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A — INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO  

Tendo em vista assegurar a implementação de sistemas de governação robustos, adequados à 

dimensão, complexidade e natureza dos riscos, condição indispensável para a gestão sã e prudente 

das empresas de seguros e de resseguros e, bem assim, à proteção dos tomadores de seguros, 

segurados e beneficiários, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (“ASF”) 

entendeu como prioritário reforçar o modelo de supervisão do sistema de governação das empresas de 

seguros e de resseguros. 

Na vertente regulamentar, pretendeu-se assegurar as alterações necessárias para a atualização do 

regime face ao enquadramento regulatório nacional e europeu e às melhores práticas de supervisão 

neste âmbito, e a base para a implementação de mecanismos e práticas de supervisão prospetivas, 

proporcionais, consistentes e assertivas.  

Neste sentido, procedeu-se ao estabelecimento dos requisitos e princípios gerais que devem presidir 

ao desenvolvimento do sistema de governação a implementar pelas empresas de seguros e de 

resseguros, incluindo as matérias relacionadas com a autoavaliação do risco e da solvência, a 

prevenção, comunicação e sanação de conflito de interesses, a política de prevenção, deteção e 

reporte de situações de fraude nos seguros, a remuneração e a participação interna de irregularidades. 

Sem prejuízo, a aplicação dos referidos requisitos e princípios gerais encontra-se sujeita ao princípio da 

proporcionalidade, dada a extensiva liberdade de opção conferida às empresas de seguros e de 

resseguros quanto aos mecanismos, estrutura organizacional e meios utilizados para assegurar o 

cumprimento do presente normativo. 

De forma a garantir a coerência e a melhor sistematização do regime, optou-se por abranger na norma 

regulamentar as diversas matérias que, nos termos legais, integram o sistema de governação1, 

 

1 Com exceção das matérias relativas à gestão de riscos de segurança das tecnologias de informação e comunicação e aos 

procedimentos específicos para o combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, à subcontratação 

a prestadores de serviços de computação em nuvem e aos princípios gerais aplicáveis à conduta de mercado no âmbito do 

sistema de governação, que, pela sua especificidade, devem ser reguladas em normativo próprio. 
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revogando-se a Norma Regulamentar n.º 14/2005-R, de 29 de novembro e a Circular n.º 7/2009, de 23 

de abril, a alínea b) do artigo 3.º e o capítulo IV da Norma Regulamentar n.º 10/2009-R, de 25 de junho, 

alterada e republicada pela Norma Regulamentar n.º 2/2013-R, de 10 de janeiro, a Norma 

Regulamentar n.º 10/2006-R, de 24 de outubro, e a Circular n.º 1/2017, de 15 de fevereiro, e 

procedendo-se ainda à revogação parcial da Norma Regulamentar n.º 5/2010-R, de 1 de abril, e da 

Circular n.º 6/2010, de 1 de abril, no que respeita à atividade seguradora e resseguradora. 

O projeto de norma regulamentar foi submetido a processo de consulta pública. 

A consulta pública decorreu entre os dias 17 de dezembro de 2021 e 4 de fevereiro de 2022, tendo sido 

recebidas duas respostas, uma delas publicada em anexo, em virtude de o respondente não se ter 

oposto à publicação dos respetivos contributos, conforme previsto no ponto 3 do Documento de 

Consulta Pública n.º 10/2021. 

A ASF agradece o envolvimento dos interessados no processo de consulta pública. 

 

B) QUESTÕES SUSCITADAS E FUNDAMENTOS PARA A DECISÃO DA ASF QUANTO AO RESPETIVO 

ACOLHIMENTO  

De acordo com a nova metodologia aplicável às consultas públicas da ASF, instituída no âmbito do 

presente processo regulamentar, foram formuladas no Documento de Consulta Pública questões 

concretas sobre as matérias vertidas no projeto sob consulta, propondo-se ainda a utilização de uma 

tabela de comentários destinada a facilitar a respetiva formulação, nos termos previstos no ponto 3 do 

Documento de Consulta Pública. 

Assim, apresenta-se em anexo a referida tabela com a consolidação de todas as questões suscitadas 

na resposta à consulta pública, bem como os fundamentos para o respetivo acolhimento 

total/acolhimento parcial/não acolhimento na versão final da Norma Regulamentar n.º 4/2022-R, de 26 

de abril. 

Por último, aproveitou-se o presente ensejo normativo para promover a articulação da presente norma 

regulamentar, por um lado, com o regime jurídico da distribuição de seguros e de resseguros, aprovado 
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pela Lei n.º 7/2019, de 16 de janeiro, e com o projeto de norma regulamentar relativa à conduta de 

mercado e ao tratamento de reclamações pela ASF e, por outro, com o projeto de norma regulamentar 

relativa à segurança e governação das tecnologias da informação e comunicação e à subcontratação a 

prestadores de serviços de computação em nuvem (refletida, designadamente, nos artigos 19.º, 71.º e 

74.º). 
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Pessoa/Entidade: ____________________________ 
Assinalar caso se oponha à publicação dos contributos:  
 

   TABELA DE COMENTÁRIOS 

Projeto de norma regulamentar relativa ao sistema de governação das empresas de 
seguros e de resseguros 

 

Indicações: 

Na coluna “Questão/Artigo”, indicar a questão referida no documento de consulta pública ou o artigo (incluindo o número e a alínea, caso 
aplicável) do projeto de norma regulamentar relativa ao sistema de governação das empresas de seguros e de resseguros; 

Na coluna “Resposta/Comentário”, indicar a resposta à questão referida no documento de consulta pública ou o comentário ao artigo do 
projeto de norma regulamentar relativa ao sistema de governação das empresas de seguros e de resseguros, incluindo qualquer proposta de 
redação alternativa; 

Cada resposta/comentário/proposta de redação alternativa deve reportar-se a uma questão ou artigo/número/alínea específicos; 

Em cada resposta/comentário/proposta de redação alternativa deve ser apresentada uma justificação para o seu acolhimento, podendo ainda 
ser acrescentadas outras observações. 

A coluna “Resolução” corresponde à resolução de cada resposta/comentário/proposta de redação alternativa ou observação e será 
preenchida pela ASF. 

 

Questão/Artigo Resposta/Comentário Resolução 

Questão 1: “Concorda com o âmbito 
objetivo da norma regulamentar ou 
considera que algumas das matérias 
deveriam ser autonomizadas ou, ainda, 
que outras matérias deveriam ser também 

Em geral, o setor concorda com o âmbito objetivo da 
norma regulamentar, mas considera que: 

1) Se deve evitar a imposição de regras e de 
desenvolvimentos de iniciativa nacional, que vão além do 

A ASF tomou devida nota do presente 
comentário. Importa, no entanto, referir que: 

1) A norma regulamentar é emitida ao abrigo 
das habilitações regulamentares legalmente 
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integrar esta norma regulamentar?” quadro regulatório europeu (o denominado “goldplating”), 
que acarretam custos desnecessários, quer para as empresas, 
quer para os tomadores de seguros, e que afetam os 
operadores nacionais face aos seus concorrentes europeus. 
O normativo deve estar mais em linha com o quadro 
regulatório europeu. 

2) Tendo em consideração o que se estabelece no quadro 
legal, designadamente na alínea b) do nº 2 do artigo 64º do 
RJASR, aprovado pela Lei 147/2015, de 9 de setembro, 
propõe-se a possibilidade de, sempre que adequado, serem 
adotadas regras alternativas, e/ou orientações, que tenham 
em consideração a necessidade de assegurar a 
proporcionalidade do sistema de governação das empresas 
de seguros à natureza, dimensão e complexidade das suas 
atividades. Seria importante para as empresas de menor 
dimensão e/ou cujas atividades podem apresentar menor 
complexidade ter indicação sobre os requisitos cujo 
cumprimento por parte destes operadores poderia ser 
dispensado. 

3) Seria benéfico que a regulação desta matéria não estivesse 
muito dispersa. Se a extensão das matérias a regulamentar 
impedir que tudo o que respeita ao sistema de governação 
conste numa única norma regulamentar, seria conveniente 
identificar de forma clara, p.ex. por referência, todas as 
disposições regulamentares da ASF sobre o sistema de 
governação das empresas de seguros, para permitir a sua 
consideração de forma integrada e facilitar a revisão do 
sistema de governação. 

previstas, as quais possibilitam à ASF detalhar 
os requisitos do sistema de governação, assim 
como a obrigam a regulamentar as matérias da 
prevenção, comunicação e sanação de conflito 
de interesses, da prevenção, deteção e reporte 
de situações de fraude nos seguros e da 
participação de irregularidades. Por outro lado, 
a norma regulamentar visa assegurar a 
atualização do regime regulamentar face ao 
enquadramento regulatório nacional e europeu 
e às melhores práticas de supervisão no âmbito 
da governação, incorporando no quadro 
jurídico da atividade seguradora as Orientações 
da EIOPA relativas ao sistema de governação e 
as Orientações da EIOPA relativas à avaliação 
interna do risco e da solvência. 

2) Um dos princípios subjacentes à norma 
regulamentar é o princípio da 
proporcionalidade, compreendendo: a) a 
extensiva liberdade de opção quanto aos 
mecanismos, estrutura organizacional e meios 
utilizados para assegurar o cumprimento do 
normativo; b) as referências explícitas em várias 
disposições à necessidade de os requisitos 
serem aplicados de forma proporcional em 
relação à natureza, dimensão e complexidade 
das atividades desenvolvidas pelas empresas de 
seguros e de resseguros; c) a eliminação de 
redundâncias, mediante a permissão do uso de 
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documentos para diferentes finalidades, 
cumpridos os requisitos mínimos estabelecidos. 

3) Outro dos princípios subjacentes à norma 
regulamentar é o de evitar a dispersão 
normativa e promover a coerência e a melhor 
sistematização do regime, mediante a utilização 
de várias habilitações regulamentares do 
RJASR que incidem de forma transversal ou 
especial em matérias que integram o sistema de 
governação. Optou-se, porém, por 
autonomizar quatro componentes do sistema 
de governação pela sua especificidade. A 
referida autonomização é assinalada na norma 
regulamentar.  

Questão 2: “Concorda com o conjunto 
de definições previsto ou entende que a 
interpretação e aplicabilidade da norma 
regulamentar seriam facilitadas pelo 
aditamento de outras definições? Neste 
último caso, quais?” 

Sobre as definições, o setor considera que: 

1) A definição de «Pessoa que dirige efetivamente a 
empresa» mistura conceitos que nos termos do RJASR estão 
separados como Pessoa de dirige efetivamente a empresa e 
Direção de Topo (encontra-se previsto em duas alíneas 
autónomas do artigo 43º do RJASR). 

2) A definição de «Remuneração variável» reflete a que já se 
encontrava na Circular 6/2010. De acordo com esta 
definição, a componente da remuneração que dependa de 
critérios de desempenho seria considerada variável. No 
entanto, o nº 1 do artigo 81º (relativo aos critérios de 
atribuição da remuneração variável) define que “quando a 
atribuição da remuneração variável dependa da avaliação de 

1) O elemento caracterizador do conceito de 
pessoas que dirigem efetivamente a empresa é a 
respetiva participação no processo decisório de 
alto nível. Para além dos membros do órgão de 
administração [a alínea a) do n.º 1 dos artigos 
43.º e 65.º do RJASR refere-se a “demais 
pessoas que dirigem efetivamente a empresa”], 
entende-se que também se encontram 
abrangidos membros da direção de topo caso 
sejam responsáveis pelo processo de tomada de 
decisão a alto nível e pela aplicação das 
estratégias definidas e das políticas aprovadas 
pelo órgão de administração (cf. §1.21 das 
Orientações da EIOPA relativas ao sistema de 
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desempenho, deve atender-se não apenas ao desempenho 
individual, mas também ao desempenho coletivo da unidade 
de estrutura onde o colaborador se integra e da própria 
empresa de seguros”. De acordo com o teor desta norma, 
parece que pode haver situações em que a remuneração 
variável não depende do desempenho, o que não é coerente 
com a definição avançada. Por outro lado, se a remuneração 
variável é a que está dependente de critérios de 
desempenho, a participação nos lucros, não estando 
dependente de tais critérios, seria considerada, a contrario, 
como remuneração fixa. No entanto, ainda que não exista 
uma definição de remuneração fixa, normalmente entende-
se que existe alguma permanência nos valores que a 
constituem. Atendendo ao acima exposto, parece-nos que 
podem existir componente variáveis não dependentes de 
desempenho, pelo que a definição deverá ser corrigida em 
conformidade. 

3) A definição de «Pessoas cujas atividades profissionais têm 
um impacto relevante no perfil de risco da empresa de 
seguros ou de resseguros», prevista na alínea k) do artigo 3.º, 
poderá necessitar de alguma clarificação na expressão 
“participam nas decisões”, no sentido de referir se abrange 
uma mera recomendação ou se pressupõe uma votação 
efetiva ou decisão autónoma (ainda que por delegação). 

4) Ainda relativamente à definição de «Pessoas cujas 
atividades profissionais têm um impacto relevante no perfil 
de risco da empresa de seguros ou de resseguros», será que 
o responsável da função de conduta de mercado tem 

governação). A previsão do conceito em apreço 
tem como objetivo o adequado cometimento 
de responsabilidades em matéria de 
governação, de acordo com a natureza das 
funções exercidas neste âmbito e a sua posição 
na estrutura organizacional da empresa.  

2) Acolhido. Foi alterada a definição de 
remuneração variável. 

3-4) Sem prejuízo da previsão do conceito de 
pessoas cujas atividades profissionais têm um 
impacto relevante no perfil de risco da empresa 
de seguros ou de resseguros, que deverá servir 
como auxiliar, nota-se que cabe às empresas de 
seguros e de resseguros definir uma 
metodologia para identificação destas pessoas. 
Informa-se que a EIOPA se encontra a 
desenvolver trabalhos neste matéria, tendo em 
vista o alinhamento com os normativos 
aplicáveis no setor financeiro, para os quais 
remetemos como referencial [Regulamento 
Delegado (UE) 2021/923 da Comissão de 25 
de março de 2021 e Regulamento Delegado 
(UE) 2021/2154 da Comissão de 13 de agosto 
de 2021]. 

5) A ASF considera desnecessário prever uma 
definição de plano estratégico, por entender 
que tal resulta do disposto no artigo 5.º 
(mormente, do seu n.º 1) da norma 
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enquadramento neste conceito, atentas as tarefas que lhe 
são acometidas no âmbito do projeto de norma 
regulamentar sobre Conduta de Mercado? 

5) Podem ser acrescentadas outras definições que 
facilitariam a compreensão das várias obrigações, 
nomeadamente para os conceitos de: 

(i) “plano estratégico”, mencionado no artigo 5º; 

(ii) “deficiência”, mencionado no artigo 9º; 

(iii) “partes relacionadas”, mencionado no artigo 19º, 
importando precisar se se deve atender à definição 
constante da IAS 24 ou outra e, neste caso, qual; 

(iv) “partes equiparadas a estas por serem suscetíveis, dado 
o seu relacionamento, de exercer uma influência indevida 
sobre as pessoas abrangidas pelas regras em causa”, também 
mencionado artigo 19º; 

(v) “colaborador” para efeitos das previsões relativas à 
remuneração, a exemplo do que ocorre no artigo 115.º - C 
do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades 
Financeiras, já que o conceito constante do projeto de 
norma regulamentar abrange os membros do órgão de 
administração, as pessoas que são responsáveis por funções-
chave ou exercem funções-chave e outras pessoas cujas 
atividades profissionais têm um impacto relevante no perfil 
de risco da empresa de seguros ou de resseguros. 

(vi) “cliente”, conforme definido no projeto de norma 
regulamentar da conduta de mercado, e que poderia ser 

regulamentar. 

 

A ASF considera desadequada a previsão de 
uma definição de deficiência, por não 
configurar um conceito jurídico, resultando o 
seu sentido do contexto em que a expressão é 
utilizada ao longo da norma regulamentar. Por 
outro lado, uma eventual delimitação desta 
expressão poderia não ser suscetível de 
abranger a variedade de desconformidades que 
podem ocorrer. 

 

Acolhida a proposta de aditamento da 
definição de partes relacionadas, tendo por 
referência a IAS 24, o que motivou igualmente 
a alteração da subalínea ii) da alínea f) do n.º 4 
do artigo 20.º (anterior artigo 19.º) da norma 
regulamentar. Adicionalmente, a ASF 
considerou necessário clarificar as 
responsabilidades inerentes às transações com 
partes relacionadas, através de um ajustamento 
ao artigo 58.º (anterior artigo 57.º) e do 
aditamento de uma alínea [nova alínea h)] ao 
artigo 12.º da norma regulamentar. 

 

Em conformidade com a alínea c) do n.º 1 do 
artigo 275.º do Regulamento Delegado, a 
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usado, por exemplo, na alínea c) do nº 2 do artigo 8º. política de remuneração é aplicável à empresa 
no seu conjunto (portanto, a todos os 
colaboradores), devendo conter disposições 
específicas aplicáveis a determinadas categorias 
de pessoal, de acordo com os princípios 
previstos no n.º 2 da disposição citada. A 
norma regulamentar segue a mesma lógica, 
referindo-se à política de remuneração na sua 
globalidade e contendo disposições específicas 
na Secção II do seu Capítulo IX, cuja 
remuneração de determinadas categorias de 
pessoal deve respeitar. Pelo que não se 
vislumbra necessária a previsão do conceito de 
“colaborador”. 

 

A razão subjacente à previsão da noção de 
cliente no projeto de norma regulamentar 
relativa à conduta de mercado e ao tratamento 
de reclamações pela ASF não se verifica na 
presente norma regulamentar, dada a 
inexistência da necessidade de fixar uma 
expressão que corresponda ao conjunto dos 
tomadores de seguro, segurados, beneficiários e 
terceiros lesados. 

Artigo 4.º 

“Estrutura organizacional e operacional” 

1) Não parece fazer sentido exigir que as estruturas 
organizacionais e operacionais das empresas de seguros 
incluam um “número suficiente de membros do órgão de 
administração”, tal como previsto na alínea b) do nº 1 do 

A ASF entende relevante a participação dos 
membros do órgão de administração na 
estrutura organizacional da empresa de seguros 
ou de resseguros. Sem prejuízo, reconhece-se 
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Artigo 4º do projeto de norma regulamentar. Os modelos 
de governo societário constantes do Código da Sociedades 
Comerciais e os requisitos gerais em matéria de governação 
constantes do artigo 64º do RJASR, nomeadamente os 
referidos na alínea a) do nº 2, e que são densificados no 
projeto de norma regulamentar, já permitem assegurar o 
resultado que se pretende alcançar, não fazendo sentido 
exigir a inclusão de membros do órgão de administração 
nessas estruturas, o que deve ser deixado ao critério das 
empresas de seguros no âmbito da liberdade que lhes assiste 
de escolherem a sua própria estrutura organizacional, 
importando, isso sim, assegurar linhas de reporte e de 
decisão. Nota-se, ainda, que a redação proposta para a alínea 
b) do n.º 1 do artigo 4º vai para além do estabelecido na 
Orientação 2 da EIOPA. Assim, sugere-se que a alínea b) 
do n.º 1 do artigo 4º passe a ter a seguinte redação: “b) Num 
número suficiente de membros do órgão de administração, 
quando considerados necessários, de diretores de topo, de 
responsáveis por funções-chave e de pessoas que exercem 
funções-chave, bem como de pessoas que executam funções 
operacionais para o desenvolvimento das responsabilidades 
e funções definidas.” 

2) Ainda sobre esta referência ao “número suficiente” na 
alínea b) do nº 1: Primeiro, o próprio órgão de 
administração fica excluído deste racional, porquanto a sua 
composição é matéria da AG. Depois, há algum 
entendimento sobre qual é este número (por exemplo para 
composição de comités abaixo da administração e se devem 
ser compostos obrigatoriamente por alguns 

que o a norma não deverá centrar-se na 
suficiência/número mínimo de administradores 
a considerar, mas, ao invés, na sua adequação 
face à estrutura em causa e em conjugação com 
os demais membros do pessoal que a integram, 
conforme considerado relevante pela empresa. 
Pelo que se procedeu ao referido ajustamento à 
alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da norma 
regulamentar.  
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administradores)?  

Questão 3: “Concorda com a previsão 
genérica do dever de o órgão de 
administração das empresas de seguros e 
de resseguros definir um plano 
estratégico?” 

