http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-
0251+0+DOC+XML+V0//PT&language=PT
6http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-
0279+0+DOC+XML+V0//PT&language=PT#top
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– um Sistema Europeu de Supervisão Financeira (SESF), que consistirá numa rede de 
autoridades nacionais de supervisão que trabalharão em conjunto com as novas 
Autoridades Europeias de Supervisão (AES), a criar através da transformação dos actuais 
comités europeus1 de autoridades de supervisão numa Autoridade Bancária Europeia 
(ABE), numa Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma 
(AESPCR) e numa Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados 
(AEVMM), e

– um Comité Europeu do Risco Sistémico (CERS), que acompanhe e avalie as ameaças 
potenciais para a estabilidade financeira decorrentes da evolução da situação 
macroeconómica e do sistema financeiro no seu todo. Para o efeito, o CERS 
disponibilizará um mecanismo de alerta rápido para o eventual surgimento de riscos 
susceptíveis de afectarem a totalidade do sistema e, quando necessário, formulará 
recomendações de medidas para enfrentar esses riscos.2

Segundo o Tribunal de Justiça3, o artigo 95.º do Tratado CE, referente à adopção de medidas 
relativas à aproximação das disposições legislativas que tenham por objecto o 
estabelecimento e o funcionamento do mercado interno, constitui uma base jurídica adequada 
para a criação de um «organismo comunitário encarregue de contribuir para a realização de 
um processo de harmonização», sempre que as tarefas conferidas a um organismo dessa 
natureza se liguem estreitamente com as matérias objecto dos actos de aproximação das 
legislações nacionais. 

A estas propostas legislativas seguiu-se, em 26 de Outubro de 2009, uma primeira proposta de 
directiva abrangente, que altera 11 directivas, a fim de definir com maior clareza as missões 
do sistema de supervisão proposto. Nos próximos meses, esse exercício ficará concluído com 
a apresentação de uma segunda proposta de directiva de âmbito alargado.

Nas partes subsequentes do presente documento de trabalho faz-se uma descrição geral das 
propostas da Comissão e das questões por elas suscitadas e esboça-se uma distinção entre as
instâncias de controlo de macro-supervisão e as de controlo de micro-supervisão.

2. Macro-supervisão

2.1. Propostas da Comissão no sentido da criação do CERS e da atribuição de 
determinadas missões ao BCE

As principais características das propostas podem ser descritas genericamente do seguinte
modo:

                                               
1 São eles o Comité das Autoridades Europeias de Supervisão Bancária (CAESB), o Comité das Autoridades 

Europeias de Supervisão dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (CASSPCR) e o Comité das 
Autoridades de Regulamentação dos Mercados Europeus de Valores Mobiliários (CARMEVM)..

2 Note-se que esta exposição de motivos incide sobre as propostas de criação do SEAFS através da 
transformação dos comités europeus de supervisão em AES. A proposta de criação do CERS é abordada
numa exposição à parte..

3 Ver CJ do TJCE, Acórdão do processo C-217/04, Reino Unido contra Parlamento Europeu e Conselho, de 2 
de Maio de 2006, p. 44.
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Os objectivos do CERS consistirão em:
1. prevenir ou mitigar riscos sistémicos que possam ameaçar o sistema financeiro, por forma 

a evitar a ocorrência de situações de crise financeira generalizada;
2. contribuir para um funcionamento harmonioso do mercado interno; e
3. garantir que o sector financeiro contribua de forma sustentável para o crescimento 

económico.

Para esse efeito, o CERS será responsável pela supervisão macroprudencial do sistema 
financeiro comunitário (definido como a totalidade das instituições, mercados e 
infra-estruturas de mercado financeiros).

O CERS terá as seguintes missões:
1. determinar e/ou recolher, conforme o caso, e analisar todas as informações relevantes;
2. identificar os diferentes riscos e hierarquizá-los de acordo com o seu grau de prioridade;
3. emitir alertas de risco, sempre que os riscos sejam considerados significativos;
4. formular recomendações com vista à adopção de medidas correctivas, se for caso disso;
5. acompanhar o seguimento dado aos alertas de risco e recomendações;
6. cooperar estreitamente com o SESF e, se for caso disso, facultar às AES as informações 

sobre riscos sistémicos necessárias ao desempenho das suas missões;
7. coordenar esforços com diversas instituições internacionais, com especial relevo para o 

Fundo Monetário Internacional e o Conselho de Estabilidade Financeira, e com os 
organismos pertinentes em países terceiros, em matérias ligadas à supervisão 
macroprudencial;

8. executar outras missões afins, nos termos especificados na legislação comunitária.

