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• Conceito de InsurTech 

– Inovação no domínio dos seguros e das pensões baseada na 
tecnologia, independentemente da natureza ou dimensão do 
prestador de serviços 

• Principal desafio 

– Alcançar  o equilíbrio entre: 

• Inovação financeira  

• Estabilidade financeira e proteção dos consumidores 
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• Plano de Ação da Comissão Europeia sobre Fintech 
«Rumo a um setor financeiro europeu mais competitivo e inovador» 

 

 

– Proposta de Regulamento (UE) relativo aos prestadores de serviços de 
crowdfunding 

– Levantamento das atuais abordagens em matéria de autorização e 
licenciamento para modelos de negócio inovadores no domínio da 
tecnologia financeira 

– Análise da evolução dos criptoativos e das ofertas iniciais de moeda 
(ICO) 

 

Permitir que os modelos de negócio inovadores se possam expandir em toda a UE, 
através de requisitos de licenciamento claros e coerentes 
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• Plano de Ação da Comissão Europeia sobre Fintech 
«Rumo a um setor financeiro europeu mais competitivo e inovador» 

 

 

– Elaboração de abordagens coordenadas em matéria de normas para as 
tecnologias financeiras 

– Elaboração de interfaces de programação de aplicações normalizadas, 
que respeitem a Diretiva sobre os Serviços de Pagamento (DSP) e o 
Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), para servir de 
base a um ecossistema bancário aberto europeu que abranja as contas 
de pagamento e outros tipos de contas 

Aumentar a concorrência e a cooperação entre os intervenientes no mercado através de 
normas comuns e de soluções interoperáveis  
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• Plano de Ação da Comissão Europeia sobre Fintech 
«Rumo a um setor financeiro europeu mais competitivo e inovador» 

 

 

– Análise e identificação das melhores práticas relativas à 
implementação de facilitadores Fintech 

– Iniciativas destinadas a facilitar a inovação, com base nas melhores 
práticas identificadas 

– Cooperação em matéria de supervisão, incluindo o estabelecimento e 
a exploração de innovation hubs e de regulatory sandboxes 

Facilitar a emergência de modelos empresariais inovadores em toda a UE, por meio de 
facilitadores da inovação  
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• Plano de Ação da Comissão Europeia sobre Fintech 
«Rumo a um setor financeiro europeu mais competitivo e inovador» 

 

 

– Aplicação do princípio da neutralidade tecnológica – análise das 
disposições do quadro regulamentar aplicável aos serviços financeiros, 
de modo a avaliar se estes entravam de forma injustificada a inovação 
financeira 

– Respeito pelos requisitos e pelas disposições legislativas em matéria de 
estabilidade financeira e proteção dos consumidores 

Avaliar a adequação da regulamentação da UE e assegurar garantias para as novas 
tecnologias no setor financeiro  
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• Plano de Ação da Comissão Europeia sobre Fintech 
«Rumo a um setor financeiro europeu mais competitivo e inovador» 

 

 

– Avaliação da necessidade de orientações sobre subcontratação a 
prestadores de serviços de cloud computing 

– Elaboração de códigos de conduta intersetoriais de autorregulação 
para facilitar a mudança de prestadores de serviços de cloud 
computing 

– Elaboração de cláusulas contratuais-tipo para a subcontratação de 
serviços de cloud computing, incluindo exigências em matéria de 
auditoria, requisitos de informação ou determinação da relevância das 
atividades a subcontratar 

Eliminar os obstáculos aos serviços de cloud computing 
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• Plano de Ação da Comissão Europeia sobre Fintech 
«Rumo a um setor financeiro europeu mais competitivo e inovador» 

 

 

– Criação de uma estratégia global em matéria de DLT e blockchain, 
tendo em conta todas as implicações jurídicas, abrangendo todos os 
setores da economia, incluindo a viabilização de aplicações de 
tecnologias financeiras e de tecnologias regulatórias na União Europeia 
(UE) 

Favorecer as aplicações de tecnologia financeira através da iniciativa da UE em matéria 
de blockchain 
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• Plano de Ação da Comissão Europeia sobre Fintech 
«Rumo a um setor financeiro europeu mais competitivo e inovador» 

 

 

– Criação de um laboratório (FinTech Lab) para as tecnologias 
financeiras, no âmbito do qual as autoridades nacionais e europeias 
serão convidadas a discutir com os fornecedores de soluções 
tecnológicas num ambiente neutro, não comercial, durante sessões 
dedicadas a inovações específicas 

Reforçar as capacidades e os conhecimentos das entidades reguladoras e das 
autoridades de supervisão num laboratório para as tecnologias financeiras  
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• Plano de Ação da Comissão Europeia sobre Fintech 
«Rumo a um setor financeiro europeu mais competitivo e inovador» 

 

 

– Avaliação dos obstáculos que limitam a partilha de informações sobre 
ciberameaças e identificação de soluções potenciais, assegurando 
simultaneamente o respeito das normas de proteção dos dados 

– Levantamento das atuais práticas de supervisão em relação aos 
requisitos de segurança e governação das tecnologias de informação 

– Avaliação dos custos e benefícios da criação de um quadro coerente 
para o ensaio de resiliência do ciberespaço destinado aos participantes 
e às infraestruturas relevantes dos mercados no conjunto do setor 
financeiro da UE 

Reforçar a segurança e a integridade do setor financeiro  
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• Insurtech Task Force da EIOPA 

– Grupo de trabalho multidisciplinar, incluindo elementos das seguintes 
áreas: 

• Proteção dos consumidores 

• Estabilidade financeira 

• Política regulatória 

• Supervisão 

• Tecnologias de informação 

– Baseia-se (em parte) no Plano de Ação da Comissão Europeia sobre 
Fintech 
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• Insurtech Task Force da EIOPA 

– Áreas de trabalho: 

• Análise temática sobre a utilização de Big Data 

– Tarifação, subscrição, gestão de sinistros, vendas e marketing 

– Benefícios e potenciais riscos para o tratamento justo dos consumidores 

• Innovation facilitators 

– Mapeamento das modalidades/iniciativas de facilitação à inovação  

• Requisitos de licenciamento 

– Mapeamento das práticas de autorização e licenciamento, incluindo a 
aplicação do princípio da proporcionalidade às InsurTech start-ups 

• Cloud computing 

– Análise das práticas de supervisão e dos requisitos de subcontratação 
aplicados aos serviços de cloud computing 
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• Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (CNSF) 

– Criação de um grupo de contacto sobre Fintech 

• Acompanhar os riscos associados à inovação tecnológica, 
partilhando informação e debatendo os desafios que se colocam aos 
reguladores e supervisores 

– Emissão de um alerta sobre moedas virtuais 

• Riscos de mercado (elevada volatilidade) 

• Riscos de cibersegurança  

• Fraudes e deficiências operacionais das plataformas associadas  

• Ambiente especulativo 

• Falta de transparência e integridade 
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