Sobre o dever de definição de um plano estratégico, o setor 
considera que: 

1) Este é um campo onde deveria ser deixada maior 

liberdade a cada segurador, podendo ser referido que a 

empresa deve considerar o seu perfil de risco e o sistema de 

controlo interno na definição do plano estratégico, mas sem 

necessidade da especificação de objetivos prevista no nº 2 

do artigo 5º. 

2) É também um dos temas em que se justificaria uma 
menção expressa à adequação dos requisitos regulamentares 
à natureza, dimensão e complexidade da atividade e riscos 
das empresas. 

3) Quanto à divulgação deste plano, discorda-se 
frontalmente da exigência da sua divulgação pública no sítio 
da empresa de seguros na Internet, conforme vertido no nº 
3 do artigo 5º. Tratando-se de um plano com informação de 
negócio, ainda para mais de índole estratégica, e traduzindo 
o resultado de estudos e iniciativas, algumas pioneiras e com 
segredos comerciais, este plano entra necessariamente na 
esfera do segredo de negócio, pelo que a sua divulgação 
tenderá a distorcer a concorrência no mercado. Ademais, 
não se descortina um particular interesse nos consumidores 
de seguros que justifique a divulgação pública deste tipo de 
informação. Deste entendimento parece, aliás, comungar o 
Banco de Portugal, uma vez que no normativo regente desta 

1) A definição de uma estratégia consubstancia 
um indicador da implementação de um 
ambiente de controlo na empresa de seguros 
ou de resseguros, entendendo-se, por isso, 
relevante a previsão de um conjunto de 
objetivos mínimos que a mesma deve respeitar. 

2) Sem prejuízo de ser um princípio aplicável 
transversalmente ao sistema de governação 
(conforme legalmente previsto), foi aditada a 
referência ao princípio da proporcionalidade. 

3-4) Acolhido. Foi eliminada a parte final do 
n.º 3 do artigo 5.º da norma regulamentar. 

5-6) A ASF entende que o plano estratégico 
deve constar de documento escrito, sem 
prejuízo do recurso a outros meios para a sua 
execução, a qual deverá ter em conta os 
objetivos estabelecidos e o horizonte temporal 
contemplado pela empresa de seguros ou de 
resseguros. 
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matéria (artigo 10º do Aviso 3/2020) não consagrou a 
necessidade de divulgação ao público em geral, mas tão-só 
aos colaboradores e membros do órgão de fiscalização. 
Desta forma, advoga-se a eliminação do nº 3 do artigo 5º 
deste projeto de norma regulamentar, ou, pelo menos, a 
supressão da última parte do preceito. 

4) Acresce que a exigência de divulgação pública deste 

plano estratégico iria conduzir a que as seguradoras fossem 

conservadoras na informação que aí colocam, para não 

perder a margem de diferenciação face ao mercado. 

5) Devendo o plano estratégico assentar num processo 

formal, conforme previsto no nº 1 do artigo 5º, poderá ser 

um documento escrito, um plano em “project”, ou baseado 

numa ferramenta de gestão de processos, ou noutro 

qualquer suporte informático? 

6) Por outro lado, não é claro o que se entende por 
processo “executado com periodicidade adequada”, 
expressão também usada neste nº 1 do artigo 5º. 

Artigo 5.º, n.º 3 

“Plano estratégico” 

Em razão da sensibilidade da matéria em causa, proposta de 
eliminação do n.º 3 do artigo 5.º do projeto de norma 
regulamentar (que prevê a divulgação pública do plano 
estratégico) ou consagração de preceito semelhante ao do 
n.º 3 do artigo 10.º do Aviso do Banco de Portugal n.º 
3/2020, de 29 de junho. 

A ASF tomou devida nota do presente 
comentário, tendo optado por eliminar a parte 
final do atual n.º 3 do artigo 5.º da norma 
regulamentar. 

Artigo 8.º 3) Deveria ser alterada a designação “tomadores de seguro, A razão subjacente à previsão da noção de 
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“Decisões significativas” segurados, beneficiários e terceiros lesados” prevista na 
alínea c) do nº 2, para “Clientes”, de acordo com artigo do 
projeto de norma da conduta de mercado. A aplicar-se esta 
alteração, deveria ser incluída no artigo 3º a definição de 
“Cliente”.  

cliente no projeto de norma regulamentar 
relativa à conduta de mercado e ao tratamento 
de reclamações pela ASF não se verifica na 
presente norma regulamentar, dada a 
inexistência da necessidade de fixar uma 
expressão que corresponda ao conjunto dos 
tomadores de seguro, segurados, beneficiários e 
terceiros lesados. 

Artigo 10.º 

“Políticas” 

4) Estando a seguradora incluída um grupo financeiro que 

já responde a todas as políticas referidas neste artigo ao 

abrigo do Aviso 3/2020 de BdP, podem as políticas ser as 

mesmas para a banca e as seguradoras, assegurando que 

alterações específicas regulamentadas na presente norma 

sejam incluídas nas referidas políticas? 

5) No nº 3, o que se entende por “respetivos direitos”? 

6) Ainda no nº 3 não se percebe se o conteúdo diz respeito 
às políticas que “abrangem” (que serão muitas) ou as 
politicas relativas ou que “definem” as funções-chave?
  

4) Sim, desde que se proceda às adaptações 
necessárias de modo a que as políticas 
cumpram os requisitos específicos aplicáveis ao 
setor segurador e sejam salvaguardados os 
interesses divergentes de entidades do mesmo 
grupo. Um dos objetivos da presente norma 
regulamentar é promover o alinhamento com 
os desenvolvimentos em matéria de 
governação verificados nos demais setores do 
sistema financeiro, em particular no setor 
bancário. Pelo que se entende, inclusive, que as 
políticas devem, idealmente, ser as mesmas. 

5-6) Relativamente ao n.º 3 do artigo 10.º da 
norma regulamentar, esclarece-se  que na 
definição das políticas às quais estejam 
associadas funções-chave (como é o caso das 
politicas de gestão de riscos, de controlo 
interno e de auditoria interna) – e que, por essa 
razão, possam ser abrangidas nas referidas 
políticas - se deve atender às prerrogativas e 
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posicionamento nas estruturas da empresa 
dessas funções-chave. Foi clarificada a redação 
da disposição em causa.   

Artigo 11.º 

“Planos de contingência” 

7) Estando a seguradora incluída um grupo financeiro com 

o qual partilha o Plano de Continuidade e o Plano de 

Contingência, podem os planos manter-se partilhados, 

assegurando a introdução das alterações previstas neste 

regulamentado a norma regulamentar? 

8) O processo de revisão pode levar à conclusão de que não 

se justificam quaisquer alterações, pelo que deveria ficar 

claro que o processo de revisão não implica 

alterações/atualizações. Sugere-se, por isso, que a redação 

do nº 2 seja: “Os planos de contingência e de continuidade 

do negócio devem ser revistos e atualizados, sempre que 

necessário, e testados periodicamente”.  

7) Cf. resposta ao comentário anterior, que se 
aplica igualmente em matéria de planos das 
empresas de seguros e de resseguros. 

8) Acolhido parcialmente. Manteve-se a 
exigência de revisão mínima anual dos planos 
de contingência e de continuidade, em linha 
com o disposto nas Recomendações do CNSF 
sobre Gestão da Continuidade de Negócio 
(revistas). Contudo, reconhece-se que da 
revisão destes instrumentos pode não resultar a 
necessidade da sua alteração, tendo-se ajustado 
a redação do n.º 2 do artigo 11.º da norma 
regulamentar em conformidade. 

Questão 4: “Concorda com o elenco de 
responsabilidades do órgão de 
administração?” 

Sobre as responsabilidades atribuídas ao órgão de 
administração, o setor considera que: 

1) Não se justifica a obrigatoriedade de revisão anual do 
sistema de governação, prevista nas alíneas b) e c) do nº2 do 
artigo 12º. Não se prevê que o sistema de governação de 
uma companhia de seguros mude com frequência, e sofra 
constantes alterações, até porque deverá existir uma 
estabilidade para garantir uma operação adequada, 
responsabilidades claramente definidas e um processo de 
tomada de decisões também ele claro e transparente. Se no 
nº 1 do artigo 9º se refere que o âmbito e frequência das 

1) Acolhido. Foi eliminada a parte final da 
alínea c) do n.º 2 do artigo 12.º da norma 
regulamentar. De notar, porém, que o sistema 
de governação deve ser revisto periodicamente, 
em conformidade com o disposto no n.º 3 do 
artigo 64.º do RJASR e no n.º 6 do artigo 258.º 
do Regulamento Delegado. As políticas que 
integram o sistema de governação devem ser 
revistas no mínimo, anualmente, nos termos do 
no n.º 5 do artigo 64.º do RJASR. 

2) A ASF considera existir valor acrescentado 
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revisões internas do sistema de governação deve ter em 
consideração a natureza, dimensão e complexidade das 
atividades, a definição de uma periodicidade anual 
obrigatória vai contra o previsto neste artigo, que parecia 
estar a ter em conta o princípio da proporcionalidade. A 
norma deverá determinar que o sistema de governação se 
encontre atualizado, devendo a periodicidade das revisões 
internas ser estabelecida pela seguradora, sob pena de se 
estarem a criar rotinas burocráticas de revisão, com o único 
propósito de cumprir normativos, sem acréscimo de valor 
efetivo, com os custos que tal representaria. A ser estipulado 
um prazo, este poderia ser, por exemplo, de 3 anos, sem 
prejuízo de serem efetuadas revisões intercalares sempre que 
se justifique. 

2) Não se percebe por que motivo o código de conduta e as 
políticas de gestão de conflitos de interesses devem ser 
objeto de parecer prévio do órgão de fiscalização, conforme 
previsto nas alíneas f) e g) do nº 2. Parece-nos que tal será 
contrário à simplificação de processos que as empresas 
procuram implementar, não se encontrando valor 
acrescentado nesse parecer prévio, em particular quando se 
trate de seguradoras que integrem um grupo, cujos códigos 
de conduta sejam definidos pela casa-mãe, situação em que 
o parecer prévio do órgão de fiscalização parece constituir 
uma mera formalidade sem valor acrescentado. Trata-se de 
matéria que facilmente pode ser acometida à função de 
verificação do cumprimento, sendo passível de constituir 
uma sobreposição de responsabilidades que necessita de ser 
esclarecida, já que legalmente as competências de 

na sujeição das matérias em causa a parecer 
prévio do órgão de fiscalização, não 
partilhando do entendimento de que se trata de 
uma mera formalidade. De forma a promover 
o cabal exercício das competências que lhe são 
conferidas por lei, a norma regulamentar 
procura reforçar o papel do órgão de 
fiscalização no sistema de governação, que não 
deve ficar limitado às contas e resultados da 
empresa de seguros ou de resseguros. 

3) Acolhido. Aditada remissão para o capítulo 
X da norma regulamentar e, em especial, para o 
artigo 95.º. 
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fiscalização do Conselho Fiscal se focam mais nas contas e 
resultados das empresas. 

3) Sugere-se que a comunicação de problemas sem receio de 
represálias, prevista na subalínea i) da alínea b) do nº 2, 
tenha uma remissão para os artigos da participação interna 
de irregularidades, em especial para a parte sobre as 
garantias do participante. 

Questão 5: “Concorda com a maior 
densificação da regulamentação das 
matérias relativas à cultura organizacional 
e aos códigos de conduta?” 

Sobre a densificação da regulamentação relativa à cultura 
organizacional e aos códigos de conduta, o setor considera 
que: 

1) Não há necessidade e é contraproducente a densificação 

destas matérias face ao disposto no RJASR (nomeadamente 

no artigo 79º), em linha com o comentário à questão 1. 

Sugere-se, por isso, que se elimine a densificação das 

matérias relativas à cultura organizacional e aos códigos de 

conduta. 

2) Relativamente ao nº 3 do artigo 13º presume-se que é 

uma mera obrigação de meios. Em concreto, qual o âmbito 

de amplitude de “deve assegurar”? Deve aprovar um 

Código de Conduta? Deve conter uma clausula contratual 

nesse sentido? Ou é exigível que seja feito algum controlo 

da implementação? 

3) A obrigação prevista no nº 4 do artigo 13º, relativa ao 

caso de subcontratação de uma função ou atividade 

fundamental ou importante, não se encontra nas 

1) A ASF entende que as matérias da cultura 
organizacional e da conduta são 
particularmente relevantes para a gestão sã e 
prudente da atividade das empresas de seguros 
e de resseguros. Os valores que prevalecem 
numa determinada organização determinam a 
conformação da conduta dos seus 
colaboradores, o que tem impacto ao nível dos 
processos de tomada de decisão e na reputação 
da empresa perante o mercado. Importa, por 
isso, que as empresas de seguros e de 
resseguros estejam sensibilizadas para estas 
matérias. 

2) O n.º 3 do artigo 13.º da norma 
regulamentar prevê que um dos elementos a ter 
em conta na escolha do prestador de serviços é 
que este promova uma cultura organizacional 
assente em padrões de ética equiparáveis aos da 
empresa de seguros ou de resseguros 
subcontratante, nomeadamente através da 
análise do código de conduta do prestador de 
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Orientações da EIOPA, pelo que se sugere que exista 

apenas uma obrigação de o prestador se conformar, em 

cada momento, na prestação dos serviços, com o Código de 

Conduta ou outras regras aplicáveis do subcontratante, 

dispensando-se a declaração de tomada de conhecimento, 

até porque esta teria um caráter necessariamente estático 

que seria de pouca utilidade. 

4) Do ponto de vista prático, nem sempre é possível obter 

uma vinculação às regras de conduta da empresa, em 

especial por parte de prestadores de serviço com algum 

peso. Neste sentido, sugere-se que a vinculação seja 

substituída por declaração em como comunga dos 

princípios constantes do código de ética. 

5) Estando a seguradora incluída num grupo financeiro que 

já tem um Código de Conduta adotado, pode manter-se a 

partilha do código de conduta entre a banca (que responde 

ao aviso 3/2020 do BdP) e a seguradora, assegurando que 

alterações específicas regulamentadas na presente norma 

sejam incluídas no referido código? 

6) O regime geral de prevenção da corrupção define um 

prazo para as revisões, pelo que se sugere o alinhamento 

com o mesmo. 

7) Por outro lado, as alterações de estrutura organizacional 

ou do modelo de negócio também devem fazer parte do 

elenco de alterações que requerem a revisão do código de 

serviço e demais elementos relevantes. Este 
requisito pode ficar contratualmente estipulado, 
sendo tal obrigatório no caso de 
subcontratação de uma função ou atividade 
fundamental ou importante. O cumprimento 
deste requisito durante a vigência do contrato 
deve ser assegurado pelo órgão de 
administração na mesma medida em que 
assegura o cumprimento dos demais requisitos 
subjacentes à prestação de serviços. 

3-4) Acolhido parcialmente, passando-se a 
prever a subscrição pelo prestador de serviços 
de uma declaração de conformidade das suas 
regras de conduta com as da empresa 
subcontratante. 

5) Cf. resposta quanto ao objetivo de 
alinhamento com os desenvolvimentos em 
matéria de governação verificados nos demais 
setores do sistema financeiro, em particular no 
setor bancário. 

6-7) Acolhidos. 

8) Admite-se a remissão para a política de 
tratamento dos tomadores de seguros, 
segurados, beneficiários e terceiros lesados. 

9) O cumprimento da parte final do n.º 5 do 
artigo 14.º da norma regulamentar deve ficar 
sujeito à liberdade organizativa da empresa de 
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conduta. 

8) A matéria prevista na alínea d) do nº 2 do artigo 14º não 

está já prevista especificamente na Politica de Tratamento 

de Clientes? Ou o que se pretende é que no Código de 

Conduta seja feita uma remissão para a existência da Política 

de Tratamento de clientes? 

9) Relativamente ao nº 5 do artigo 14º, pretende-se que haja 
um sign off expresso de cada colaborador? 

seguros ou de resseguros, contanto que seja 
suscetível de demonstração ao supervisor. 

Questão 6: “Concorda com a introdução 
do dever de aprovação de um plano de 
sucessão, pelo menos, dos membros do 
órgão de administração e fiscalização, dos 
diretores de topo e dos responsáveis por 
funções-chave?” 

Sobre o dever de aprovação de um plano de sucessão, o 
setor considera que: 

1) Não parece adequada, nem exequível, exigência de um 
plano de sucessão nos termos que propostos, sobretudo no 
que respeita aos membros dos órgãos de administração e 
fiscalização. 

2) Ainda que se compreenda a preocupação subjacente, as 
empresas de seguros naturalmente também a têm, adotando 
modelos e processos para o efeito. Assim, atendendo a que 
estes modelos não têm apresentado problemas, afigura-se 
desnecessário criar esta nova obrigação. Quando muito, 
deverá esta aprovação ser facultativa. 

3) Não parece adequado ao quadro legal constante do 
Código das Sociedades Comerciais que o órgão de 
Administração aprove um plano de sucessão que assegure a 
sua própria sucessão e do órgão de fiscalização quando os 
candidatos a eleição são determinados pelos acionistas. Tal 
solução, além de constituir um risco de conflito de 

A ASF entende relevante e adequada a previsão 
de as empresas de seguros e de resseguros 
disporem de um plano de sucessão que permita 
fazer face, a todo o momento, às necessidades 
destas entidades ao nível da sua composição e 
organização. No entanto, a ASF reconhece 
igualmente a pertinência do comentário 
apresentado, tendo eliminado a referência aos 
membros do órgão de fiscalização. Ainda 
assim, mantém-se a referência aos membros do 
órgão de administração. Para além dos 
diretores de topo e dos responsáveis por 
funções-chave, considera-se que o plano deverá 
também assegurar a sucessão do atuário 
responsável, dada a relevância das suas funções. 
Dadas as responsabilidades do órgão de 
administração no âmbito da definição e 
aprovação das estruturas operacionais e 
organizacionais da empresa, deverá competir-
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interesses, no que respeita à definição do próprio plano e de 
“intervir” no plano de sucessão do órgão fiscaliza a sua 
atividade, parece ser uma ingerência nos poderes e 
responsabilidades dos acionistas. 

4) Ademais, o ICP 7 do IAIS é claro ao afirmar o órgão de 
administração, tendo em vista a execução de uma supervisão 
eficaz, deve garantir que existem políticas e processos 
relativos à nomeação, exoneração e sucessão dos Diretores 
de Topo e responsáveis por funções-chave, devendo 
participar ativamente dos mesmos. Cremos fazer mais 
sentido a formalização de um requisito em como os 
membros do órgão de administração cessante se 
comprometem a assegurar a transição de funções para os 
membros eleitos em linha com os deveres de cuidado e de 
lealdade, atuando com a diligência de um gestor criterioso e 
ordenado. 

5) Trata-se de uma obrigação que representará, 
injustificadamente, um acréscimo de carga administrativa, 
especialmente em seguradores de pequena dimensão, uma 
vez que o elenco de cargos sucessíveis é muito profuso, 
implicando um ónus acrescido para seguradores de reduzida 
dimensão. 

6) Por outro lado, de um plano dessa natureza poderão não 
se extrair os objetivos pretendidos, por motivos de vária 
ordem, como sejam: (i) o cumprimento do plano não 
assumir caráter injuntivo, podendo não passar de um 
“caderno de intenções”; (ii) necessidade de atualização 
regular do plano de sucessão em função do plano 

lhe também a aprovação do plano de sucessão. 
Sem prejuízo da aplicação das regras sobre 
prevenção, comunicação e sanação de situações 
de conflitos de interesses de que as empresas 
devem dispor, aditou-se a possibilidade de o 
plano de sucessão ser incluído na política 
interna de seleção e avaliação da adequação, a 
qual é aprovada pela assembleia geral nos 
termos do n.º 2 do artigo 66.º do RJASR. Por 
fim, compreendendo as dificuldades suscitadas 
em relação à manutenção de uma lista 
permanentemente atualizada de possíveis 
candidatos a cargos eletivos que possa ser 
submetida à consideração da assembleia geral, 
optou-se por eliminar esta obrigação, 
tornando-se despicienda a necessidade de 
prever uma disposição sobre o tratamento de 
dados pessoais. 
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estratégico (artigo 5º); (iii) entendimentos diversos sobre os 
requisitos a considerar em função os membros do órgão de 
administração em exercício de funções e (iv) em caso de 
alterações na estrutura acionista da empresa de seguros, o 
plano de sucessão poderá perder sentido útil se os perfis 
almejados pelos novos detentores do capital para gerir a 
empresa não forem os identificados no referido plano. 