O CERS terá poderes para:
1. solicitar às AES informações, sob forma individual, resumida ou geral, referentes às 

instituições financeiras; caso estas não disponham dos dados pedidos ou lhas não 
facultem num prazo razoável, às autoridades nacionais de supervisão, aos bancos centrais 
nacionais ou às outras autoridades dos Estados-Membros;

2. emitir alertas e recomendações de carácter geral ou específico, dirigidas à Comunidade 
como um todo (Comissão), ou a um ou mais Estados-Membros, ou a uma ou mais AES, 
ou a uma ou mais autoridades nacionais de supervisão. 

O CERS terá a seguinte composição:
1. Conselho Geral (61 membros, 33 membros com direito de voto, 29 dos quais 

governadores de bancos centrais): dois representantes do BCE, representantes dos 27 
bancos centrais nacionais, 1 membro da Comissão Europeia, os presidentes das 3 AES, 
27 representantes das autoridades nacionais de supervisão competentes, em razão da 
matéria em apreço, de cada Estado-Membro (sem direito de voto) e, por parte do 
Conselho, o presidente do Comité Económico e Financeiro (sem direito de voto); este 
órgão reunirá, no mínimo, 4 vezes por ano;

2. Comité Director (12 membros, 7 dos quais governadores de bancos centrais): presidente 
+ vice-presidente, 5 outros membros do Conselho Geral que são igualmente membros do 
Conselho Geral do BCE, 1 Comissário Europeu, os presidentes das 3 AES, e o presidente 
do Comité Económico e Financeiro (em representação do Conselho); reunirá, no mínimo, 
trimestralmente;

3. Secretariado: assegurado pelo BCE, que designará o respectivo chefe;
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4. Comité Técnico Consultivo (61 membros + chefe do Secretariado): 1 representante de 
cada banco central nacional, 1 representante do BCE, 1 representante de alto nível por 
Estado-Membro da autoridade nacional de supervisão competente, 1 representante de 
cada uma das 3 AES, 2 da Comissão e 1 do Comité Económico e Financeiro (Conselho); 
o seu presidente é designado pelo Conselho Geral, por tempo indeterminado;

5. Presidente e vice-presidente do CERS: governadores de bancos centrais eleitos por 
mandatos de 5 anos pelos e entre os membros do Conselho Geral que são igualmente 
membros do Conselho Geral do BCE. O primeiro preside às reuniões do Conselho Geral 
e do Comité Director;

6. Presidente do Comité Técnico Consultivo: designado pelo Conselho Geral, sob proposta 
do presidente do CERS; exerce o cargo por tempo indeterminado.

Os membros do CERS estarão obrigados a exercer as suas funções com imparcialidade, 
sendo-lhes vedado solicitar ou receber instruções dos Estados-Membros, os quais por seu 
turno não deverão tentar influenciar os membros do CERS no desempenho das suas missões. 
Os trabalhos de todas as reuniões do CERS serão confidenciais.

A Comissão não pôde estimar os custos financeiros nem o número de funcionários do BCE 
que deverão ser afectados ao serviço do CERS.

2.2. Questões suscitadas pelas propostas
As propostas suscitam uma série de questões, nomeadamente:
– definição do conceito de estabilidade financeira e adequação do âmbito do mandato e dos 

poderes à sua consecução;
– ponderação apropriada da situação quer dos países da zona euro quer dos demais;
– ausência de personalidade jurídica e de obrigação de prestar contas do CERS;
– equilíbrio orgânico entre as diferentes instituições comunitárias;
– envolvimento dos bancos centrais e peso relativo da generalidade dos agentes;
– equilíbrio, na acção do CERS, entre a supervisão das actividades do sector bancário e a 

