
 

 

 

PROJETO DE NORMA REGULAMENTAR  

 
CERTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO DE ABERTURA PARA EFEITOS DE 

SUPERVISÃO 
 
 

Os artigos 314.º e 375.º do Regulamento Delegado (UE) n.º 2015/35, da Comissão, de 10 de 

outubro de 2014, que completa a Diretiva n.º 2009/138/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 25 de novembro de 2009, relativa ao acesso à atividade de seguros e resseguros e ao 

seu exercício (Solvência II), estabelecem as obrigações de informação quantitativa e qualitativa 

para efeitos de supervisão no que respeita ao primeiro ano de aplicação da Diretiva Solvência II, 

com referência ao primeiro dia do exercício das empresa de seguros ou de resseguros, das 

empresas de seguros e de resseguros participantes, das sociedades gestoras de participações no 

setor dos seguros ou das companhias financeiras mistas que tenha início em ou após 1 de janeiro 

de 2016, mas antes de 1 de julho de 2016. 

Por seu turno, os artigos 5.º e 22.º do Regulamento de Execução (UE) n.º 2015/2450, da 

Comissão, de 2 de dezembro de 2015, que estabelece normas técnicas de execução no respeitante 

aos modelos para a apresentação de informações às autoridades de supervisão em conformidade 

com a Diretiva n.º 2009/138/CE, fixam, respetivamente, os modelos de comunicação 

quantitativa para a informação de abertura relativa a empresas individuais e relativa aos grupos 

seguradores ou resseguradores. 

Considera a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões que a sujeição da 

informação de abertura para efeitos de supervisão a certificação pelo revisor oficial de contas e 

pelo atuário responsável constitui um contributo relevante para o reforço da qualidade da 

informação e para a eficácia dos sistemas, processos e procedimentos subjacentes à respetiva 

recolha, tratamento e consolidação. 

Nestes termos, pela presente norma regulamentar, define-se a alocação de responsabilidades, o 

prazo de reporte da certificação a realizar pelo revisor oficial de contas e pelo atuário responsável 

relativamente à informação de abertura para efeitos de supervisão, bem como o modelo do 

relatório de certificação atuarial e o conteúdo mínimo do relatório do revisor oficial de contas. 
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A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, ao abrigo do disposto nas alíneas 

a) e b) do n.º 11 do artigo 77.º e do n.º 2 do artigo 80.º do regime jurídico de acesso e exercício da 

atividade seguradora e resseguradora, aprovado pela Lei n.º 147/2015, de 9 de setembro, bem 

como na alínea a) do n.º 3 do artigo 16.º dos seus Estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 

1/2015, de 6 de janeiro, emite a seguinte Norma Regulamentar: 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

A presente norma regulamentar tem por objeto definir a alocação de responsabilidades, 

fixar os prazos de reporte da certificação a realizar pelo revisor oficial de contas e pelo atuário 

responsável e estabelecer o modelo do relatório de certificação atuarial e o conteúdo mínimo do 

relatório do revisor oficial de contas relativamente à informação de abertura para efeitos de 

supervisão prevista nos artigos 314.º e 375.º do Regulamento Delegado (UE) n.º 2015/35, da 

Comissão, de 10 de outubro de 2014. 

Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 

A presente norma regulamentar aplica-se:  

a) Às empresas de seguros ou de resseguros com sede em Portugal;  

b) Aos grupos seguradores ou resseguradores, quando a Autoridade de Supervisão de 

Seguros e Fundos de Pensões (ASF) seja o supervisor de grupo.  

 

Artigo 3.º 

Alocação de responsabilidades 

1 — Cabe ao revisor oficial de contas a certificação das informações quantitativas e 

qualitativas que as entidades devem apresentar à ASF no âmbito da informação de abertura para 

efeitos de supervisão prevista nos artigos 314.º e 375.º do Regulamento Delegado (UE) n.º 
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2015/35, da Comissão, de 10 de outubro de 2014, através da execução de um trabalho de 

procedimentos acordados.  

2 — Cabe ao atuário responsável a certificação das informações quantitativas que as 

entidades devem reportar à ASF no âmbito da informação de abertura para efeitos de supervisão 

prevista nos artigos 314.º e 375.º do Regulamento Delegado (UE) n.º 2015/35, da Comissão, de 

10 de outubro de 2014, no que se refere à adequação às disposições legais, regulamentares e 

técnicas aplicáveis do cálculo das provisões técnicas, dos montantes recuperáveis de contratos de 

resseguro e de entidades com objeto específico de titularização de riscos de seguros e das 

componentes do requisito de capital de solvência relacionadas com esses itens. 

 

Artigo 4.º 

Relatórios  

1 — O relatório de conclusões factuais decorrente do trabalho de procedimentos 

acordados a realizar pelo revisor oficial de contas nos termos do n.º 1 do artigo anterior deve 

incluir, no mínimo, os elementos previstos no anexo I à presente norma regulamentar e que desta 

faz parte integrante. 

2 — O relatório da certificação da informação de abertura a realizar pelo atuário 

responsável nos termos do n.º 2 do artigo anterior obedece ao modelo de relatório constante do 

anexo II à presente norma regulamentar e que desta faz parte integrante. 

 

Artigo 5.º 

Prazo de reporte  

Os relatórios de certificação da informação de abertura efetuada nos termos dos artigos 

anteriores devem ser reportados à ASF até: 

a) 31 de agosto para as empresas de seguros ou de resseguros; 

b) 30 de setembro para os grupos seguradores e resseguradores. 
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Artigo 7.º 

Início de vigência 

A presente norma regulamentar entra em vigor no dia imediato ao da sua publicação. 

 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 