7) Não é viável ter uma “lista permanentemente atualizada 
de possíveis candidatos a cargos eletivos que possa ser 
submetida à consideração da assembleia geral”, desde logo 
porque a escolha e seleção dos membros a eleger compete 
aos acionistas ou, eventualmente, a um Conselho Geral e de 
Supervisão. Não parece, por isso, ajustado a obrigação de 
aprovação por parte do órgão de administração de um plano 
de sucessão que contenha a referida lista permanentemente 
atualizada de candidatos aos órgãos sociais. 

8) Para os seguradores de pequena dimensão, por vezes 
com departamentos de uma ou duas pessoas, não parece 
sequer exequível manter uma “lista permanentemente 
atualizada de possíveis candidatos”. 

9) Não existe uma norma que habilite o tratamento de 
dados pessoais das pessoas que constem dessas listas, não se 
especifica quais os dados suscetíveis de tratamento, 
períodos de conservação adequados, direito de acesso à 
informação pelos potenciais candidatos, etc. 

10) A existir, o plano de sucessão deveria restringir-se aos 
diretores de topo e responsáveis por funções chave, e o seu 
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conteúdo mínimo às obrigações previstas nas alíneas a) a d) 
do nº 4 do artigo 12º. 

Artigo 12.º, n.os 3 e 4 

“Responsabilidades do órgão de 
administração” 

Dada a sobreposição de matérias que devem integrar o 

plano de sucessão e a política interna de seleção e avaliação 

da adequação (nomeadamente, no que respeita ao requisito 

da qualificação profissional e aos perfis funcionais), propõe-

se a densificação desta política, através da inclusão do 

disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 12.º no artigo 16.º do 

projeto de norma regulamentar, eliminando-se a 

autonomização do plano de sucessão. Em alternativa, 

propõe-se a limitação do conteúdo do plano de sucessão ao 

disposto nos n.º 3 e na alínea e) do n.º 4 do artigo 12.º, 

passando as restantes alíneas desta disposição a integrar o 

artigo 16.º do projeto de norma regulamentar, relativo à 

política interna de seleção e avaliação da adequação. 

A ASF reconhece a sobreposição de matérias 
identificadas no presente comentário, tendo 
optado por prever a possibilidade de o plano 
de sucessão integrar a política interna de 
seleção e avaliação da adequação e eliminado as 
alíneas a) a c) do n.º 4 do artigo 12.º da norma 
regulamentar. 

Artigo 16.º 

“Política interna de seleção e avaliação” 

9) Carece de clarificação em que consiste a "descrição dos 
procedimentos de identificação das pessoas designadas para 
o exercício das funções previstas…", prevista na alínea a). 
Refere-se à identificação e descrição de perfis de função? 

Pretende-se a descrição dos procedimentos 
conducentes à identificação das pessoas que 
exercem as funções previstas no n.º 1 do artigo 
65.º do RJASR e, de entre estas, das pessoas 
cujas funções estão sujeitas a registo, nos 
termos do n.º 1 do artigo 43.º e do n.º 5 do 
artigo 77.º do RJASR. Foi efetuado um 
pequeno ajustamento à alínea a) do artigo 16.º 
da norma regulamentar. 

Questão 6: “Considera adequada e 
suficiente a articulação deste capítulo 

Sobre a articulação deste capítulo com outros regimes, foi A ASF terá em devida consideração a norma 
regulamentar no processo de revisão da Norma 
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com o regime de avaliação da adequação 
previsto no RJASR, no Regulamento 
Delegado e na Norma Regulamentar n.º 
3/2017-R, de 18 de maio?”2 

suscitada apenas a seguinte dúvida: 

#) Considerando que a Norma Regulamentar nº 3/2017-R, 
de 18 de maio está em processo de revisão, que matérias 
irão ser revistas e como irá articular esta revisão com esta 
nova norma regulamentar? 

Regulamentar nº 3/2017-R, de 18 de maio, de 
cujas alterações será dada nota, em maior 
detalhe, no âmbito do respetivo processo de 
consulta pública. 

Questão 7: “Considera adequada e 
suficiente a regulamentação do dever de 
as empresas de seguros e de resseguros 
disporem de regras de prevenção, 
comunicação e sanação de situações de 
conflitos de interesses?” 

Sobre a regulamentação relativa a conflitos de interesse, o 

setor considera que: 

1) Sugere-se a reformulação da redação do nº 1 do artigo 

19º, porque o tema da prevenção de conflitos de interesses é 

mais abrangente que a política de seleção e avaliação. Assim, 

o que deverá constar nesta última são princípios ou 

procedimentos que salvaguardem que não são selecionadas 

para os cargos pessoas que se encontram em situação de 

conflito de interesses. 

2) Ademais, considerando a relevância do risco do conflito 

de interesses, entende-se que o mesmo deve ser objeto de 

tratamento em política própria, transversal a todas as áreas 

de atuação da companhia, podendo ser criadas regras 

específicas consoante a política em que se esteja a analisar o 

tema (conceção de produtos, seleção e avaliação, 

contratação de prestadores, etc..), sendo os princípios 

genéricos recebidos nos códigos de conduta. 

1-2) A obrigação de as regras sobre prevenção, 
comunicação e sanação de conflitos de 
interesses respeitantes às pessoas identificadas 
no n.º 1 do artigo 65.º do RJASR constituírem 
parte integrante da política interna de seleção e 
avaliação da adequação decorre do regime legal 
aplicável (cf. n.º 2 do artigo 66.º e n.º 3 do 
artigo 69.º do RJASR), o que não pode ser 
afastado por norma regulamentar. Não 
obstante, tal não impede a definição de um 
conjunto de regras de âmbito mais abrangente, 
em documento autónomo, para o qual se possa 
remeter, anexar ou replicar tendo em conta o 
âmbito subjetivo de aplicação das disposições 
do RJASR acima referidas e do n.º 1 do artigo 
20.º (anterior artigo 19.º) da norma 
regulamentar. 

3-4) O n.º 3 do artigo 20.º (anterior artigo 19.º) 
da norma regulamentar prevê critérios que 

 

2 Por lapso, a questão 6 consta, de forma duplicada, do Documento de Consulta Pública n.º 11/2021. 
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3) Não deve ser adotada uma definição regulamentar de 

conflitos de interesses, tal como é feito no nº 3 do artigo 19º 

do projeto de norma regulamentar, deixando a sua definição 

para aquilo que são os quadros definidos, quer em termos 

doutrinários, quer em termos jurisprudenciais, no domínio 

do direito das sociedades. Nesta matéria, deve ser seguida a 

abordagem da legislação e orientações europeias, tanto da 

EIOPA como da EBA (ponto 106 e ss. das Guidelines on 

Internal Governance (EBA-GL-2017-11)_PT.pdf 

(europa.eu), onde não foi adotada qualquer definição de 

conflitos de interesses. Note-se que o próprio Aviso do 

Banco de Portugal n.º 3/2020, de 29 de junho, que foi 

considerado na elaboração do presente projeto de norma 

regulamentar, também não adotou qualquer definição 

regulamentar de conflito de interesses. 

4) Sucede ainda que a redação do nº 3 do artigo 19º dá lugar 

a dúvidas interpretativas, nomeadamente quando refere 

“interesses ou relações financeiras e não financeiras, 

presentes ou passadas”, sem delimitar um limiar mínimo 

relativamente às relações financeiras ou um âmbito temporal 

a considerar, bem como quando refere “independentemente 

da respetiva natureza pessoal, institucional, financeira, 

comercial, política ou outra”, o que ter de ser clarificado. 

5) A densidade da regulamentação implica um ónus 

burocrático acrescido, que poderá ser desproporcional em 

servem de auxílio às empresas de seguros e de 
resseguros para determinar as situações de 
conflitos de interesse que devem ser sujeitas à 
aplicação das regras sobre prevenção, 
comunicação e sanação de situações de 
conflitos de interesses [cf. alínea a) do n.º 4 do 
artigo 20.º]. Esta disposição tem uma função 
pedagógica e exemplificativa. As regras sobre 
prevenção, comunicação e sanação de situações 
de conflitos de interesses devem aplicar-se a 
interesses ou relações financeiras e não 
financeiras que se verificam no presente ou que 
ocorreram no passado, cuja natureza pode ser 
pessoal, institucional, financeira, comercial, 
política ou outra, causadores ou suscetíveis de 
causar conflitos de interesse, porquanto 
interferem ou são suscetíveis de interferir com 
a capacidade de as pessoas identificadas no n.º 
1 do artigo 65.º do RJASR desempenharem as 
suas funções com independência e 
imparcialidade ou com o cumprimento dos 
deveres de ética profissional. O limite temporal 
a considerar para as situações passadas deve ser 
previsto pela empresa nas respetivas regras 
sobre prevenção, comunicação e sanação de 
situações de conflitos de interesses. 

5) A ASF considera relevante que as regras 
sobre prevenção, comunicação e sanação de 
situações de conflitos de interesses sejam 
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operadores de reduzida dimensão. Refira-se, a título de 

exemplo, a obrigatoriedade de o departamento/área a quem 

o órgão de administração delega a responsabilidade de 

verificação de conflitos de interesses (que muitas vezes 

poderá acumular esta responsabilidade com outras) ter de 

proceder uma avaliação de eficácia com frequência, pelo 

menos, anual (artigo 19º/4/b/iii)). Sugere-se, portanto, a 

simplificação/aligeiramento das obrigações constantes do 

artigo 19º, em especial a eliminação das subalíneas da alínea 

b) do nº 4. 

6) E em relação à subalínea ii) da alínea b) do nº 4, desde 

que os princípios de prevenção de conflitos de interesses 

constem do código de ética que já tem publicação 

obrigatória, será dispensável a divulgação da sua política, 

que poderá conter procedimentos internos da empresa que 

não necessitam de ser conhecidos do público em geral. 

7) A alínea b) do nº 4, em bom rigor, deveria estar redigida 

no plural, já que existirão casos em que haverá mais do que 

um interveniente no processo. 

8) Como já referido, deve ser também clarificado qual o 

conceito de “partes relacionadas” constante da subalínea ii) 

da alínea f) do nº 4 do artigo 19º, ou seja, se para o efeito se 

deve atender à definição constante da IAS 24 ou outra e, 

neste caso, qual, bem como sobre o alcance de “partes 

equiparadas a estas por serem suscetíveis, dado o seu 

objeto de revisão anual (que pode ou não 
motivar a sua atualização), em linha com a 
periodicidade (também anual) de revisão das 
políticas que integram o sistema de governação 
e de aferição da eficácia e adequação do sistema 
de controlo interno (matéria que poderá ser 
revisitada em função do processo de revisão da 
Diretiva Solvência II atualmente em curso). 
Não obstante, após análise adicional, a ASF 
entende que a avaliação da eficácia destas 
regras se encontra subsumida no processo de 
revisão, pelo que se procedeu à simplificação 
da redação da norma regulamentar neste 
âmbito. 

6) Em relação à divulgação das regras sobre 
prevenção, comunicação e sanação de situações 
de conflitos de interesses, foi aditada uma 
referência ao facto de poderem ser publicadas 
como parte integrante do código de conduta, 
nos termos do n.º 2 do artigo 79.º do RJASR. 

7) Dada a relevância da matéria em causa, a 
ASF entende essencial que as regras sobre 
prevenção, comunicação e sanação de situações 
de conflitos de interesses sejam adequadamente 
implementadas e divulgadas, bem como 
avaliadas e revistas, importando o cometimento 
destas responsabilidades a uma determinada 
estrutura. A imposição destes deveres não 
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relacionamento, de exercer uma influência indevida sobre as 

pessoas abrangidas pelas regras em causa”. 

prejudica a aplicação do princípio da 
proporcionalidade, desde que o seu 
cumprimento seja assegurado. A este 
propósito, o facto de a alínea b) do n.º 4 do 
artigo 20.º (anterior artigo 19.º) da norma 
regulamentar se referir separadamente a várias 
estruturas organizativas não impede o 
cometimento das responsabilidades em causa a 
mais do que uma estrutura, no âmbito da 
liberdade organizativa do sistema de 
governação conferida às empresas de seguros e 
de resseguros.  

8) Cf. resposta dada ao comentário sobre a 
questão 2 do documento de consulta pública. 

Questão 8: “Concorda com o elenco de 
tarefas da função de gestão de riscos?” 

Sobre as tarefas da função de gestão de riscos, o setor 

considera que: 

1) Ainda que a matéria da fraude corresponda a um risco 

operacional, a tarefa concreta de elaborar o respetivo 

relatório poderá estar em estruturas internas responsáveis 

pela análise e deteção de fraude que não correspondam à 

função de gestão de riscos (área específica, ou compliance 

ou auditoria interna, por exemplo). Nesse sentido, deverá 

ser dada liberdade organizativa para cada segurador e o seu 

órgão de administração decidir sobre quem deve elaborar o 

relatório. 

2) Nesse sentido, poderia ser alterada a redação da alínea h) 

Acolhido. Alterada a redação da alínea h) do 
artigo 33.º da norma regulamentar. 

Entende-se que o facto de o relatório sobre os 
mecanismos e procedimentos especificamente 
adotados no âmbito da política de prevenção, 
deteção e reporte de situações de fraude nos 
seguros não ser elaborado pela função de 
gestão de riscos não desonera o 
acompanhamento que deve ser efetuada por 
esta função relativamente aos referidos 
mecanismos, atendendo a que a matéria da 
fraude nos seguros é uma componente do 
sistema de gestão de riscos [cf. alínea d) do 
artigo 33.º (anterior artigo 32.º) da norma 
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do artigo 32º da seguinte forma, semelhante à da alínea 

anterior: “Assegurar que o relatório sobre os mecanismos e 

procedimentos especificamente adotados no âmbito da 

política de prevenção, deteção e reporte de situações de 

fraude nos seguros, é elaborado de acordo com o disposto 

na secção seguinte”. Em consonância, propõe-se ainda o 

ajustamento do número 2 do artigo 35, de harmonia com o 

acima referido. 

regulamentar, que estabelece o dever de a 
função de gestão de riscos acompanhar o 
sistema de gestão de riscos de forma contínua]. 

Questão 9: “Concorda com a atualização 
dos princípios gerais e do conteúdo 
mínimo da política de prevenção, deteção 
e reporte de situações de fraude nos 
seguros, e considera apropriado o dever 
de envio à ASF de um relatório sobre os 
mecanismos e procedimentos 
especificamente adotados no âmbito 
dessa política e respetiva certificação por 
um revisor oficial de contas?” 

Sobre a política de prevenção, deteção e reporte de 

situações de fraude nos seguros, o setor considera que: 

1) As disposições contidas nos artigos 33º a 35º do projeto 

de norma regulamentar relativas à “Política de prevenção, 

deteção e reporte de situações de fraude nos seguros”, não 

introduzem nenhuma melhoria relevante em relação ao 

regime da Norma Regulamentar nº 10/2009-R ainda em 

vigor, no que toca à vertente externa da cooperação entre 

empresas de seguros, imprescindível para a implementação 

de meios de prevenção e deteção de fraude nos seguros que 

se queiram plenamente eficazes e adequados àquilo que são 

potenciais riscos de fraude a que tipicamente qualquer 

empresa de seguros ou de resseguros “(...) se encontra 

exposta e à natureza e especificidade dos riscos assumidos 

na sua atividade”, aspetos, entre outros, a que as políticas a 

aprovar por cada empresa de seguros se deverão adequar. 

2) Com efeito, e no domínio cooperação entre seguradoras, 

Os termos da cooperação entre empresas de 
seguros ou de resseguros no âmbito da fraude 
dos seguros é matéria relativa à autonomia 
privada, contanto que respeitados os regimes 
relevantes neste âmbito, como o regime da 
concorrência e da proteção de dados pessoais. 
A isto acresce que a matéria em causa não é 
suscetível de tratamento regulamentar, uma vez 
que não é possível estabelecer regimes especiais 
de proteção de dados por esta via. 
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que pode constituir um dos mecanismos dotados de maior 

eficácia na deteção e combate à fraude em seguros, o nº 2 

do artigo 34º do projeto reproduz o teor do nº 2 do artigo 

24º da atual Norma Regulamentar nº 10/2009-R, 

acrescentando ainda “… desde que compatíveis com o 

regime da concorrência e da proteção de dados pessoais”. 

Sem prejuízo do respeito pelos indicados regimes ser 

obrigatório, sem necessidade de ressalva expressa, o 

acrescentar desta lacónica remissão em bloco para os 

regimes jurídicos da concorrência e da proteção de dados, 

ao invés de permitir uma delimitação clara do conteúdo da 

cooperação permitida, em linha com as necessidades do 

setor no combate à fraude, introduz um enorme grau de 

incerteza, em nada contribuindo para uma melhoria dos 

mecanismos de combate à fraude. 

3) A este propósito não será escusado reforçar a 

importância que o tema tem no setor segurador. A partilha 

de informação entre seguradoras (ou entre seguradoras e as 

suas estruturas representativas, como será o caso da 

Associação Portuguesa de Seguradores), confere às medidas 

de combate à fraude uma eficácia não alcançável com 

medidas isoladas com uma informação estritamente 

confinada a cada uma das seguradoras operantes no 

mercado. É, pois, legítimo entender que, no âmbito da 

prossecução do interesse legítimo de prevenção e controlo 

da fraude das várias empresas de seguro, a criação de um 
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sistema de partilha de informação entre todas elas se poderá 

revelar como indispensável à prossecução desse mesmo 

interesse legítimo. Os mecanismos de controlo interno a 

que cada Seguradora recorre no âmbito da prevenção e 

deteção de situações de fraude não são, na maioria dos 

casos, suficientes para suster estas práticas, uma vez que as 

mesmas podem envolver a subscrição de contratos de 

seguro e reclamação simultânea de sinistros em várias 

Seguradoras ou reclamação da mesma tipologia de danos em 

mais do que uma Seguradora. Estes casos só conseguem ser 

eficazmente detetados mediante uma adequada partilha de 

informação entre congéneres. Sem este tratamento, as 

Seguradoras ficariam impedidas de detetar inúmeras 

situações de fraude, com sérios prejuízos financeiros para a 

sua atividade, para os seus clientes e para a solvabilidade da 

empresa, identificando-se aqui um interesse legítimo por 

parte das Seguradoras envolvidas no tratamento dos dados. 

4) Para que este tratamento esteja em consonância com os 

interesses identificados, considera-se necessário o recurso a 

outro tipo de informação mais abrangente e mais detalhada 

(incluindo o tratamento de categorias especiais de dados), 

desde que definidos os limites para essa partilha e tomadas 

as necessárias medidas de salvaguarda para os titulares 

(prestação de informação clara sobre o tratamento, 

regulação do tipo de dados que podem ser partilhados tendo 

em conta as expectativas e impactos para os titulares, 
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definição de perfis de acesso a estes dados com base no 

princípio da necessidade de conhecer, etc.). 

5) Por outras palavras, parece-nos muito importante a 

reformulação do projeto de norma regulamentar de modo a: 

(i) reconhecer, inequivocamente, que as empresas de 

seguros e resseguros estão habilitadas a criar e a gerir 

mecanismos de cooperação, diretamente entre si ou por 

intermédio das suas associações representativas, que 

permitam identificar situações de fraude e contribuir para a 

sua deteção e prevenção de modo transversal a todo o setor, 

e a (ii) definir, de modo mais concreto, condições a respeitar 

por esses mesmos mecanismos (incluindo condições 

capazes de garantir princípios e regras, concretamente, 

decorrentes dos regimes legais expressamente mencionados 

no projeto de redação do n.º 2 do artº 34º do Projeto), 

como sejam, por exemplo, tipificar a informação adequada 

(tendo em atenção os ramos) à identificação, no mecanismo 

adotado, de situações de fraude, e a consagração de outras 

condições, do tipo das acima exemplificadas. 

6) Em suma, o atual regime da norma regulamentar nº 

10/2009-R é insuficiente no que toca à previsão, 

abrangência e legitimação dos mecanismos de cooperação 

entre seguradoras para combate à fraude em seguros, sendo 

que o nº 2 do artigo 34º do projeto de norma regulamentar 

em análise não introduz qualquer melhoria a este nível, 
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acrescentando elementos de incerteza, suscetíveis de 

conduzir a interpretações divergentes e à manutenção de 

níveis insatisfatórios e dotados de pouca eficácia no 

combate às práticas de fraude no setor segurador. 