macro-supervisão dos sectores dos seguros e dos valores mobiliários;
– potencial conflito de interesses entre o objectivo primário do BCE de assegurar a 

estabilidade dos preços e os objectivos do CERS;
– obrigação de prestar contas versus independência do BCE;
– carácter não vinculativo dos alertas e recomendações;
– ausência de poderes sancionatórios;
– grau de publicidade a dar aos alertas e recomendações;
– processo de votação em matéria de publicitação dos alertas e recomendações;
– dimensão internacional (coordenação e representação);
– envolvimento do CERS nas decisões em situações de emergência;
– cooperação entre as AES e o CERS, particularmente no que toca a fluxos de informação e 

tratamento de dados;
– financiamento das actividades do CERS, nível de participação dos Estados-Membros

(pertencentes e não pertencentes à zona euro) e dos demais países do EEE;
– acesso a documentos e confidencialidade dos trabalhos;
– representação permanente do Conselho; 
– ausência de representação do PE;
– evolução futura e cláusula de revisão,
– procedimento de designação do presidente e do vice-presidente.
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3. Micro-supervisão

3.1. Propostas da Comissão de criação da ABE, da AEVMM e da AESPCR
Para a Comissão, as principais diferenças que existem entre as três autoridades propostas 
prendem-se com os objectivos, o âmbito de acção e os termos da regulação, e decorrem das 
especificidades próprias dos sectores a que respeitam e da legislação comunitária em vigor. 

A Comissão propõe, além disso, que a AEVMM seja responsável pelo registo das agências de 
notação de risco, bem como pela sua suspensão e cancelamento. A definição das 
competências e dos poderes da AEVMM, no que respeita à actividade de notação de risco,
será feita por meio de uma alteração ao regulamento relativo às agências de notação de risco.

As propostas podem ser descritas pelos grandes traços seguintes:
As autoridades europeias de supervisão (AES) serão organismos comunitários dotados de 
personalidade jurídica e terão sede em Londres (ABE), Francoforte (AESPCR) e Paris 
(AEVMM).

Os objectivos das AES consistirão em:
1. aperfeiçoar o funcionamento do mercado interno, designadamente, assegurando um nível

de regulação e supervisão elevado, eficaz e coerente;
2. proteger: depositantes e investidores (ABE), segurados e outros beneficiários (AESPCR) 

e investidores (AEVMM);
3. assegurar a integridade, a eficiência e o bom funcionamento dos mercados financeiros;
4. salvaguardar a estabilidade do sistema financeiro;
5. reforçar a coordenação internacional das instâncias de supervisão.

As AES serão incumbidas das seguintes missões:
1. contribuir para a adopção de normas e práticas comuns de regulação e supervisão de 

elevada qualidade, nomeadamente mediante a emissão de pareceres (solicitados ou não) 
destinados às instituições comunitárias e a elaboração de directrizes, recomendações e 
projectos de normas técnicas;

2. contribuir para uma aplicação coerente da legislação comunitária, em particular, 
fomentando a criação de uma cultura de supervisão comum, assegurando uma aplicação 
coerente, eficiente e eficaz da legislação, evitando a arbitragem regulamentar, mediando e 
resolvendo diferendos entre autoridades competentes, promovendo um funcionamento 
coerente dos colégios de supervisores e tomando medidas em situações de emergência;

3. facilitar a delegação de tarefas e responsabilidades entre autoridades nacionais de 
supervisão;

4. cooperar estreitamente com o CERS, designadamente facultando-lhe a informação 
necessária para a prossecução das suas missões e assegurando que seja dado adequado 
seguimento aos respectivos alertas e recomendações;

5. conduzir processos de avaliação mútua das autoridades competentes, com o objectivo de 
aumentar a coerência dos resultados da acção de supervisão;

6. monitorar e analisar a evolução dos mercados nas suas áreas de jurisdição,
7. cumprir quaisquer outras tarefas específicas que lhes sejam cometidas nos regulamentos 

que as criam ou noutra legislação comunitária.
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As AES terão poderes para:
1. elaborar e submeter à Comissão projectos de normas técnicas para aprovação parcial ou 

com alterações (a Comissão propôs um procedimento de comitologia que não prevê a 
participação do Parlamento Europeu, contra o que é prática comum);