7) Se outra alteração mais profunda não for acolhida, 

propõe-se, pelo menos, a adaptação do nº 2 do artigo 34º 

no sentido de clarificar o conceito de cooperação entre as 

empresas de seguros e de resseguros, nos seguintes termos: 

“2 - A efetiva implementação de políticas de prevenção, 

deteção e reporte de situações de fraude nos seguros nos 

termos do n.º 1 compreende a adoção de mecanismos de 

cooperação e comunicação entre as empresas de seguros e 

de resseguros, designadamente sobre as condutas que 

configurem ou em relação às quais existam razões 

suficientes para suspeitar que possam vir a configurar a 

prática de atos fraudulentos, desde que compatíveis com o 

regime da concorrência e da proteção de dados pessoais.” 

Sobre o relatório dos mecanismos e procedimentos 

adotados no âmbito da política de prevenção, deteção e 

reporte de situações de fraude, o setor considera que: 

1) Não é apropriado exigir incondicionalmente a sua 

elaboração e que o mesmo seja sujeito à respetiva 

certificação por um ROC. Desta forma, não se está a ter em 

consideração a devida proporcionalidade, que deveria 

atender à materialidade dos riscos, introduzindo-se, mais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 4) A obrigação de envio anual à ASF do 
relatório dos mecanismos e procedimentos 
adotados no âmbito da política de prevenção, 
deteção e reporte de situações de fraude já 
decorria do regime regulamentar anteriormente 
em vigor, pelo que não decorrem da mesma 
custos acrescidos para as empresas de seguros e 
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uma vez, custos para as empresas de seguros que não se 

verificam em outros países abrangidos pelo regime de 

Solvência II, promovendo desta forma a desigualdade 

concorrencial. 

2) A informação sobre os mecanismos e procedimentos 

especificamente adotados no âmbito da política antifraude 

poderia, tal como as demais matérias relativas à gestão do 

risco, ser incluída no relatório de solvência e situação 

financeira, dispensando a emissão e a certificação de mais 

um relatório. Não se justificará manter a obrigatoriedade de 

um relatório autónomo. 

3) Ademais, tendo as seguradoras colaboradores que são ou 

exercem funções-chave e/ou diretores de topo, que para o 

exercício das suas funções são sujeitos a avaliação prévia por 

parte da ASF, tendo que cumprir com requisitos de 

idoneidade, qualificação profissional, independência, 

disponibilidade e capacidade, parecem exageradas as 

certificações por parte de ROC que a ASF pretende exigir. 

4) No que se refere à exigência do envio tempestivo do 

relatório à ASF, sugere-se que o mesmo seja disponibilizado 

mediante pedido, sempre que a ASF entenda solicitar esse 

documento. 

5) Importa ainda esclarecer se o relatório continua a ser 

elaborado em conjunto com os procedimentos específicos 

para o combate ao branqueamento de capitais e, na 

de resseguros. 

2, 5) A obrigação de envio do relatório dos 
mecanismos e procedimentos adotados no 
âmbito da política de prevenção, deteção e 
reporte de situações de fraude, de forma 
autónoma, decorre do n.º 3 do artigo 32.º da 
Norma Regulamentar n.º 8/2016, de 16 de 
agosto, na redação conferida pela Norma 
Regulamentar n.º 10/2020-R, de 3 de 
novembro, cumprindo notar a diferença do 
prazo estatuído para o envio deste relatório 
face ao relatório de solvência e situação 
financeira. Do mesmo modo, o envio, de 
forma autónoma, dos resultados da avaliação 
periódica e independente à qualidade, 
adequação e eficácia das políticas e dos 
procedimentos e controlos em matéria de 
prevenção do branqueamento de capitais e do 
financiamento do terrorismos decorre da 
disposição transitória relativa a esta matéria, 
prevista no artigo 7.º da Norma Regulamentar 
n.º 10/2020-R, de 3 de novembro, que 
determina que o mesmo deve ser enviado à 
ASF, pelo menos, anualmente, nos termos 
definidos no n.º 2 do artigo 32.º da Norma 
Regulamentar n.º 8/2016-R, de 16 de agosto. 

3) Nos termos do n.º 2 do artigo 80.º do 
RJASR, os revisores oficiais de contas são 
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negativa, onde é que este último se enquadra à luz da 

presente norma regulamentar. 

6) Assim como esclarecer se o relatório deve ser 

previamente aprovado pelo órgão de administração 

(executivo ou não executivo?) ou pode ser delegada na 

estrutura a sua preparação e aprovação. 

responsáveis pela certificação da informação a 
prestar à ASF descrita no artigo seguinte, a qual 
deve incluir os elementos necessários para a 
ASF avaliar o sistema de governação e, em 
particular, os sistemas de gestão de riscos [cf. 
alínea a) do n.º 3 do artigo 81.º do RJASR]. 
Esta informação é detalhada no artigo 3.º da 
Norma Regulamentar n.º 8/2016-R, de 16 de 
agosto, onde se inclui o relatório relativo aos 
mecanismos e procedimentos especificamente 
adotados no âmbito da política de prevenção, 
deteção e reporte de situações de fraude nos 
seguros [cf. alínea g)].  

6) Acolhido. Sem prejuízo da opção tomada 
quanto aos mecanismos a utilizar para dar 
cumprimento à elaboração do relatório dos 
mecanismos e procedimentos adotados no 
âmbito da política de prevenção, deteção e 
reporte de situações de fraude (o que pode 
incluir a delegação), a responsabilidade pela sua 
aprovação pertence ao órgão de administração, 
tendo-se procedido à respetiva clarificação na 
norma regulamentar. 

Artigo 53.º (anterior artigo 52.º) 

“Princípios e políticas aplicáveis ao 
sistema de controlo interno” 

10) Importa esclarecer algumas dúvidas sobre as políticas de 

controlo interno referidas no nº 3 deste artigo 52º. Quais 

são a políticas que se incluem no controlo interno? São as 

políticas de controlo interno e de cumprimento? Qual é o 

À semelhança das demais políticas que 
integram o sistema de governação (cf. n.º 4 do 
artigo 64.º do RJASR), a política de controlo 
interno constitui o repositório dos princípios, 
objetivos e procedimentos subjacentes a esta 
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âmbito destas políticas? Estas políticas têm de ter um 

capítulo específico sobre os elementos do controlo interno?

  

matéria, devendo necessariamente atender ao 
conjunto dos elementos que integram o 
controlo interno, através da definição e 
atribuição das responsabilidades, competências 
e deveres de informação que lhes estão 
associados (cf. Secção II do Capítulo V da 
norma regulamentar). A ASF deixa à 
autonomia das empresas de seguros o formato 
da sua política de controlo interno. Por sua vez, 
a política de cumprimento deve definir as 
responsabilidades, as competências e os 
deveres de informação da função de verificação 
do cumprimento (cf. n.º 1 do artigo 270.º do 
Regulamento Delegado. Foram ainda efetuados 
pequenos ajustamentos ao n.º 1 e às alíneas a), 
b) e g) do n.º 2 do artigo 51.º e ao n.º 3 do 
artigo 52.º (anteriores artigos 52.º e 53.º) da 
norma regulamentar. 

Questão 10: “Considera adequada a 
divisão de funções e responsabilidades 
fixadas no sistema de controlo interno?” 

Sobre a a divisão de funções e responsabilidades fixadas no 

sistema de controlo interno, foi suscitada apenas a seguinte 

dúvida: 

#) Relativamente ao nº 6 do artigo 56º, é pretendido que o 

próprio órgão de administração realize ações de controlo? 

Em que medida? Ou pode delegar? 

No âmbito do sistema de controlo interno, 
importa assegurar que todos os colaboradores 
estejam cientes do seu papel e da relevância da 
realização de ações de controlo de forma 
transversal, isto é, a todos os níveis da empresa 
de seguros e de resseguros, tendo em vista a 
identificação de deficiências neste sistema, quer 
na sua conceção, quer na sua implementação 
ou utilização. Neste sentido, cabe também ao 
órgão de administração realizar ações de 
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controlo, cujo escopo se encontra delimitado 
pelo n.º 6 do artigo 57.º (anterior 56.º) da 
norma regulamentar. Sem prejuízo da opção 
tomada quanto aos mecanismos a utilizar para 
dar cumprimento a este requisito (o que pode 
incluir a delegação da instrução), a 
responsabilidade pela tomada de decisão neste 
âmbito permanece cometida ao órgão de 
administração. 

Artigo 57.º (anterior artigo 56.º) 

“Mecanismos de monitorização” 

11) Carece de clarificação o âmbito e alcance do registo e do 

relatório sobre as deficiências de controlo interno detetadas 

e a respetiva distribuição, tendo, designadamente, em 

atenção a natureza confidencial da informação e o interesse 

e oportunidade de a partilhar a todos os níveis da empresa. 

12) Carece de clarificação quais são as deficiências que deve 

entrar para o relatório previsto no nº 9 deste artigo 56º. 

Questões identificadas pelos relatórios da auditoria, não 

conformidades registadas, incumprimento do artigo 57º,…? 

11) A ASF reconhece a pertinência do presente 
comentário, tendo procedido ao ajustamento 
da redação do n.º 9 do artigo 57.º (anterior 
56.º) da norma regulamentar no sentido de 
delimitar o reporte das deficiências detetadas 
aos níveis de gestão relevantes. 

12) Cf. resposta dada à questão 2 a este 
propósito. 

Questão 11: “Considera que a 
regulamentação da função de verificação 
do cumprimento deveria abranger outras 
matérias, para além das previstas no 
projeto?” 

Sobre a regulamentação da função de verificação do 

cumprimento, o setor considera que: 

1) O espectro de responsabilidades da função de verificação 

do cumprimento já é suficientemente amplo, sendo o 

adequado à realidade da atividade seguradora, e, a existirem 

outras matérias, deverá estar na liberdade de cada empresa 

de seguros a forma de as abordar, atendendo à sua 

1) A ASF tomou devida nota do presente 
comentário. 

2) Cf. resposta dada à questão 2 a propósito da 
proposta de definição de deficiência. A noção 
de incumprimento deriva do n.º 1 do artigo 
58.º (anterior artigo 57.º) da norma 
regulamentar, que se refere à “violação de 
obrigações legais e regulamentares, de regras de conduta 
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dimensão e de acordo com princípio da proporcionalidade. 

2) Importa esclarecer onde termina o conceito de 

deficiência (previsto no art. 56º) e começa o de 

incumprimento deste artigo 57º. No aviso 3/2020 de BdP o 

termo “deficiência” assume um caracter bastante gravoso. 

3) Prevê-se no nº 1 do artigo 57º que a função de 

verificação do cumprimento comunique “quaisquer indícios 

de violação de obrigações legais e regulamentares” de 

imediato ao órgão de administração. Parece-nos excessivo, 

além de que será difícil de implementar na prática a 

comunicação de meros indícios de violação de quaisquer 

obrigações legais e regulamentares, pelo que sugerimos a 

obrigação de comunicar a violação de obrigações legais e 

regulamentares ou a suspeita fundamentada. 

e de relacionamento com clientes ou de outros deveres que 
possam fazer incorrer a empresa de seguros ou de 
resseguros ou os seus colaboradores num ilícito de 
natureza criminal ou contraordenacional”. 

3) Na medida em que cabe à função de 
verificação do cumprimento prestar assessoria 
ao órgão de administração relativamente ao 
cumprimento das disposições legais, 
regulamentares e administrativas aplicáveis, 
bem como identificar e avaliar do risco de 
cumprimento, importa que a informação 
relativa a indícios de violação das referidas 
disposições deva ser comunicada ao órgão de 
administração e que este órgão tome 
conhecimento das mesmas, de modo a 
assegurar que as situações identificadas não se 
efetivem. Esta obrigação de reporte está em 
linha com o disposto para o setor bancário. 

Questão 12: “Considera ajustado o 
regime fixado para reduzir o risco de 
conflito de interesses no desempenho de 
função de auditoria interna?” 

Sobre o risco de conflitos de interesses no desempenho da 

função de auditoria interna, o setor considera que: 

1) No plano dos princípios, as regras consagradas no artigo 

59º do projeto de norma são corretas. No entanto, o 

afunilar dos critérios de conflitos de interesse, conforme 

disposto no nº 2 desse artigo poderá levantar dificuldades 

de gestão nos seguradores de reduzida dimensão. Propõe-se 

que do referido nº 2 seja suprimida a última parte (“… e não 

desempenham, findam a auditoria, as atividades ou funções 

1-2) Acolhida a proposta de previsão de um 
período de nojo que for considerado razoável 
pela empresa de seguros ou de resseguros em 
função da atividade auditada. 

3) Não se entende que se retira do artigo 60.º 
(anterior 59.º) da norma regulamentar a 
proibição de o responsável pela auditoria 
interna ser recrutado internamente de ou ser 
transferido para outro departamento. Importa 
que sejam implementadas medidas de 
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que auditaram”). 

2) Pelo menos, deveria ser consignado um prazo razoável 

de “nojo”, como seja o período de 1 ano. Parece razoável 

determinar um período de impedimento. De outro modo, o 

auditor interno que tenha sido recrutado, por exemplo, da 

equipa de sinistros de acidentes de trabalho nunca poderá 

voltar a auditar essa área, o que acaba por ser penalizador 

uma vez que o conhecimento que traz consigo dos 

processos e procedimentos poderá ser benéfico na execução 

das tarefas de auditoria. 

3) E poderá concluir-se pela proibição de o responsável da 

Auditoria Interna ser recrutado internamente de ou ser 

transferido para outro departamento? 

mitigação de conflitos de interesses caso estes 
sejam identificados ou suscetíveis de existir, de 
acordo com as regras sobre prevenção, 
comunicação e sanação de situações de 
conflitos de interesses (cf. n.º 1 da referida 
disposição). Em particular, deve aplicar-se o n.º 
2 da mesma disposição quanto à realização de 
auditorias pelo responsável pela auditoria 
interna. 

Artigo 72.º (anterior artigo 71.º) 

“Subcontratação de funções-chave” 

13) No nº 3, tratam-se de registos cumulativos com a 

entidade subcontratada?  

Para efeitos do disposto no artigo 43.º do 
RJASR e na Norma Regulamentar n.º 3/2017-
R, de 18 de maio, apenas é registado junto da 
ASF o responsável interno pela função-chave 
subcontratada. O n.º 3 do artigo 72.º da norma 
regulamentar reforça essa obrigação, dispondo 
que não só deve ser designado um responsável 
interno pela função-chave subcontratada, como 
este deve ser também registado junto da ASF. 

Artigo 75.º (anterior artigo 73.º) 

“Subscrição” 

14) Atendendo a que se trata da mera transcrição da 

Orientação 61 das Orientações da EIOPA em matéria de 

governação, sugere-se que o artigo esclareça que não é uma 

O presente artigo corresponde, na íntegra à 
Orientação 61 da EIOPA relativa ao sistema de 
governação, devendo-se ter em conta na sua 
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mera delegação de poderes de contratação num produto 

concreto e com requisitos pré-determinados que dará 

origem à aplicação do artigo. No processo de consulta 

pública da EIOPA, quanto à Orientação 61, respondeu a 

EIOPA no documento EIOPA-BoS-14/253 (págs. 100 e 

101) o seguinte: “The typical intermediation activities of an 

insurance intermediary, i.e. introducing, proposing or 

carrying out other preparatory work for the conclusion of 

insurance contracts, or concluding such contracts, or 

assisting in the administration and performance of such 

contracts, in particular in the event of a claim, as set out in 

the IMD, are not subject to the outsourcing requirements”. 

 15) Atendendo à natureza do contrato de mediação este 

requisito poderá ser excessivo (ver o que consta em termos 

de requisitos contratuais obrigatórios à luz do regulamento 

delegado). Em bom rigor, dependendo do modelo de 

negócio da empresa, a indisponibilidade do mediador de 

seguros não significa necessariamente que a empresa fique 

impossibilitada de prestar os seus serviços aos tomadores de 

seguros, segurados e beneficiários. Sendo os serviços 

prestados pelo mediador, de certa forma, complementares 

dos que já são prestados pelas empresas de seguros, parece-

nos desajustada a aplicação dos requisitos relativos à 

subcontratação. Paralelamente, tal alteração irá resultar 

numa carga administrativa muito grande no que respeita ao 

processo de celebração de novos modelos de contrato que 

interpretação o disposto no texto explicativo a 
que alude o comentário em apreço. 



 

39 

 

assegurem as cláusulas necessárias nos termos do 

regulamento delegado.  

Artigo 76.º (anterior artigo 74.º) 

“Subcontratação intragrupo” 

16) À luz do comentário anterior, os princípios de 

subcontratação intragrupo não deverão ser tidos em 

consideração quando se tratar de uma entidade que preste 

serviços de mediação de seguros.  

Cf. resposta ao comentário anterior. 

Questão 13: “Concorda com a 
densificação dos princípios previstos no 
n.º 2 do artigo 275.º do Regulamento 
Delegado, pela via da adaptação de 
alguns dos princípios constantes do 
parecer da EIOPA “Opinion on the 
supervision of remuneration principles in 
the insurance and reinsurance sector”?” 

Sobre a densificação de princípios aplicáveis à política de 

remuneração, o setor considera que: 

1) Não é aconselhável uma densificação que vá além do 

quadro regulatório europeu. Em linha com o comentário já 

efetuado na questão 1, sugere-se minimizar a adição de 

imposições domésticas face ao contexto da regulação 

europeia, evitando a promoção de regras que acarretam 

custos desnecessários e que afetam as empresas de seguros 

nacionais face aos concorrentes europeus. 

2) O projeto de norma contém uma regulamentação que, 

nalguns pontos, será demasiado exigente para as empresas 

de menor dimensão e complexidade. Por exemplo, nos nºs 

3 e 4 do artigo 77º, a exigência de intervenção de 

participação independente, para além da participação do 

comité de remunerações, não deveria ser exigida 

incondicionalmente. 

3) A propósito do conteúdo mínimo da política de 

remuneração, o nº 2 do artigo 78º do projeto de norma 

1) Cf. resposta ao comentário relativo à questão 
1. 

2) Relativamente ao n.º 3 do artigo 79.º 
(anterior artigo 77.º) do projeto de norma 
regulamentar, cumpre esclarecer que o 
requisito de participação independente aí 
previsto não é exigido incondicionalmente, mas 
apenas quando não exista um comité de 
remuneração, de modo a garantir que, neste 
caso, a política de remuneração é definida por 
pessoas independentes. Neste sentido, 
procedeu-se à clarificação da redação da 
referida disposição, o que tornou despiciendo o 
número seguinte.  

3) Prevendo a norma regulamentar as noções 
de pessoas que dirigem efetivamente a empresa 
e de pessoas que exercem funções-chave, o 
propósito do n.º 2 do artigo 80.º (anterior 
artigo 78.º) é que as empresas de seguros e de 
resseguros definam uma metodologia para 
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regulamentar deve ser clarificado e alinhado com a al. c) do 

n.º 1 do artigo 275.º do Regulamento Delegado, no sentido 

de passar a referir as “pessoas que dirigem efetivamente a 

empresa ou desempenham outras funções-chave e outras 

categorias de pessoas cujas atividades profissionais têm um 

impacto relevante no perfil de risco da empresa de seguros 

ou de resseguros”. 

identificação das pessoas cujas atividades 
profissionais têm um impacto relevante no 
perfil de risco da empresa, cujas práticas 
remuneratórias deverão ser tidas em conta na 
política de remuneração, em linha com os 
desenvolvimentos regulatórios verificados nos 
demais setores financeiros. Cf. ainda resposta 
dada ao comentário relativo à questão 2. 

Artigo 78.º (anterior artigo 76.º)  

“Princípios gerais aplicáveis à política de 
remuneração” 

17) Atendendo a que serão mais relevantes as estruturas 

internas e eventualmente os seus responsáveis, sugere-se 

que seja eliminada a obrigação de identificar os 

colaboradores envolvidos em cada processo, já que existe 

rotação de colaboradores nas várias áreas das empresas de 

seguros. 

Acolhido. Foi substituída pela obrigação de 
identificação dos responsáveis envolvidos na 
definição, implementação e monitorização da 
política de remuneração. 