2. emitir directrizes e recomendações dirigidas a autoridades competentes ou a instituições 
financeiras;

3. emitir recomendações endereçadas às autoridades nacionais de supervisão prescrevendo a 
acção necessária para dar cumprimento à legislação comunitária;

4. tomar decisões individuais dirigidas a autoridades competentes e a instituições 
financeiras: 

a. com vista à adopção das medidas necessárias para responder a quaisquer riscos 
susceptíveis de afectarem o regular funcionamento ou a integridade dos 
mercados financeiros ou a estabilidade global ou de parte do sistema financeiro, 
assegurando que as instituições financeiras e as autoridades competentes 
cumpram as determinações constantes da legislação, sob condição de declaração 
pela Comissão em decisão dirigida à uma das AES de que se verifica uma 
situação de emergência;

b. intimar uma autoridade competente a tomar, ou a abster-se de tomar, medidas  
específicas para resolver um diferendo relativo à forma ou ao conteúdo de um 
acto ou omissão de outra autoridade competente;

5. tomar decisões individuais dirigidas a instituições financeiras, quando a autoridade 
nacional competente não cumpra:

a. uma decisão da Comissão que exija a adopção das medidas necessárias para dar 
cumprimento à lei comunitária;

b. uma decisão sua numa situação de emergência, devidamente classificada como 
tal por decisão da Comissão;

c. uma decisão sua em sede de resolução de um diferendo;
6. emitir pareceres à atenção do Parlamento Europeu, do Conselho ou da Comissão.

Salvaguardas
Cabe às AES velarem por que nenhuma decisão adoptada em situações de emergência, ou em 
sede de resolução de diferendos entre autoridades nacionais, colida de qualquer forma com as 
responsabilidades fiscais dos Estados-Membros. Quando um Estado-Membro considere 
que tal se verifica, e caso a decisão em questão seja mantida, pode pedir ao Conselho que 
decida por maioria qualificada se a mesma deve ser mantida ou revogada.

Composição
As AES terão a seguinte composição:
1. Conselho de Autoridades de Supervisão (32 membros): o presidente, 27 representantes 

das autoridades nacionais de supervisão, 1 representante da Comissão, 1 do CERS e 1 de 
cada AES; este órgão deliberará por maioria qualificada ou simples;

2. Conselho de Administração (6 membros): o presidente, 1 representante da Comissão e 
4 membros eleitos pelo Conselho de Autoridades de Supervisão de entre os seus 
membros; 

3. Presidente: profissional independente nomeado por 5 anos pelo Conselho de Autoridades 
de Supervisão, estando a nomeação sujeita a confirmação pelo Parlamento Europeu;

4. Director Executivo: profissional independente designado por 5 anos pelo Conselho de 
Autoridades de Supervisão;
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5. Câmara de Recurso (6 membros): organismo conjunto das 3 AES; 
6. Grupo das Partes Interessadas (30 membros).

As AES integrarão um Sistema Europeu de Autoridades de Supervisão Financeira e 
cooperarão com o CERS.

No exercício das suas funções, o presidente, o director executivo, os membros do Conselho de 
Autoridades de Supervisão com direito de voto e os membros do Conselho de Administração 
actuarão de forma independente e objectiva em defesa do interesse comunitário e não 
procurarão nem aceitarão instruções de instituições ou organismos comunitários, governos de 
Estados-Membros ou qualquer outra entidade pública ou privada.

Receitas
As receitas das AES consistirão, em particular, em:
1. contribuições obrigatórias provenientes das autoridades públicas nacionais responsáveis 

pela supervisão das instituições financeiras; 
2. uma subvenção comunitária, inscrita no orçamento geral das Comunidades Europeias 

(Secção "Comissão");
3. o produto de quaisquer taxas pagas à Autoridade nos casos especificados nos 

instrumentos pertinentes das legislação comunitária.

Efectivos de pessoal por ano
2011 2012 2012 2014

ABE 40 62 80 90
AESPCR 40 62 73 90
AEVMM 43 60 76 89

O rácio pessoal operacional e dirigente / pessoal de apoio será de 5:1 em 2014.