Artigo 80.º (anterior artigo 78.º) 

“Conteúdo mínimo da política de 
remuneração” 

18) A metodologia prevista no nº2 deste artigo 78º faz 

sentido existir em sede de política de seleção e avaliação e 

não no âmbito da política de remuneração.  

A definição de uma metodologia neste âmbito 
está em linha com o disposto no texto 
explicativo das Orientações da EIOPA relativas 
ao sistema de governação. Importa ter em 
conta que não só as pessoas que dirigem 
efetivamente a empresa, são responsáveis por 
funções-chave ou exercem funções-chave, mas 
também outros membros do pessoal podem ter 
um impacto material no perfil de risco da 
empresa. Reveste-se, assim, de relevância a 
definição de uma metodologia de identificação 
destas pessoas, de modo a promover o 
estabelecimento de incentivos adequados pelas 
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empresas de seguros e de resseguros nas 
respetivas políticas remuneratórias (atendendo 
a que a remuneração dos membros do pessoal 
depende do contributo que cada um dá à 
empresa – assim como do desempenho da 
empresa –, portanto, do impacto das suas 
atividades profissionais no perfil de risco da 
empresa e que a política de remuneração não 
deve promover conflitos de interesses). Sem 
prejuízo, embora não previsto no regime legal, 
nada obsta à aplicação de requisitos de 
adequação às pessoas cujas atividades 
profissionais têm um impacto relevante no 
perfil de risco da empresa, através da aplicação 
da política interna de seleção e avaliação da 
adequação. 

Questão 14: “Concorda com as regras 
propostas para a constituição, funções e 
funcionamento do comité de 
remuneração?” 

Sobre o comité de remuneração, o setor considera que: 

1) O comité de remuneração, a existir (ver comentário 

seguinte), não deve obrigatoriamente ser apenas “composto 

por membros do órgão de administração que não 

desempenhem funções executivas ou por membros do 

órgão de fiscalização”. Limitar a composição deste comité 

unicamente a estas pessoas parece ser redutor, 

nomeadamente, no caso de não existirem membros do 

órgão de administração que não desempenhem funções 

executivas (como no caso do modelo de governação com 

CGS e CAE). Deverá, assim, ser considerada a possibilidade 

1-3) A ASF tomou devida nota dos presentes 
comentários, tendo alterado o n.º 3 do artigo 
89.º (anterior artigo 87.º) da norma 
regulamentar no sentido de permitir que o 
comité de remuneração possa também ser 
composto por peritos externos, em linha com o 
previsto no n.º 3 do artigo 79.º (anterior artigo 
77.º) da norma regulamentar em matéria de 
definição da política de remuneração. A 
redação do n.º 3 do artigo 89.º (anterior artigo 
87.º) da norma regulamentar foi ainda alterada 
de modo a clarificar a respetiva articulação com 



 

42 

 

de o comité de remunerações ser composto por outras 

pessoas não pertencentes aos órgãos sociais, tal como 

acontece com a comissão de remunerações prevista no nº 1 

do artigo 399º do Código das Sociedades Comerciais. 

Sugere-se que o nº 3 do artigo 87º, sobre a composição do 

comité de remunerações, refira: “O comité de remuneração 

deve integrar entre os seus membros administradores não 

executivos e ou membros do órgão de fiscalização, sem 

prejuízo de outros membros que a Assembleia Geral 

delibere nomear para o integrar”. 

2) Aliás, não se percebe a articulação do nº 3 com o nº 4 do 

artigo 87º, já que o primeiro não admite a possibilidade de o 

comité ser composto por pessoas externas à empresa, com 

adequado nível de independência, que sejam nomeadas pela 

assembleia geral. 

3) O regime previsto não se articulará facilmente com o 

disposto no nº 1 do artigo 399º do Código das Sociedades 

Comerciais, de acordo com o qual poderá caber a este 

comité, por delegação da assembleia geral, a aprovação das 

próprias remunerações dos membros dos órgãos de 

administração e fiscalização. As funções de confirmação da 

adequação da política de remunerações, que serão a 

dominante na regulamentação em projeto, e a constituição 

prevista (membros não executivos dos órgãos de 

administração e ou do órgão de fiscalização) não se 

o número seguinte. 

4-5) Cf. resposta às questões 15 e 16 em 
matéria de constituição obrigatória do comité 
de remuneração e de avaliação interna da 
política de remuneração. 

6) Cf. n.º 6 do artigo 89.º (anterior artigo 87.º) 
da norma regulamentar, onde se encontram 
previstas as funções do comité de 
remuneração. 

7) O requisito de qualificação estabelecido 
encontra-se alinhado com o disposto no texto 
explicativo das Orientações da EIOPA relativas 
ao sistema de governação, bem como com o 
disposto no Aviso do Banco de Portugal n.º 
3/2020, de 29 de junho. De notar que este 
requisito deve ser cumprido pelos membros do 
comité de remuneração, a nível coletivo. 

8) A redação do n.º 8 do artigo 89.º (anterior 
artigo 87.º) da norma regulamentar foi alterada 
de modo a clarificar o seu sentido. 

9) O n.º 11 do artigo 89.º da norma 
regulamentar (anterior artigo 87.º) aplica-se 
caso a empresa de seguros ou de resseguros 
não constitua comité de remunerações porque 
tem menos de 50 trabalhadores e não conclua 
pela necessidade de criação do referido comité 
de acordo com os critérios previstos no n.º 1 
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adequarão àquela possibilidade e podem gerar conflitos de 

interesse. 

4) A exigência de uma maioria de membros independentes 

não se justificará relativamente a todos os operadores com 

50 ou mais trabalhadores. 

5) Tal como acontece com outras matérias muito relevantes 

para a gestão das empresas de seguros e resseguros, a 

certificação pelo revisor oficial de contas do relatório a 

emitir com os resultados de uma avaliação interna periódica 

da política de remunerações, das práticas de remuneração e 

da verificação do cumprimento da política, com intervenção 

do comité de remunerações, dos membros não executivos 

do órgão de administração e do órgão de fiscalização, 

deverá considerar-se suficiente para assegurar a confirmação 

da adequação da política de remunerações, dispensando a 

intervenção do comité de remunerações nesta componente 

e as exigências em matéria de independência do comité. 

6) Este comité deveria centrar a sua atividade na 

colaboração na elaboração da política de remunerações e 

sua aplicação aos membros dos órgãos de administração e 

fiscalização, no que respeita à matéria de remunerações, 

podendo ser-lhe ainda alocadas responsabilidades em 

matéria de avaliação e gestão de conflitos de interesses 

destes membros. 

7) São excessivos os conhecimentos e experiência 

da mencionada disposição. Ao incumprimento 
dos n.os 1 e 2 do artigo 89.º da norma 
regulamentar aplica-se o regime sancionatório 
legalmente previsto. 
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profissional exigidos no nº 5 do artigo 87º. 

8) No nº 8, em vez de “ou que tenha relação atual com 

consultora da empresa”, não será “ou que tenha relação 

atual como consultora da empresa”? 

9) O nº 11 do artigo 87º aplica-se aos casos em que não é 

obrigatória a constituição do comité de remunerações (a 

empresa tem menos de 50 trabalhadores), ou aos casos em, 

que sendo obrigatória, a empresa não o constituiu? 

Artigo 89.º, n.º 4 (anterior artigo 87.º, n.º 
4) 

“Constituição, funções e funcionamento” 

Proposta de eliminação do n.º 4 do artigo 87.º do projeto de 

norma regulamentar. O requisito de independência na 

aceção do n.º 5 do artigo 414.º do Código das Sociedades 

Comerciais é apenas aplicável ao órgão de fiscalização das 

empresas de seguros e de resseguros, nos termos do n.º 3 do 

artigo 70.º do RJASR. Por via regulamentar, aplica-se aos 

membros não executivos do órgão de administração que 

integrem o comité de remuneração um requisito de 

independência mais exigente do que o previsto para o órgão 

de administração nos termos do artigo 70.º do RJASR. 

Propõe-se, assim, que o referido requisito de independência 

acrescido se mantenha apenas aplicável aos membros do 

órgão de fiscalização, passando o n.º 4 do artigo 87.º do 

projeto de norma regulamentar a ser redundante face ao 

disposto no n.º 5 do artigo 414.º do Código das Sociedades 

Comerciais. 

A ASF considera essencial a previsão de um 
requisito de independência atendendo às 
funções cometidas ao comité de remuneração. 
Cumpre, porém, esclarecer que o n.º 4 do 
artigo 89.º (anterior 87.º) da norma 
regulamentar não visa aplicar o requisito de 
independência na aceção do n.º 5 do artigo 
414.º do Código das Sociedades Comerciais aos 
membros não executivos do órgão de 
administração que integrem o comité de 
remuneração, uma vez que nesta matéria 
prevalece o disposto no artigo 70.º do RJASR. 
Note-se que apenas se pode exigir a aplicação 
do referido requisito de independência à 
maioria dos membros do comité de 
remuneração, designadamente aos membros do 
órgão de fiscalização (também por via do n.º 3 
do artigo 70.º do RJASR) e aos peritos externos 
que integrem o comité de remuneração. Ainda 
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assim, conforme acima referido, foi alterada a 
redação do n.º 3 do artigo 89.º (anterior artigo 
87.º) da norma regulamentar de modo a 
clarificar a respetiva articulação com o número 
seguinte. 

Questão 15: “Concorda com a 
obrigatoriedade de constituição do 
comité de remuneração para as empresas 
de seguros ou de resseguros com, pelo 
menos, 50 trabalhadores?” 

Sobre esta obrigatoriedade de constituição do comité de 

remuneração pare empresas com 50 ou mais trabalhadores, 

o setor considera que: 

1) Esta é uma matéria de decisão interna das empresas, que 

não deve ser objeto de regulamentação pelo supervisor. A 

constituição do comité de remuneração deverá ser 

facultativa. 

2) Aliás, o próprio Código das Sociedades Comerciais, nos 

seus artigos 399.º, 429.º e 440.º, a propósito da remuneração 

dos membros do órgão de administração, não obriga à 

constituição de uma comissão de remunerações (ou Comité 

na denominação do projeto de norma regulamentar). 

3) E no Regulamento Delegado a constituição deste comité 

não é obrigatória (artigo 275º, alínea f) “(…) se tal for 

apropriado face à importância da empresa de seguros ou de 

resseguros em termos de dimensão e organização interna 

(…)”). 

A constituição do comité de remuneração deve 
resultar de análise da empresa de seguros ou de 
resseguros, tendo em conta os critérios 
previstos na alínea f) do n.º 1 do artigo 275.º do 
Regulamento Delegado e do n.º 1 do artigo 
89.º da norma regulamentar (anterior artigo 
87.º). Sem prejuízo desta liberdade 
organizativa, a ASF considera que se justifica a 
criação do referido comité em determinadas 
empresas de seguros ou de resseguros, 
atendendo às funções cometidas ao comité de 
remuneração, essenciais à gestão sã e prudente 
da empresa. Note-se que o critério previsto no 
n.º 2 do artigo 89.º da norma regulamentar 
resulta de ponderação interna e da experiência 
de supervisão adquirida, entendendo-se que o 
mesmo é suscetível de abranger as empresas de 
maior dimensão, complexidade e cuja política 
de remuneração potencialmente mais se 
refletirá ao nível do seu perfil de risco, em linha 
com os critérios previstos no n.º 1 da 
mencionada disposição. 

Questão 16: “Concorda com as regras Sobre a avaliação da política de remuneração, o setor 1-8) Nos termos do ponto V da Circular n.º 
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propostas em matéria de avaliação da 
política de remuneração, nomeadamente 
no que se refere à obrigação de 
apreciação do relatório com os resultados 
dessa avaliação por um revisor oficial de 
contas e ao envio desta documentação 
(relatório, respetiva certificação e parecer 
do revisor oficial de contas) à ASF?” 

considera que: 

1) A exigência de apreciação do relatório da política de 

remuneração por um revisor oficial de contas (ROC) não só 

é desnecessária, como tornará oneroso e moroso o 

processo, sem que se adicione qualquer valor, uma vez que a 

apreciação pelos órgãos internos referidos na alínea c) do nº 

2 do artigo 88º e a supervisão da ASF serão absolutamente 

suficientes. Sugere-se, assim, que seja eliminado o nº 3 dos 

artigos 88º e 116º, eliminando-se a obrigação de apreciação 

do relatório com os resultados da avaliação interna da 

política de remuneração por um ROC, bem como a 2ª parte 

do nº 5 daqueles artigos, que obriga ao envio à ASF da 

certificação e parecer do ROC sobre o relatório. 

2) Neste ponto em concreto, mais do que acompanhar o 

trilho regulatório doutros supervisores, está a ir-se mais 

adiante sem que tal se justifique. Por exemplo, nas 

instituições de crédito, o relatório não é objeto de 

certificação e parecer pelo ROC (cfr. artigos 115.º-C/6 do 

RGICSF e 44.º do Aviso 3/2020 do Banco de Portugal). 

3) Mais uma vez, é introduzida uma obrigação que vem 

onerar as companhias de seguros sediadas em Portugal, 

colocando-as numa posição desfavorável em relação a 

outras congéneres sediadas noutras localizações geográficas. 

4) Ademais, tendo as seguradoras colaboradores que são ou 

exercem funções-chave e/ou diretores de topo, que para o 

6/2010, de 1 de abril, a política de remuneração 
e respetiva implementação devia já ser 
submetida a uma avaliação, cujas deficiências 
detetadas e as medidas a adotar deviam ser 
incluídas na declaração sobre a conformidade 
da política de remuneração enviada anualmente 
pelo órgão de administração das empresas de 
seguros e de resseguros à ASF (cf. n.º 3 do 
artigo 4.º da Norma Regulamentar n.º 5/2010-
R, de 1 de abril). De acordo com o referido 
ponto V da Circular n.º 6/2010, de 1 de abril, o 
relatório com os resultados da avaliação interna 
já devia também ser apresentado à assembleia 
geral, de modo a garantir a implementação das 
medidas para corrigir as deficiências detetadas 
(regra também acolhida no Aviso do Banco de 
Portugal n.º 3/2020, de 29 de junho). A norma 
regulamentar delimita e clarifica o conteúdo do 
relatório com os resultados da avaliação interna 
da política de remuneração, o qual deve incluir 
uma análise da política de remuneração e a 
identificação das deficiências detetadas, das 
medidas a adotar e dos prazos estabelecidos 
para o efeito. Esta informação continua a ser 
reportada anualmente à ASF por via do reporte 
do referido relatório, ao invés de ser reportada 
na declaração sobre a conformidade da política 
de remuneração. Quanto a esta, mantém-se o 
propósito de exposição do cumprimento das 
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exercício das suas funções são sujeitos a avaliação prévia por 

parte da ASF, tendo que cumprir com requisitos de 

idoneidade, qualificação profissional, independência, 

disponibilidade e capacidade, parece-nos exagerado as 

certificações por parte de ROC que a ASF pretende exigir. 

5) Fica, também, a dúvida se essa apreciação e certificação 

pode, ou não, ser feita pelo próprio ROC da sociedade, ou 

se tem que ser feita por um ROC independente. 

6) É ainda excessiva a obrigatoriedade de apresentação do 

relatório à assembleia geral. 

7) Caso se mantenha a obrigação do relatório, no que se 

refere à exigência do envio tempestivo do mesmo à ASF, 

sugere-se a substituição desse dever pela disponibilização do 

relatório mediante pedido, sempre que a ASF entenda 

solicitar esse documento. 

8) Questiona-se ainda em que medida o relatório com os 

resultados de avaliação interna da política de remuneração 

prevista no nº 5 do artigo 88º se distingue da declaração de 

cumprimento prevista no artigo 90º. 

9) Como nota marginal, ao se revogar apenas parcialmente a 

NR 5/2010 e a Circular 6/2010, manteremos dois 

normativos, distintos em temas críticos como reporte, 

consoante se trate de seguradoras ou entidades gestoras de 

fundos de pensões. Seria fundamental, por uma questão de 

normas aplicáveis em matéria de remuneração, 
que passa a constar do sítio da empresa de 
seguros ou de resseguros na Internet (em linha 
com o disposto Aviso do Banco de Portugal n.º 
3/2020, de 29 de junho). Dado o potencial 
impacto das práticas remuneratórias na gestão 
sã e prudente das empresas de seguros e de 
resseguros e a inerente necessidade de 
assegurar o cumprimento dos princípios gerais 
aplicáveis à política de remuneração, a ASF 
considerou adequado prever a certificação do 
relatório com os resultados da avaliação interna 
da política de remuneração pelo revisor oficial 
de contas, à semelhança de outras matérias que 
integram o sistema de governação que também 
são objeto de certificação pelo revisor oficial de 
contas. Nos termos do n.º 2 do artigo 80.º do 
RJASR, os revisores oficiais de contas são 
responsáveis pela certificação da informação a 
prestar à ASF descrita no artigo seguinte, a qual 
deve incluir os elementos necessários para a 
ASF avaliar o sistema de governação [cf. alínea 
a) do n.º 3 do artigo 81.º do RJASR]. Não 
obstante, entende-se que a escolha do ROC 
que fará a presente certificação deverá recair 
sobre a empresa de seguros ou de resseguros. 

9) A ASF considera que a reflexão sobre os 
requisitos em matéria de remuneração a aplicar 
às sociedades gestoras de fundos de pensões 
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agilidade que esta revogação fosse total e se abrangesse as 

empresas gestoras no novo normativo. O mesmo 

comentário é aplicável às questões acima sobre a 

componente remuneratória e às questões seguintes. 

deverá ser efetuada em sede de regulamentação 
do RJFP. 

Questão 17: “Concorda com a proposta 
de modelo de informação a divulgar pelas 
empresas de seguros e de resseguros 
sobre a política de remuneração?” 

Sobre o modelo de informação a divulgar sobre a política de 

remuneração, o setor considera que: 

1) O âmbito subjetivo da informação prevista no nº 1 do 

artigo 89º é desproporcionado. Com efeito, relativamente ao 

artigo 2º da Norma Regulamentar 5/2010, cujo âmbito se 

circunscrevia à divulgação da política de remuneração dos 

membros dos órgãos de administração e de fiscalização, o 

nº 1 deste novo artigo 89º vem alargar o âmbito da 

divulgação da política de remuneração a todos os 

colaboradores da empresa de seguros. Por conseguinte, 

propomos que o âmbito da informação a contemplar se 

cinja, tal como na Norma Regulamentar 5/2010, aos 

membros dos órgãos de administração e fiscalização, 

admitindo deveres acrescidos quanto aos membros 

executivos do órgão. 

2) A referida desproporcionalidade resulta evidente quando 

se leva em consideração o contexto normativo em que se 

produziu a norma regulamentar, em especial a aproximação 

regulatória a outras entidades de supervisão. Assim, não se 

compreende o rationale de o nº 1 do artigo 89º abarcar 

todos os colaboradores da empresa de seguros, enquanto 

1-2) Acolhido parcialmente. 

Embora o capítulo IX da política de 
remuneração acompanhe o disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 275.º do Regulamento 
Delegado, que dispõe que a política de 
remuneração é aplicável à empresa no seu 
conjunto (portanto, a todos os seus 
colaboradores) e contém disposições 
específicas para determinados membros do 
pessoal (cf. Secção II do referido capítulo), 
entende-se que o interesse da sua divulgação 
reside na parte da política de remuneração 
aplicável às pessoas que dirigem efetivamente a 
empresa, a fiscalizam, são responsáveis por 
funções-chave ou exercem funções-chave e de 
outras pessoas cujas atividades profissionais 
têm um impacto relevante no perfil de risco da 
empresa de seguros ou de resseguros. Pelo que 
se procedeu ao ajustamento do proémio do n.º 
1 do artigo 91.º (anterior artigo 89.º), em 
consonância com a epígrafe da secção II do 
capítulo em causa, e foi aditado um novo 
número (n.º 3) à referida disposição da norma 
regulamentar relativo à remuneração dos 
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que o artigo 46º do Aviso 3/2020 do Banco de Portugal, 

que desempenha uma idêntica função no contexto daquele 

normativo, limita o âmbito subjetivo da informação (por 

remissão para o artigo 115º-C do RGICSF) aos membros 

dos órgãos de administração e fiscalização, à direção de 

topo, aos responsáveis pela assunção de riscos, aos 

responsáveis pelas funções de controlo e aos colaboradores 

com nível salarial similar aos anteriores. 

3) A redação dos nºs 3 e 4 resultou aparentemente duma 

transposição deficiente do artigo 2º da Norma 

Regulamentar 5/2010, que propomos colmatar nos termos 

seguintes. A redação do nº 3 do artigo 89º ganharia em 

iniciar-se da seguinte forma: “A informação referida nos n.ºs 

1 e 2 deve ser divulgada…”. Em rigor, são os nºs 1 e 2 do 

artigo 89º que definem os requisitos da informação, ao 

passo que o nº 3 apenas determina o local onde essa 

informação deverá ser divulgada. Idêntico ajustamento 

propomos que seja feito ao nº 4, sugerindo-se que se inicie 

o mesmo com o seguinte trecho: “A informação prevista 

nos n.ºs 1 e 2 deve estar…”. 

membros do órgão de fiscalização. 

3) O n.º 4 (anterior n.º 3) do artigo 91.º da 
norma regulamentar também estabelece 
requisitos de informação a divulgar, pelo que se 
procedeu ao respetivo ajustamento neste 
sentido. 

Artigo 91.º, n.º 4 (anterior artigo 89.º, n.º 
3) 

“Divulgação da política de remuneração” 

Proposta de alteração do n.º 3 do artigo 89.º do projeto de 

norma regulamentar, passando a prever que a informação 

elencada nos números anteriores, bem como o montante 

anual da remuneração auferida pelos membros do órgão de 

administração e demais pessoas que dirigem efetivamente a 

O artigo 245.º-A do Código dos Valores 
Mobiliários, relativo ao relatório anual sobre 
governo das sociedades, foi revogado pela Lei 
n.º 99-A/2021, de 31 de dezembro. Sem 
prejuízo, a obrigação de elaboração do relatório 
sobre a estrutura e as práticas de governo 
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empresa e pelos membros do órgão de fiscalização conste 

do relatório de gestão, em razão da revogação da Lei n.º 

28/2009, de 19 de junho, que estabelecia, no seu artigo 3.º, 

que a política de remuneração dos membros do órgão de 

administração e de fiscalização, bem como o montante 

anual da remuneração auferida pelos membros dos referidos 

órgãos (de forma agregada e individual) devia ser divulgada 

nos documentos anuais de prestação de contas. Com esta 

revogação, e encontrando-se o relatório sobre a estrutura e 

as práticas de governo societário apenas previsto para as 

sociedades emitentes de ações admitidas à negociação em 

mercado regulamentado nos termos do artigo 245.º-A do 

Código dos Valores Mobiliários, importa assegurar/clarificar 

que o disposto no n.º 3 do artigo 89.º do projeto de norma 

regulamentar se aplica a todas as empresas de seguros e de 

resseguros (e não apenas às sociedades cotadas). 

societário (quando não faça parte integrante do 
relatório de gestão) resulta da alínea b) do n.º 2 
do artigo 70.º do Código das Sociedades 
Comerciais, o qual se aplica a todas as 
empresas de seguros e de resseguros. Pelo que 
se encontra assegurada a coerência dos regimes 
legais aplicáveis, mesmo com a revogação da 
Lei n.º 28/2009, de 19 de junho. A este 
propósito, foi clarificado que a divulgação do 
montante anual da remuneração auferida pelos 
membros do órgão de administração e pelos 
membros do órgão de fiscalização deve ser 
efetuada de forma individual, em linha com o 
regime anteriormente previsto na Lei n.º 
28/2009, de 19 de junho. 

Questão 18: “Considera adequada e 
suficiente a proposta de divulgação 
pública da declaração de conformidade 
ou seria útil regulamentar o conteúdo e 
forma de apresentação da informação a 
divulgar?” 

Sobre a divulgação pública da declaração de conformidade, 

o setor considera que: 

#) É suficiente a proposta de divulgação pública da 

declaração de conformidade, devendo existir liberdade de 

cada empresa de seguros para estabelecer o seu modelo 

atendendo às suas especificidades. 

A ASF tomou devida nota do presente 
comentário. 

Questão 19: “Tendo em conta o carácter 
inovatório da regulamentação em matéria 
de participação interna de irregularidades 

Sobre o grau de detalhe da regulamentação em matéria de 

participação interna de irregularidades, o setor considera 

1, 5) Acolhido. A Lei n.º 93/2021, de 20 de 
dezembro, estabelece o regime geral de 
proteção de denunciantes de infrações, ou seja, 



 

51 

 

em empresas de seguros e de resseguros, 
considera que a proposta tem um grau 
adequado de detalhe para prosseguir o 
objetivo de operacionalização do regime 
legal?” 

que: 

1) Existindo um regime legal atual e robusto definido 

através da Lei nº 93/2021, de 20 de dezembro 

(whistleblowing), não faz sentido estar, por via regulamentar 

e sectorial, a criar inconsistências, em virtude da falta de 

alinhamento com os requisitos da referida lei. Por exemplo, 

esta lei prevê 7 dias para acusar a receção da denúncia, 

enquanto o projeto de norma regulamentar prevê 5 dias. 

Também se prevê a designação de um dos membros do 

órgão de fiscalização como responsável pelo tratamento da 

participação, mas tal condiciona o modelo que venha a ser 

adotado, já que tal não resulta da lei do whistleblowing. 

2) Deve-se também ter atenção que os seguradores estão a 

preparar esse projeto atendendo à data de aplicação em 

junho de 2022 e não deveriam estar a ser criados fatores 

adicionais de perturbação do processo. Nesse sentido, a data 

de aplicação desta nova obrigação deveria estar alinhada 

com as datas daquela lei. 

3) Existindo uma política de participação de Irregularidades 

do Grupo, que obedece ao aviso 3/2020 de BdP, pode a 

segurada que se inclui nesse grupo financeiro, partilhar a 

referida política, ainda que a mesma possa carecer de 

alterações decorrentes da presente NR? 

4) Na alínea a) do nº 4 do artigo 91º importa clarificar que 

normas legais se encontram na exigência deste pedido? Esta 

os atos ou omissões contrários a regras 
constantes dos atos da União Europeia 
referidos no anexo da Diretiva (UE) 
2019/1937 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, a normas nacionais que executem, 
transponham ou deem cumprimento a tais atos 
ou a quaisquer outras normas constantes de 
atos legislativos de execução ou transposição 
dos mesmos, onde se inclui a Diretiva 
Solvência II [cf. artigo 1.º e alínea a) do n.º 1 do 
artigo 2.º da referida Lei]. O disposto na Lei n.º 
93/2021, de 20 de dezembro, não prejudica os 
regimes de proteção de denunciantes previstos 
nos atos setoriais específicos da União 
Europeia referidos na parte II do anexo da 
Diretiva (UE) 2019/1937 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, ou nos atos 
legislativos de execução, transposição ou que 
deem cumprimento a tais atos - como é o caso 
do artigo 305.º do RJASR e da presente norma 
regulamentar, referentes, em particular, à 
participação interna de irregularidades -, 
nomeadamente quando se revele adequado a 
previsão de especificidades face ao regime 
segurador e ressegurador. Sem prejuízo, a ASF 
entende que se deve procurar estabelecer 
igualmente o alinhamento da norma 
regulamentar com a Lei n.º 93/2021, de 20 de 
dezembro, pelo que se procedeu à alteração das 
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exigência não foi acompanhada pelo Aviso 3/2020 do BdP. 

5) Em algumas alíneas do nº 1 do artigo 92º são definidos 

prazos e exigências que conviria estarem harmonizados com 

os do Aviso 3/2020 do BdP dirigido ao setor bancário, estes 

alinhados com a Lei nº 93/2021: (i) a alínea b) indica que o 

prazo de acusação de receção ao autor da participação é de 

5 dias, quando no Aviso 3/2020 do BdP este prazo é de 7 

dias; (ii) a alínea d) indica que o prazo para a produção do 

relatório é de 60 dias, quando no Aviso 3/2020 do BdP este 

prazo é de 3 meses; (iii) a alínea e) indica a necessidade de 

informar o autor sobre o avanço do procedimento, quando 

esta exigência não foi contemplada no Aviso 3/2020 do 

BdP. 

6) Não parece necessária a exigência da alínea c) do nº 1 do 

Artigo 92º, uma vez que é uma responsabilidade que recai 

sobre o órgão como um todo. 

7) O artigo 305º do RJASR refere que as participações 

devem ser comunicadas ao órgão de fiscalização, mas o 

artigo 92º, na alínea c (Designação de um dos membros do 

órgão de fiscalização como responsável pelo tratamento da 

participação), parece querer que seja o próprio membro do 

órgão de fiscalização a tratar a participação. Parece-nos que 

o membro do órgão de fiscalização deve ser destinatário da 

informação, mas não terá de ser o responsável pelo 

tratamento das participações, cujo processo deverá ser 

alíneas b), d) e à eliminação da alínea e), todas 
do n.º 1 do artigo 94.º (anterior artigo 92.º) da 
norma regulamentar, bem como à alteração da 
alínea c) do n.º 2 da mesma disposição. 

2) Cf. resposta abaixo aos comentários 
relativos ao artigo 121.º (anterior artigo 119.º) 
da norma regulamentar. 

3) Relativamente à partilha da política de 
participação de irregularidades, cf. resposta 
dada ao comentário referente ao artigo 10.º da 
norma regulamentar. 

4) O âmbito de aplicação da alínea a) do n.º 4 
do artigo 93.º (antigo artigo 91.º) da norma 
regulamentar resulta do disposto nos n.os 1 e 3 
do artigo 305.º do RJASR. 

6) Acolhido. Foi ajustada a redação da alínea c) 
do n.º 1 do artigo 94.º (anterior artigo 92.º) da 
norma regulamentar, de modo a que a 
responsabilidade pelo tratamento da 
participação recaia sobre o órgão de 
fiscalização como um todo, em linha com os 
n.os 1 e 3 do artigo 305.º do RJASR.  

7) Note-se que, nos termos da alínea h) do n.º 4 
do artigo 93.º (anterior artigo 91.º) da norma 
regulamentar, o órgão de fiscalização pode 
solicitar a colaboração a de unidades orgânicas 
ou de órgão social no âmbito do tratamento da 
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decidido e gerido pela própria entidade. 

8) Questiona-se se não existe redundância no artigo 94º. Ou 

seja, uma participação que tenha sido reportada de acordo 

com o nº 1 do artigo 93º e da qual uma função chave tenha 

tido conhecimento, deve ser reportada pela mesma 

novamente? 

9) Havendo a obrigatoriedade de existência de uma política 

e de a implementar efetivamente, caso não existam 

participações a elaboração de um relatório anual sobre esta 

matéria, como previsto no artigo 95º, representa uma carga 

administrativa desnecessária, não aportando valor algum 

acrescido à mera consulta e leitura da política por parte da 

Autoridade de Supervisão. Neste sentido, sugere-se que este 

relatório tenha aplicabilidade apenas às empresas de seguros 

que tenham recebido participações. 

10) Parece-nos que a obrigação de revisões mínimas anuais 

da política é excessiva. Sugere-se retirar a periodicidade 

mínima ou pelo menos prever periodicidade trianual. 

11) Por outro lado, no aviso 3/2020 do BdP este relatório 

não é de entrega obrigatória ao BdP, sendo apenas enviado 

a pedido. Sugere-se, também aqui, um alinhamento das 

exigências com as do setor bancário. 

12) Deveria ser esclarecido se podem aqui ser incluídas as 

obrigações de reporte de irregularidades nos termos gerais, 

participação. A este propósito, efetuou-se um 
pequeno ajustamento à mencionada disposição. 

8) A ASF entende que a realização de uma 
participação nos termos do n.º 1 do artigo 
305.º do RJASR não prejudica o contributo que 
pode advir do cumprimento do disposto no n.º 
3 da referida disposição pelas pessoas que 
exercem funções-chave para o procedimento 
de receção, averiguação e conclusão da 
participação. 

9-11) O estabelecimento da revisão mínima 
anual da política de participação de 
irregularidades encontra-se alinhado com a 
periodicidade de revisão das demais políticas 
que integram o sistema de governação, previsto 
no n.º 5 do artigo 64.º do RJASR, bem como 
com a periodicidade de envio do relatório nesta 
matéria. De notar que decorre do n.º 7 do 
artigo 305.º do RJASR a obrigação de 
apresentação anual à ASF de um relatório em 
matéria de participação de irregularidades no 
âmbito da prestação de informações prevista 
no artigo 81.º do RJASR, o que impede que o 
mesmo apenas possa ser enviado a pedido do 
supervisor. Por outro lado, este relatório não 
versa apenas sobre as participações recebidas, 
mas também sobre os meios de receção, 
tratamento e arquivo de participações de 
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das restantes matérias para as quais existem obrigações 

legais, nomeadamente as resultantes dos regimes jurídicos 

de Prevenção do Branqueamento de capitais, da Prevenção 

do Assédio no local de trabalho, Protecção de Dados, etc. 

irregularidades graves. Além disso, o envio 
anual do relatório permite à ASF confirmar 
que, no ano em causa, não existiu qualquer 
participação de irregularidades em detrimento 
do incumprimento da respetiva obrigação de 
envio. 

12) A obrigação prestação de informação 
constante do n.º 7 do artigo 305.º do RJASR 
aplica-se, nos termos legais, às irregularidades 
descritas no n.º 1 da mesma disposição. 
Perspetiva-se que o reporte em causa possa 
contemplar a participação de outras 
irregularidades caso tal seja compatível com o 
quadro legal e regulamentar aplicável ao regime 
de participação interna de irregularidades sob 
análise e a ASF seja a autoridade destinatária 
competente. 

Questão 20: “Considera adequados os 
requisitos previstos neste capítulo ou 
existem matérias que seria necessário ou 
útil regulamentar no domínio do sistema 
de governação ao nível dos grupos 
seguradores ou resseguradores?” 

Sobre o sistema de governação ao nível dos grupos 

seguradores ou resseguradores, o setor considera que: 

1) São adequados os requisitos. A aplicação ao nível dos 

grupos far-se-á mutatis mutandis, sem necessidade de 

acréscimo de disposições regulamentares. Deve ser dada 

liberdade organizativa e espaço para soft law com correta 

adaptação a cada caso concreto. 

2) Aliás, a granularidade de requisitos a considerar em sede 

de política de participação de irregularidades (nº 4 do artigo 

A ASF tomou devida nota do presente 
comentário. 
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91º) poderá mesmo dificultar a operacionalização da mesma 

em empresas de seguros com estruturas reduzidas. 

Artigo 120.º (anterior artigo 118.º) 

“Norma revogatória” 

Proposta de revogação da Norma Regulamentar n.º 

10/2006-R, de 24 de outubro, e da Circular n.º 1/2017, de 

15 de fevereiro, bem como da Norma Regulamentar n.º 

13/2003, de 17 de julho, e da Circular n.º 19/2005, de 27 de 

setembro. 

Acolhido quanto à revogação da Norma 
Regulamentar n.º 10/2006-R, de 24 de 
outubro, e da Circular n.º 1/2017, de 15 de 
fevereiro. 

A ASF entende que a norma regulamentar não 
é a sede própria para a revogação da Norma 
Regulamentar n.º 13/2003-R, de 17 de julho, e 
da Circular n.º 19/2005, de 27 de setembro. 

Artigo 120.º, n.º 2 (anterior artigo 118.º, 
n.º 2) 

“Norma revogatória” 

 

Eliminação do n.º 2 do artigo 118.º do projeto de norma 

regulamentar caso a Norma Regulamentar n.º 10/2009-R, 

de 25 de junho, seja previamente revogada pela nova norma 

regulamentar relativa à conduta de mercado e ao tratamento 

de reclamações pela ASF. 

Mantém-se o n.º 2 do artigo 120.º (anterior 
artigo 118.º) da norma regulamentar, na medida 
em que a nova norma regulamentar relativa à 
conduta de mercado e ao tratamento de 
reclamações pela ASF ainda não foi publicada. 

Artigo 121.º (anterior artigo 119.º) 

“Entrada em vigor e produção de 
efeitos” 

19) Prevê este artigo que a norma regulamentar entra em 

vigor no dia imediato ao da sua publicação. Tal prazo é 

manifestamente inexequível e irrealista. Tal como 

reconhecido no documento de consulta pública quanto aos 

impactos, esta norma regulamentar levará à revisão e 

densificação da maioria, senão da totalidade, das políticas, 

para além dos planos previstos (por ex. estratégico e o de 

sucessão), caso seja mantida essa previsão. Essa é uma tarefa 

morosa, que envolve muitas áreas e recursos, em paralelo 

com o trabalho do dia-a-dia e com outros projetos que estão 

Após ponderação interna, a ASF considera que 
a norma regulamentar deverá entrar em vigor 
30 dias após a data da sua aplicação, ainda que 
relativamente a algumas matérias, pela sua 
novidade ou pela morosidade acrescida que o 
seu cumprimento pode implicar, o regime 
apenas produza efeitos a partir de 1 de janeiro 
de 2023. É ainda clarificado os termos do 
cumprimento das obrigações de divulgação de 
informação em matéria de remuneração e de 
apresentação à ASF do relatório sobre com os 
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em execução como, por exemplo, os do IFRS17 e da 

Sustentabilidade, entre muitos outros. Nessa medida, 

mesmo um prazo de seis meses será curto para garantir a 

revisão de todo o sistema de governação, para além das 

alterações que se imponham pela aprovação das outras 

normas regulamentares colocadas em consulta pública. Por 

conseguinte deve ser dado um período de adaptação não 

inferior a 1 ano para conclusão do processo de revisão e 

implementação dos requisitos relativos ao sistema de 

governação das empresas de seguros. 

resultados da avaliação interna da política de 
remuneração (incluindo ao nível do grupo) e 
do relatório relativo à receção, tratamento e 
arquivo de participações de irregularidades 
graves. 

Artigo 121.º (anterior artigo 119.º) 

“Entrada em vigor e produção de 
efeitos” 

Propõe-se que o projeto de norma regulamentar produza 

efeitos 180 dias após a data da sua publicação e disponha 

que os relatórios previstos inovadoramente apenas devam 

ser elaborados no ano de 2023, por referência ao exercício 

económico em curso. 

Cf. resposta ao comentário anterior.  
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TABELA DE COMENTÁRIOS 

Questão 1: Concorda com o âmbito objetivo da norma regulamentar ou considera que algumas das matérias deveriam ser autonomizadas ou, ainda, que outras matérias 
deveriam ser também integrar esta norma regulamentar? 
[Artº 1º] 

Em geral, o setor concorda com o âmbito objetivo da norma regulamentar, mas considera que: 

1) Se deve evitar a imposição de regras e de desenvolvimentos de iniciativa nacional, que vão além do quadro regulatório europeu (o denominado “goldplating”), que 
acarretam custos desnecessários, quer para as empresas, quer para os tomadores de seguros, e que afetam os operadores nacionais face aos seus concorrentes europeus. 
O normativo deve estar mais em linha com o quadro regulatório europeu. 

2) Tendo em consideração o que se estabelece no quadro legal, designadamente na alínea b) do nº 2 do artigo 64º do RJASR, aprovado pela Lei 147/2015, de 9 de setembro, 
propõe-se a possibilidade de, sempre que adequado, serem adotadas regras alternativas, e/ou orientações, que tenham em consideração a necessidade de assegurar a 
proporcionalidade do sistema de governação das empresas de seguros à natureza, dimensão e complexidade das suas atividades. Seria importante para as empresas de 
menor dimensão e/ou cujas atividades podem apresentar menor complexidade ter indicação sobre os requisitos cujo cumprimento por parte destes operadores poderia 
ser dispensado.   

3) Seria benéfico que a regulação desta matéria não estivesse muito dispersa. Se a extensão das matérias a regulamentar impedir que tudo o que respeita ao sistema de 
governação conste numa única norma regulamentar, seria conveniente identificar de forma clara, p.ex. por referência, todas as disposições regulamentares da ASF sobre o 
sistema de governação das empresas de seguros, para permitir a sua consideração de forma integrada e facilitar a revisão do sistema de governação. 

 

Questão 2: Concorda com o conjunto de definições previsto ou entende que a interpretação e aplicabilidade da norma regulamentar seriam facilitadas pelo aditamento de 
outras definições? Neste último caso, quais? 
[Artº 3º] 

Sobre as definições, o setor considera que: 

1) A definição de «Pessoa que dirige efetivamente a empresa» mistura conceitos que nos termos do RJASR estão separados como Pessoa de dirige efetivamente a empresa 
e Direção de Topo (encontra-se previsto em duas alíneas autónomas do artigo 43º do RJASR). 