3.2. Questões suscitadas pelas propostas
As propostas suscitam uma série de questões, nomeadamente:
– o número de autoridades e a partilha de atribuições e responsabilidades entre elas;
– o regime de prestação de contas a que ficará sujeita cada autoridade;
– o financiamento a médio e longo prazos;
– a dimensão internacional (coordenação e representação);
– o processo de decisão em situações de emergência e em geral (maioria simples vs maioria 

qualificada);
– os poderes em matéria de recolha de informação; 
– os poderes no que concerne à futura legislação sectorial;
– a utilização do processo de comitologia no que toca às decisões da Comissão; o papel do 

PE;
– a cooperação e coordenação entre as três autoridades;
– a cooperação entre elas e o CERS;
– a cooperação entre as autoridades europeias e as autoridades nacionais de supervisão;
– o procedimento em matéria de avaliação interpares e respectivo seguimento;
– a definição de risco transfronteiras; 
– as salvaguardas;
– poder decisório face às instituições financeiras, ausência de poder sancionatório;
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– o seu papel face aos colégios de autoridades de supervisão; relevância na esfera das 
grandes instituições financeiras multinacionais;

– papel, participação e composição dos grupos das partes interessadas;
– a evolução futura e a cláusula de revisão.

4. Directivas Omnibus I e II
4.1. Omnibus I

A par dos regulamentos que criam a ABE, a AESPCR, a AEVMM e o CERS, e no intuito de
assegurar um funcionamento eficaz do quadro de supervisão proposto, a Comissão Europeia 
apresentou uma proposta de directiva de âmbito alargado (Omnibus I) que altera a legislação 
em vigor.

As alterações propostas visam:
– definir o âmbito de aplicação apropriado das normas técnicas, como instrumento adicional 

de promoção da convergência em matéria de supervisão;
– integrar as funções de mediação e resolução de diferendos das autoridades;
– racionalizar e integrar os diferentes textos legislativos na nova arquitectura do sistema de 

supervisão.

Os textos legislativos alterados pela Omnibus I dizem respeito sobretudo aos sectores dos 
valores mobiliários e bancário (Directivas: 2006/48/CE e 2006/49/CE, relativas, 
respectivamente, ao acesso à actividade das instituições de crédito e à adequação dos fundos 
próprios das empresas de investimento e das instituições de crédito; 2002/87/CE, relativa à 
supervisão complementar de empresas de conglomerados financeiros; 2003/41/CE, relativa às 
actividades e à supervisão das instituições de realização de planos de pensões profissionais; 
2003/6/CE, relativa ao abuso de informação privilegiada e à manipulação de mercado (abuso 
de mercado); 2004/39/CE, relativa aos mercados de instrumentos financeiros; 2003/71/CE, 
relativa ao prospecto a publicar em caso de oferta pública de valores mobiliários ou da sua 
admissão à negociação; 1998/26/CE, relativa ao carácter definitivo da liquidação nos sistemas 
de pagamentos e de liquidação de valores mobiliários; 2004/109/CE, relativa à harmonização 
dos requisitos de transparência no que se refere às informações respeitantes aos emitentes 
cujos valores mobiliários estão admitidos à negociação num mercado regulamentado; 
2005/60/CE, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de 
branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo, e 2009/65/CE, que coordena as 
disposições legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes a alguns organismos de 
investimento colectivo em valores mobiliários (OICVM)).

4.2. Omnibus II
Quando tal se justifique, a Comissão Europeia proporá novas alterações à legislação vigente
numa nova directiva de âmbito alargado. Esta nova directiva (Omnibus II), que se prevê 
venha a ser adoptada no início do próximo ano, poderá incidir principalmente sobre legislação 
em matéria de seguros, como a directiva «Solvência II» e a directiva relativa à mediação de 
seguros.

4.3. Questões suscitadas pelas propostas
– natureza e âmbito de aplicação da harmonização proposta;
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– concomitância com as revisões das directivas relativas aos prospectos, aos abusos de 
mercado, aos mercados de instrumentos financeiros e aos requisitos em matéria de fundos 
próprios,

– não consolidação dos textos utilizados para a apresentação das propostas de alteração.