2) A definição de «Remuneração variável» reflete a que já se encontrava na Circular 6/2010. De acordo com esta definição, a componente da remuneração que dependa 
de critérios de desempenho seria considerada variável. No entanto, o nº 1 do artigo 81º (relativo aos critérios de atribuição da remuneração variável) define que “quando 
a atribuição da remuneração variável dependa da avaliação de desempenho, deve atender-se não apenas ao desempenho individual, mas também ao desempenho coletivo 
da unidade de estrutura onde o colaborador se integra e da própria empresa de seguros”. De acordo com o teor desta norma, parece que pode haver situações em que a 
remuneração variável não depende do desempenho, o que não é coerente com a definição avançada. Por outro lado, se a remuneração variável é a que está dependente 
de critérios de desempenho, a participação nos lucros, não estando dependente de tais critérios, seria considerada, a contrario, como remuneração fixa. No entanto, ainda 
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que não exista uma definição de remuneração fixa, normalmente entende-se que existe alguma permanência nos valores que a constituem. Atendendo ao acima exposto, 
parece-nos que podem existir componente variáveis não dependentes de desempenho, pelo que a definição deverá ser corrigida em conformidade. 

3) A definição de «Pessoas cujas atividades profissionais têm um impacto relevante no perfil de risco da empresa de seguros ou de resseguros», prevista na alínea k) do 
artigo 3.º, poderá necessitar de alguma clarificação na expressão “participam nas decisões”, no sentido de referir se abrange uma mera recomendação ou se pressupõe 
uma votação efetiva ou decisão autónoma (ainda que por delegação). 

4) Ainda relativamente à definição de «Pessoas cujas atividades profissionais têm um impacto relevante no perfil de risco da empresa de seguros ou de resseguros», será 
que o responsável da função de conduta de mercado tem enquadramento neste conceito, atentas as tarefas que lhe são acometidas no âmbito do projeto de norma 
regulamentar sobre Conduta de Mercado? 

5) Podem ser acrescentadas outras definições que facilitariam a compreensão das várias obrigações, nomeadamente para os conceitos de: 

(i) “plano estratégico”, mencionado no artigo 5º; 

(ii) “deficiência”, mencionado no artigo 9º; 

(iii) “partes relacionadas”, mencionado no artigo 19º, importando precisar se se deve atender à definição constante da IAS 24 ou outra e, neste caso, qual;  

(iv) “partes equiparadas a estas por serem suscetíveis, dado o seu relacionamento, de exercer uma influência indevida sobre as pessoas abrangidas pelas regras em 
causa”, também mencionado artigo 19º; 

(v) “colaborador” para efeitos das previsões relativas à remuneração, a exemplo do que ocorre no artigo 115.º - C do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades 
Financeiras, já que o conceito constante do projeto de norma regulamentar abrange os membros do órgão de administração, as pessoas que são responsáveis por funções-
chave ou exercem funções-chave e outras pessoas cujas atividades profissionais têm um impacto relevante no perfil de risco da empresa de seguros ou de resseguros. 

(vi) “cliente”, conforme definido no projeto de norma regulamentar da conduta de mercado, e que poderia ser usado, por exemplo, na alínea c) do nº 2 do artigo 8º. 

 

Questão 3: Concorda com a previsão genérica do dever de o órgão de administração das empresas de seguros e de resseguros definir um plano estratégico? 
[Artº 5º] 

Sobre o dever de definição de um plano estratégico, o setor considera que: 

1) Este é um campo onde deveria ser deixada maior liberdade a cada segurador, podendo ser referido que a empresa deve considerar o seu perfil de risco e o sistema de 
controlo interno na definição do plano estratégico, mas sem necessidade da especificação de objetivos prevista no nº 2 do artigo 5º. 

2) É também um dos temas em que se justificaria uma menção expressa à adequação dos requisitos regulamentares à natureza, dimensão e complexidade da atividade e 
riscos das empresas. 

3) Quanto à divulgação deste plano, discorda-se frontalmente da exigência da sua divulgação pública no sítio da empresa de seguros na Internet, conforme vertido no nº 3 
do artigo 5º. Tratando-se de um plano com informação de negócio, ainda para mais de índole estratégica, e traduzindo o resultado de estudos e iniciativas, algumas pioneiras 
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e com segredos comerciais, este plano entra necessariamente na esfera do segredo de negócio, pelo que a sua divulgação tenderá a distorcer a concorrência no mercado. 
Ademais, não se descortina um particular interesse nos consumidores de seguros que justifique a divulgação pública deste tipo de informação. Deste entendimento parece, 
aliás, comungar o Banco de Portugal, uma vez que no normativo regente desta matéria (artigo 10º do Aviso 3/2020) não consagrou a necessidade de divulgação ao público 
em geral, mas tão-só aos colaboradores e membros do órgão de fiscalização. Desta forma, advoga-se a eliminação do nº 3 do artigo 5º deste projeto de norma regulamentar, 
ou, pelo menos, a supressão da última parte do preceito. 

4) Acresce que a exigência de divulgação pública deste plano estratégico iria conduzir a que as seguradoras fossem conservadoras na informação que aí colocam, para não 
perder a margem de diferenciação face ao mercado. 

5) Devendo o plano estratégico assentar num processo formal, conforme previsto no nº 1 do artigo 5º, poderá ser um documento escrito, um plano em “project”, ou 
baseado numa ferramenta de gestão de processos, ou noutro qualquer suporte informático? 

6) Por outro lado, não é claro o que se entende por processo “executado com periodicidade adequada”, expressão também usada neste nº 1 do artigo 5º. 

 

Questão 4: Concorda com o elenco de responsabilidades do órgão de administração? 
[Artº 12º] 

Sobre as responsabilidades atribuídas ao órgão de administração, o setor considera que: 

1) Não se justifica a obrigatoriedade de revisão anual do sistema de governação, prevista nas alíneas b) e c) do nº2 do artigo 12º. Não se prevê que o sistema de governação 
de uma companhia de seguros mude com frequência, e sofra constantes alterações, até porque deverá existir uma estabilidade para garantir uma operação adequada, 
responsabilidades claramente definidas e um processo de tomada de decisões também ele claro e transparente. Se no nº 1 do artigo 9º se refere que o âmbito e frequência 
das revisões internas do sistema de governação deve ter em consideração a natureza, dimensão e complexidade das atividades, a definição de uma periodicidade anual 
obrigatória vai contra o previsto neste artigo, que parecia estar a ter em conta o princípio da proporcionalidade. A norma deverá determinar que o sistema de governação 
se encontre atualizado, devendo a periodicidade das revisões internas ser estabelecida pela seguradora, sob pena de se estarem a criar rotinas burocráticas de revisão, com 
o único propósito de cumprir normativos, sem acréscimo de valor efetivo, com os custos que tal representaria. A ser estipulado um prazo, este poderia ser, por exemplo, 
de 3 anos, sem prejuízo de serem efetuadas revisões intercalares sempre que se justifique. 

2) Não se percebe por que motivo o código de conduta e as políticas de gestão de conflitos de interesses devem ser objeto de parecer prévio do órgão de fiscalização, 
conforme previsto nas alíneas f) e g) do nº 2. Parece-nos que tal será contrário à simplificação de processos que as empresas procuram implementar, não se encontrando 
valor acrescentado nesse parecer prévio, em particular quando se trate de seguradoras que integrem um grupo, cujos códigos de conduta sejam definidos pela casa-mãe, 
situação em que o parecer prévio do órgão de fiscalização parece constituir uma mera formalidade sem valor acrescentado. Trata-se de matéria que facilmente pode ser 
acometida à função de verificação do cumprimento, sendo passível de constituir uma sobreposição de responsabilidades que necessita de ser esclarecida, já que legalmente 
as competências de fiscalização do Conselho Fiscal se focam mais nas contas e resultados das empresas. 
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3) Sugere-se que a comunicação de problemas sem receio de represálias, prevista na subalínea i) da alínea b) do nº 2, tenha uma remissão para os artigos da participação 
interna de irregularidades, em especial para a parte sobre as garantias do participante. 

 

Questão 5: Concorda com a maior densificação da regulamentação das matérias relativas à cultura organizacional e aos códigos de conduta? 
[Artº 13º e Artº 14º] 

Sobre a densificação da regulamentação relativa à cultura organizacional e aos códigos de conduta, o setor considera que: 

1) Não há necessidade e é contraproducente a densificação destas matérias face ao disposto no RJASR (nomeadamente no artigo 79º), em linha com o comentário à questão 
1. Sugere-se, por isso, que se elimine a densificação das matérias relativas à cultura organizacional e aos códigos de conduta. 

2) Relativamente ao nº 3 do artigo 13º presume-se que é uma mera obrigação de meios. Em concreto, qual o âmbito de amplitude de “deve assegurar”? Deve aprovar um 
Código de Conduta? Deve conter uma clausula contratual nesse sentido? Ou é exigível que seja feito algum controlo da implementação? 

3) A obrigação prevista no nº 4 do artigo 13º, relativa ao caso de subcontratação de uma função ou atividade fundamental ou importante, não se encontra nas Orientações 
da EIOPA, pelo que se sugere que exista apenas uma obrigação de o prestador se conformar, em cada momento, na prestação dos serviços, com o Código de Conduta ou 
outras regras aplicáveis do subcontratante, dispensando-se a declaração de tomada de conhecimento, até porque esta teria um caráter necessariamente estático que seria 
de pouca utilidade. 

4) Do ponto de vista prático, nem sempre é possível obter uma vinculação às regras de conduta da empresa, em especial por parte de prestadores de serviço com algum 
peso. Neste sentido, sugere-se que a vinculação seja substituída por declaração em como comunga dos princípios constantes do código de ética. 

5) Estando a seguradora incluída num grupo financeiro que já tem um Código de Conduta adotado, pode manter-se a partilha do código de conduta entre a banca (que 
responde ao aviso 3/2020 do BdP) e a seguradora, assegurando que alterações específicas regulamentadas na presente norma sejam incluídas no referido código? 

6) O regime geral de prevenção da corrupção define um prazo para as revisões, pelo que se sugere o alinhamento com o mesmo.  

7) Por outro lado, as alterações de estrutura organizacional ou do modelo de negócio também devem fazer parte do elenco de alterações que requerem a revisão do código 
de conduta. 

8) A matéria prevista na alínea d)  do nº 2 do artigo 14º não está já prevista especificamente na Politica de Tratamento de Clientes? Ou o que se pretende é que no Código 
de Conduta seja feita uma remissão para a existência da Política de Tratamento de clientes? 

9) Relativamente ao nº 5 do artigo 14º, pretende-se que haja um sign off expresso de cada colaborador?  

 

Questão 6: Concorda com a introdução do dever de aprovação de um plano de sucessão, pelo menos, dos membros do órgão de administração e fiscalização, dos diretores 
de topo e dos responsáveis por funções-chave? 
[Artº 12º] 
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Sobre o dever de aprovação de um plano de sucessão, o setor considera que: 

1) Não parece adequada, nem exequível, exigência de um plano de sucessão nos termos que propostos, sobretudo no que respeita aos membros dos órgãos de 
administração e fiscalização. 

2) Ainda que se compreenda a preocupação subjacente, as empresas de seguros naturalmente também a têm, adotando modelos e processos para o efeito. Assim, 
atendendo a que estes modelos não têm apresentado problemas, afigura-se desnecessário criar esta nova obrigação. Quando muito, deverá esta aprovação ser facultativa. 

3) Não parece adequado ao quadro legal constante do Código das Sociedades Comerciais que o órgão de Administração aprove um plano de sucessão que assegure a sua 
própria sucessão e do órgão de fiscalização quando os candidatos a eleição são determinados pelos acionistas. Tal solução, além de constituir um risco de conflito de 
interesses, no que respeita à definição do próprio plano e de “intervir” no plano de sucessão do órgão fiscaliza a sua atividade, parece ser uma ingerência nos poderes e 
responsabilidades dos acionistas. 

4) Ademais, o ICP 7 do IAIS é claro ao afirmar o órgão de administração, tendo em vista a execução de uma supervisão eficaz, deve garantir que existem políticas e processos 
relativos à nomeação, exoneração e sucessão dos Diretores de Topo e responsáveis por funções-chave, devendo participar ativamente dos mesmos. Cremos fazer mais 
sentido a formalização de um requisito em como os membros do órgão de administração cessante se comprometem a assegurar a transição de funções para os membros 
eleitos em linha com os deveres de cuidado e de lealdade, atuando com a diligência de um gestor criterioso e ordenado. 

5) Trata-se de uma obrigação que representará, injustificadamente, um acréscimo de carga administrativa, especialmente em seguradores de pequena dimensão, uma vez 
que o elenco de cargos sucessíveis é muito profuso, implicando um ónus acrescido para seguradores de reduzida dimensão. 

6) Por outro lado, de um plano dessa natureza poderão não se extrair os objetivos pretendidos, por motivos de vária ordem, como sejam: (i) o cumprimento do plano não 
assumir caráter injuntivo, podendo não passar de um “caderno de intenções”; (ii) necessidade de atualização regular do plano de sucessão em função do plano estratégico 
(artigo 5º); (iii) entendimentos diversos sobre os requisitos a considerar em função os membros do órgão de administração em exercício de funções e (iv) em caso de 
alterações na estrutura acionista da empresa de seguros, o plano de sucessão poderá perder sentido útil se os perfis almejados pelos novos detentores do capital para gerir 
a empresa não forem os identificados no referido plano. 

7) Não é viável ter uma “lista permanentemente atualizada de possíveis candidatos a cargos eletivos que possa ser submetida à consideração da assembleia geral”, desde 
logo porque a escolha e seleção dos membros a eleger compete aos acionistas ou, eventualmente, a um Conselho Geral e de Supervisão. Não parece, por isso, ajustado a 
obrigação de aprovação por parte do órgão de administração de um plano de sucessão que contenha a referida lista permanentemente atualizada de candidatos aos órgãos 
sociais. 

8) Para os seguradores de pequena dimensão, por vezes com departamentos de uma ou duas pessoas, não parece sequer exequível manter uma “lista permanentemente 
atualizada de possíveis candidatos”.  

9) Não existe uma norma que habilite o tratamento de dados pessoais das pessoas que constem dessas listas, não se especifica quais os dados suscetíveis de tratamento, 
períodos de conservação adequados, direito de acesso à informação pelos potenciais candidatos, etc. 
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10) A existir, o plano de sucessão deveria restringir-se aos diretores de topo e responsáveis por funções chave, e o seu conteúdo mínimo às obrigações previstas nas alíneas 
a) a d) do nº 4 do artigo 12º. 

 

Questão 6 (1)*: Considera adequada e suficiente a articulação deste capítulo com o regime de avaliação da adequação previsto no RJASR, no Regulamento Delegado e na 
Norma Regulamentar n.º 3/2017-R, de 18 de maio? 
[Artº 16º a Artº 19º] 

Sobre a articulação deste capítulo com outros regimes, foi suscitada apenas a seguinte dúvida: 

#) Considerando que a Norma Regulamentar nº 3/2017-R, de 18 de maio está em processo de revisão, que matérias irão ser revistas e como irá articular esta revisão com 
esta nova norma regulamentar? 

 

Questão 7: Considera adequada e suficiente a regulamentação do dever de as empresas de seguros e de resseguros disporem de regras de prevenção, comunicação e 
sanação de situações de conflitos de interesses? 
[Artº 19º] 

Sobre a regulamentação relativa a conflitos de interesse, o setor considera que: 

1) Sugere-se a reformulação da redação do nº 1 do artigo 19º, porque o tema da prevenção de conflitos de interesses é mais abrangente que a política de seleção e avaliação. 
Assim, o que deverá constar nesta última são princípios ou procedimentos que salvaguardem que não são selecionadas para os cargos pessoas que se encontram em 
situação de conflito de interesses. 

2) Ademais, considerando a relevância do risco do conflito de interesses, entende-se que o mesmo deve ser objeto de tratamento em política própria, transversal a todas 
as áreas de atuação da companhia, podendo ser criadas regras específicas consoante a política em que se esteja a analisar o tema (conceção de produtos, seleção e 
avaliação, contratação de prestadores, etc..), sendo os princípios genéricos recebidos nos códigos de conduta. 

3) Não deve ser adotada uma definição regulamentar de conflitos de interesses, tal como é feito no nº 3 do artigo 19º do projeto de norma regulamentar, deixando a sua 
definição para aquilo que são os quadros definidos, quer em termos doutrinários, quer em termos jurisprudenciais, no domínio do direito das sociedades. Nesta matéria, 
deve ser seguida a abordagem da legislação e orientações europeias, tanto da EIOPA como da EBA (ponto 106 e ss. das Guidelines on Internal Governance (EBA-GL-2017-
11)_PT.pdf (europa.eu), onde não foi adotada qualquer definição de conflitos de interesses. Note-se que o próprio Aviso do Banco de Portugal n.º 3/2020, de 29 de junho, 
que foi considerado na elaboração do presente projeto de norma regulamentar, também não adotou qualquer definição regulamentar de conflito de interesses. 

4) Sucede ainda que a redação do nº 3 do artigo 19º dá lugar a dúvidas interpretativas, nomeadamente quando refere “interesses ou relações financeiras e não financeiras, 
presentes ou passadas”, sem delimitar um limiar mínimo relativamente às relações financeiras ou um âmbito temporal a considerar, bem como quando refere 
“independentemente da respetiva natureza pessoal, institucional, financeira, comercial, política ou outra”, o que ter de ser clarificado. 
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5) A densidade da regulamentação implica um ónus burocrático acrescido, que poderá ser desproporcional em operadores de reduzida dimensão. Refira-se, a título de 
exemplo, a obrigatoriedade de o departamento/área a quem o órgão de administração delega a responsabilidade de verificação de conflitos de interesses (que muitas 
vezes poderá acumular esta responsabilidade com outras) ter de proceder uma avaliação de eficácia com frequência, pelo menos, anual (artigo 19º/4/b/iii)). Sugere-se, 
portanto, a simplificação/aligeiramento das obrigações constantes do artigo 19º, em especial a eliminação das subalíneas da alínea b) do nº 4. 

6) E em relação à subalínea ii) da alínea b) do nº 4, desde que os princípios de prevenção de conflitos de interesses constem do código de ética que já tem publicação 
obrigatória, será dispensável a divulgação da sua política, que poderá conter procedimentos internos da empresa que não necessitam de ser conhecidos do público em 
geral. 

7) A alínea b) do nº 4, em bom rigor, deveria estar redigida no plural, já que existirão casos em que haverá mais do que um interveniente no processo. 

8) Como já referido, deve ser também clarificado qual o conceito de “partes relacionadas” constante da subalínea ii) da alínea f) do nº 4 do artigo 19º, ou seja, se para o 
efeito se deve atender à definição constante da IAS 24 ou outra e, neste caso, qual, bem como sobre o alcance de “partes equiparadas a estas por serem suscetíveis, dado 
o seu relacionamento, de exercer uma influência indevida sobre as pessoas abrangidas pelas regras em causa”. 

 

Questão 8: Concorda com o elenco de tarefas da função de gestão de riscos? 
[Artº 32º] 

Sobre as tarefas da função de gestão de riscos, o setor considera que: 

1) Ainda que a matéria da fraude corresponda a um risco operacional, a tarefa concreta de elaborar o respetivo relatório poderá estar em estruturas internas responsáveis 
pela análise e deteção de fraude que não correspondam à função de gestão de riscos (área específica, ou compliance ou auditoria interna, por exemplo). Nesse sentido, 
deverá ser dada liberdade organizativa para cada segurador e o seu órgão de administração decidir sobre quem deve elaborar o relatório. 

2) Nesse sentido, poderia ser alterada a redação da alínea h) do artigo 32º da seguinte forma, semelhante à da alínea anterior: “Assegurar que o relatório sobre os 
mecanismos e procedimentos especificamente adotados no âmbito da política de prevenção, deteção e reporte de situações de fraude nos seguros, é elaborado de acordo 
com o disposto na secção seguinte”. Em consonância, propõe-se ainda o ajustamento do número 2 do artigo 35, de harmonia com o acima referido. 

 

Questão 9 a) [Por conveniência, a questão foi repartida em duas alíneas]: Concorda com a atualização dos princípios gerais e do conteúdo mínimo da política de prevenção, 
deteção e reporte de situações de fraude nos seguros? 
[Artº 34º] 

Sobre a política de prevenção, deteção e reporte de situações de fraude nos seguros, o setor considera que: 

1) As disposições contidas nos artigos 33º a 35º do projeto de norma regulamentar relativas à  “Política de prevenção, deteção e reporte de situações de fraude nos seguros”, 
não introduzem nenhuma melhoria relevante em relação ao regime da Norma Regulamentar nº 10/2009-R ainda em vigor, no que toca à vertente externa da cooperação 
entre empresas de seguros, imprescindível para a implementação de meios de prevenção e deteção de fraude nos seguros que se queiram plenamente eficazes e adequados 
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àquilo que são potenciais riscos de fraude a que tipicamente qualquer empresa de seguros ou de resseguros “(...) se encontra exposta e à natureza e especificidade dos 
riscos assumidos na sua atividade”, aspetos, entre outros, a que as políticas a aprovar por cada empresa de seguros se deverão adequar.  

2) Com efeito, e no domínio cooperação entre seguradoras, que pode constituir um dos mecanismos dotados de maior eficácia na deteção e combate à fraude em seguros, 
o nº 2 do artigo 34º do projeto reproduz o teor do nº 2 do artigo 24º da atual Norma Regulamentar nº 10/2009-R, acrescentando ainda “…   desde que compatíveis com o 
regime da concorrência e da proteção de dados pessoais”. Sem prejuízo do respeito pelos indicados regimes ser obrigatório, sem necessidade de ressalva expressa, o 
acrescentar desta lacónica remissão em bloco para os regimes jurídicos da concorrência e da proteção de dados, ao invés de permitir uma delimitação clara do conteúdo 
da cooperação permitida, em linha com as necessidades do setor no combate à fraude, introduz um enorme grau de incerteza, em nada contribuindo para uma melhoria 
dos mecanismos de combate à fraude. 

3) A este propósito não será escusado reforçar a importância que o tema tem no setor segurador. A partilha de informação entre seguradoras (ou entre seguradoras e as 
suas estruturas representativas, como será o caso da Associação Portuguesa de Seguradores), confere às medidas de combate à fraude uma eficácia não alcançável com 
medidas isoladas com uma informação estritamente confinada a cada uma das seguradoras operantes no mercado. É, pois, legítimo entender que, no âmbito da prossecução 
do interesse legítimo de prevenção e controlo da fraude das várias empresas de seguro, a criação de um sistema de partilha de informação entre todas elas se poderá 
revelar como indispensável à prossecução desse mesmo interesse legítimo. Os mecanismos de controlo interno a que cada Seguradora recorre no âmbito da prevenção e 
deteção de situações de fraude não são, na maioria dos casos, suficientes para suster estas práticas, uma vez que as mesmas podem envolver a subscrição de contratos de 
seguro e reclamação simultânea de sinistros em várias Seguradoras ou reclamação da mesma tipologia de danos em mais do que uma Seguradora. Estes casos só conseguem 
ser eficazmente detetados mediante uma adequada partilha de informação entre congéneres. Sem este tratamento, as Seguradoras ficariam impedidas de detetar inúmeras 
situações de fraude, com sérios prejuízos financeiros para a sua atividade, para os seus clientes e para a solvabilidade da empresa, identificando-se aqui um interesse 
legítimo por parte das Seguradoras envolvidas no tratamento dos dados.  

4) Para que este tratamento esteja em consonância com os interesses identificados, considera-se necessário o recurso a outro tipo de informação mais abrangente e  mais 
detalhada (incluindo o tratamento de categorias especiais de dados), desde que definidos os limites para essa partilha e tomadas as necessárias medidas de salvaguarda 
para os titulares (prestação de informação clara sobre o tratamento, regulação do tipo de dados que podem ser partilhados tendo em conta as expectativas e impactos 
para os titulares, definição de perfis de acesso a estes dados com base no princípio da necessidade de conhecer, etc.).   

5) Por outras palavras, parece-nos muito importante a reformulação do projeto de norma regulamentar de modo a: (i) reconhecer, inequivocamente, que as empresas de 
seguros e resseguros estão habilitadas a criar e a gerir mecanismos de cooperação, diretamente entre si ou por intermédio das suas associações representativas,  que 
permitam identificar situações de fraude e contribuir para a sua deteção e prevenção de modo transversal a todo o setor, e a (ii) definir, de modo mais concreto, condições 
a respeitar por esses mesmos mecanismos (incluindo condições capazes de garantir princípios e regras, concretamente, decorrentes dos regimes legais expressamente 
mencionados no projeto de redação do n.º 2 do artº 34º do Projeto), como sejam, por exemplo, tipificar a informação adequada (tendo em atenção os ramos) à identificação, 
no mecanismo adotado, de situações de fraude, e a consagração de outras condições, do tipo das acima exemplificadas. 

6) Em suma, o atual regime da norma regulamentar nº 10/2009-R é insuficiente no que toca à previsão, abrangência e legitimação dos mecanismos de cooperação entre 
seguradoras para combate à fraude em seguros, sendo que o nº 2 do artigo 34º do projeto de norma regulamentar em análise não introduz qualquer melhoria a este nível, 
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acrescentando elementos de incerteza, suscetíveis de conduzir a interpretações divergentes e à manutenção de níveis insatisfatórios e dotados de pouca eficácia no 
combate às práticas de fraude no setor segurador. 

7) Se outra alteração mais profunda não for acolhida, propõe-se, pelo menos, a adaptação do nº 2 do artigo 34º no sentido de clarificar o conceito de cooperação entre as 
empresas de seguros e de resseguros, nos seguintes termos: “2 - A efetiva implementação de políticas de prevenção, deteção e reporte de situações de fraude nos seguros 
nos termos do n.º 1 compreende a adoção de mecanismos de cooperação e comunicação entre as empresas de seguros e de resseguros, designadamente sobre as condutas 
que configurem ou em relação às quais existam razões suficientes para suspeitar que possam vir a configurar a prática de atos fraudulentos, desde que compatíveis com o 
regime da concorrência e da proteção de dados pessoais.” 

 

Questão 9 b) [Por conveniência, a questão foi repartida em duas alíneas]: Considera apropriado o dever de envio à ASF de um relatório sobre os mecanismos e 
procedimentos especificamente adotados no âmbito dessa política [de prevenção, deteção e reporte de situações de fraude nos seguros] e respetiva certificação por um 
revisor oficial de contas? 
[Artº 35º] 

Sobre o relatório dos mecanismos e procedimentos adotados no âmbito da política de prevenção, deteção e reporte de situações de fraude, o setor considera que: 

1) Não é apropriado exigir incondicionalmente a sua elaboração e que o mesmo seja sujeito à respetiva certificação por um ROC. Desta forma, não se está a ter em 
consideração a devida proporcionalidade, que deveria atender à materialidade dos riscos, introduzindo-se, mais uma vez, custos para as empresas de seguros que não se 
verificam em outros países abrangidos pelo regime de Solvência II, promovendo desta forma a desigualdade concorrencial.  

2) A informação sobre os mecanismos e procedimentos especificamente adotados no âmbito da política antifraude poderia, tal como as demais matérias relativas à gestão 
do risco, ser incluída no relatório de solvência e situação financeira, dispensando a emissão e a certificação de mais um relatório. Não se justificará manter a obrigatoriedade 
de um relatório autónomo. 

3) Ademais, tendo as seguradoras colaboradores que são ou exercem funções-chave e/ou diretores de topo, que para o exercício das suas funções são sujeitos a avaliação 
prévia por parte da ASF, tendo que cumprir com requisitos de idoneidade, qualificação profissional, independência, disponibilidade e capacidade, parecem exageradas as 
certificações por parte de ROC que a ASF pretende exigir.  

4) No que se refere à exigência do envio tempestivo do relatório à ASF, sugere-se que o mesmo seja disponibilizado mediante pedido, sempre que a ASF entenda solicitar 
esse documento. 

5) Importa ainda esclarecer se o relatório continua a ser elaborado em conjunto com os procedimentos específicos para o combate ao branqueamento de capitais e, na 
negativa, onde é que este último se enquadra à luz da presente norma regulamentar. 

6) Assim como esclarecer se o relatório deve ser previamente aprovado pelo órgão de administração (executivo ou não executivo?) ou pode ser delegada na estrutura a 
sua preparação e aprovação. 
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Questão 10: Considera adequada a divisão de funções e responsabilidades fixadas no sistema de controlo interno? 
[Artº 50º a Artº 57º] 

Sobre a a divisão de funções e responsabilidades fixadas no sistema de controlo interno, foi suscitada apenas a seguinte dúvida: 

#) Relativamente ao nº 6 do artigo 56º, é pretendido que o próprio órgão de administração realize ações de controlo? Em que medida? Ou pode delegar? 
 

Questão 11: Considera que a regulamentação da função de verificação do cumprimento deveria abranger outras matérias, para além das previstas no projeto? 
[Artº 57º] 

Sobre a regulamentação da função de verificação do cumprimento, o setor considera que: 

1) O espectro de responsabilidades da função de verificação do cumprimento já é suficientemente amplo, sendo o adequado à realidade da atividade seguradora, e, a 
existirem outras matérias, deverá estar na liberdade de cada empresa de seguros a forma de as abordar, atendendo à sua dimensão e de acordo com princípio da 
proporcionalidade. 

2) Importa esclarecer onde termina o conceito de deficiência (previsto no art. 56º) e começa o de incumprimento deste artigo 57º. No aviso 3/2020 de BdP o termo 
“deficiência” assume um caracter bastante gravoso. 

3) Prevê-se no nº 1 do artigo 57º que a função de verificação do cumprimento comunique “quaisquer indícios de violação de obrigações legais e regulamentares” de 
imediato ao órgão de administração. Parece-nos excessivo, além de que será difícil de implementar na prática a comunicação de meros indícios de violação de quaisquer 
obrigações legais e regulamentares, pelo que sugerimos a obrigação de comunicar a violação de obrigações legais e regulamentares ou a suspeita fundamentada. 

 

Questão 12: Considera ajustado o regime fixado para reduzir o risco de conflito de interesses no desempenho de função de auditoria interna? 
[Artº 59º] 

Sobre o risco de conflitos de interesses no desempenho da função de auditoria interna, o setor considera que: 

1) No plano dos princípios, as regras consagradas no artigo 59º do projeto de norma são corretas. No entanto, o afunilar dos critérios de conflitos de interesse, conforme 
disposto no nº 2 desse artigo poderá levantar dificuldades de gestão nos seguradores de reduzida dimensão. Propõe-se que do referido nº 2 seja suprimida a última parte 
(“… e não desempenham, findam a auditoria, as atividades ou funções que auditaram”).  

2) Pelo menos, deveria ser consignado um prazo razoável de “nojo”, como seja o período de 1 ano. Parece razoável determinar um período de impedimento. De outro 
modo, o auditor interno que tenha sido recrutado, por exemplo, da equipa de sinistros de acidentes de trabalho nunca poderá voltar a auditar essa área, o que acaba por 
ser penalizador uma vez que o conhecimento que traz consigo dos processos e procedimentos poderá ser benéfico na execução das tarefas de auditoria. 

3) E poderá concluir-se pela proibição de o responsável da Auditoria Interna ser recrutado internamente de ou ser transferido para outro departamento? 
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Questão 13: Concorda com a densificação dos princípios previstos no n.º 2 do artigo 275.º do Regulamento Delegado, pela via da adaptação de alguns dos princípios 
constantes do parecer da EIOPA “Opinion on the supervision of remuneration principles in the insurance and reinsurance sector”? 
[Artº 76º a Artº 78º] 

Sobre a densificação de princípios aplicáveis à política de remuneração, o setor considera que: 

1) Não é aconselhável uma densificação que vá além do quadro regulatório europeu. Em linha com o comentário já efetuado na questão 1, sugere-se minimizar a adição 
de imposições domésticas face ao contexto da regulação europeia, evitando a promoção de regras que acarretam custos desnecessários e que afetam as empresas de 
seguros nacionais face aos concorrentes europeus. 

2) O projeto de norma contém uma regulamentação que, nalguns pontos, será demasiado exigente para as empresas de menor dimensão e complexidade. Por exemplo, 
nos nºs 3 e 4 do artigo 77º, a exigência de intervenção de participação independente, para além da participação do comité de remunerações, não deveria ser exigida 
incondicionalmente.  

3) A propósito do conteúdo mínimo da política de remuneração, o nº 2 do artigo 78º do projeto de norma regulamentar deve ser clarificado e alinhado com a al. c) do n.º 
1 do artigo 275.º do Regulamento Delegado, no sentido de passar a referir as “pessoas que dirigem efetivamente a empresa ou desempenham outras funções-chave e 
outras categorias de pessoas cujas atividades profissionais têm um impacto relevante no perfil de risco da empresa de seguros ou de resseguros”.    

 

Questão 14: Concorda com as regras propostas para a constituição, funções e funcionamento do comité de remuneração? 
[Artº 87º] 

Sobre o comité de remuneração, o setor considera que: 

1) O comité de remuneração, a existir (ver comentário seguinte), não deve obrigatoriamente ser apenas “composto por membros do órgão de administração que não 
desempenhem funções executivas ou por membros do órgão de fiscalização”. Limitar a composição deste comité unicamente a estas pessoas parece ser redutor, 
nomeadamente, no caso de não existirem membros do órgão de administração que não desempenhem funções executivas (como no caso do modelo de governação com 
CGS e CAE). Deverá, assim, ser considerada a possibilidade de o comité de remunerações ser composto por outras pessoas não pertencentes aos órgãos sociais, tal como 
acontece com a comissão de remunerações prevista no nº 1 do artigo 399º do Código das Sociedades Comerciais. Sugere-se que o nº 3 do artigo 87º, sobre a composição 
do comité de remunerações, refira: “O comité de remuneração deve integrar entre os seus membros administradores não executivos e ou membros do órgão de fiscalização, 
sem prejuízo de outros membros que a Assembleia Geral delibere nomear para o integrar”. 

2) Aliás, não se percebe a articulação do nº 3 com o nº 4 do artigo 87º, já que o primeiro não admite a possibilidade de o comité ser composto por pessoas externas à 
empresa, com adequado nível de independência, que sejam nomeadas pela assembleia geral.  

3) O regime previsto não se articulará facilmente com o disposto no nº 1 do artigo 399º do Código das Sociedades Comerciais, de acordo com o qual poderá caber a este 
comité, por delegação da assembleia geral, a aprovação das próprias remunerações dos membros dos órgãos de administração e fiscalização. As funções de confirmação 
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da adequação da política de remunerações, que serão a dominante na regulamentação em projeto, e a constituição prevista (membros não executivos dos órgãos de 
administração e ou do órgão de fiscalização) não se adequarão àquela possibilidade e podem gerar conflitos de interesse.  

4) A exigência de uma maioria de membros independentes não se justificará relativamente a todos os operadores com 50 ou mais trabalhadores.   

5) Tal como acontece com outras matérias muito relevantes para a gestão das empresas de seguros e resseguros, a certificação pelo revisor oficial de contas do relatório a 
emitir com os resultados de uma avaliação interna periódica da política de remunerações, das práticas de remuneração e da verificação do cumprimento da política, com 
intervenção do comité de remunerações, dos membros não executivos do órgão de administração e do órgão de fiscalização, deverá considerar-se suficiente para assegurar 
a confirmação da adequação da política de remunerações, dispensando a intervenção do comité de remunerações nesta componente e as exigências em matéria de 
independência do comité.  

6) Este comité deveria centrar a sua atividade na colaboração na elaboração da política de remunerações e sua aplicação aos membros dos órgãos de administração e 
fiscalização, no que respeita à matéria de remunerações, podendo ser-lhe ainda alocadas responsabilidades em matéria de avaliação e gestão de conflitos de interesses 
destes membros. 

7) São excessivos os conhecimentos e experiência profissional exigidos no nº 5 do artigo 87º.  

8) No nº 8, em vez de “ou que tenha relação atual com consultora da empresa”, não será “ou que tenha relação atual como consultora da empresa”? 

9) O nº 11 do artigo 87º aplica-se aos casos em que não é obrigatória a constituição do comité de remunerações (a empresa tem menos de 50 trabalhadores), ou aos casos 
em, que sendo obrigatória, a empresa não o constituiu? 

 

Questão 15: Concorda com a obrigatoriedade de constituição do comité de remuneração para as empresas de seguros ou de resseguros com, pelo menos, 50 
trabalhadores? 
[Artº 87º] 

Sobre esta obrigatoriedade de constituição do comité de remuneração pare empresas com 50 ou mais trabalhadores, o setor considera que: 

1) Esta é uma matéria de decisão interna das empresas, que não deve ser objeto de regulamentação pelo supervisor. A constituição do comité de remuneração deverá ser 
facultativa. 

2) Aliás, o próprio Código das Sociedades Comerciais, nos seus artigos 399.º, 429.º e 440.º, a propósito da remuneração dos membros do órgão de administração, não 
obriga à constituição de uma comissão de remunerações (ou Comité na denominação do projeto de norma regulamentar). 

3) E no Regulamento Delegado a constituição deste comité não é obrigatória (artigo 275º, alínea f) “(…) se tal for apropriado face à importância da empresa de seguros ou 
de resseguros em termos de dimensão e organização interna (…)”). 
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Questão 16: Concorda com as regras propostas em matéria de avaliação da política de remuneração, nomeadamente no que se refere à obrigação de apreciação do 
relatório com os resultados dessa avaliação por um revisor oficial de contas e ao envio desta documentação (relatório, respetiva certificação e parecer do revisor oficial de 
contas) à ASF? 
[Artº 88º; Artº 116º] 

Sobre a avaliação da política de remuneração, o setor considera que: 

1) A exigência de apreciação do relatório da política de remuneração por um revisor oficial de contas (ROC) não só é desnecessária, como tornará oneroso e moroso o 
processo, sem que se adicione qualquer valor, uma vez que a apreciação pelos órgãos internos referidos na alínea c) do nº 2 do artigo 88º e a supervisão da ASF serão 
absolutamente suficientes. Sugere-se, assim, que seja eliminado o nº 3 dos artigos 88º e 116º, eliminando-se a obrigação de apreciação do relatório com os resultados da 
avaliação interna da política de remuneração por um ROC, bem como a 2ª parte do nº 5 daqueles artigos, que obriga ao envio à ASF da certificação e parecer do ROC sobre 
o relatório. 

2) Neste ponto em concreto, mais do que acompanhar o trilho regulatório doutros supervisores, está a ir-se mais adiante sem que tal se justifique. Por exemplo, nas 
instituições de crédito, o relatório não é objeto de certificação e parecer pelo ROC (cfr. artigos 115.º-C/6 do RGICSF e 44.º do Aviso 3/2020 do Banco de Portugal).  

3) Mais uma vez, é introduzida uma obrigação que vem onerar as companhias de seguros sediadas em Portugal, colocando-as numa posição desfavorável em relação a 
outras congéneres sediadas noutras localizações geográficas. 

4) Ademais, tendo as seguradoras colaboradores que são ou exercem funções-chave e/ou diretores de topo, que para o exercício das suas funções são sujeitos a avaliação 
prévia por parte da ASF, tendo que cumprir com requisitos de idoneidade, qualificação profissional, independência, disponibilidade e capacidade, parece-nos exagerado as 
certificações por parte de ROC que a ASF pretende exigir. 

5) Fica, também, a dúvida se essa apreciação e certificação pode, ou não, ser feita pelo próprio ROC da sociedade, ou se tem que ser feita por um ROC independente. 

6) É ainda excessiva a obrigatoriedade de apresentação do relatório à assembleia geral. 

7) Caso se mantenha a obrigação do relatório, no que se refere à exigência do envio tempestivo do mesmo à ASF, sugere-se a substituição desse dever pela disponibilização 
do relatório mediante pedido, sempre que a ASF entenda solicitar esse documento. 

8) Questiona-se ainda em que medida o relatório com os resultados de avaliação interna da política de remuneração prevista no nº 5 do artigo 88º se distingue da declaração 
de cumprimento prevista no artigo 90º. 

9) Como nota marginal, ao se revogar apenas parcialmente a NR 5/2010 e a Circular 6/2010, manteremos dois normativos, distintos em temas críticos como reporte, 
consoante se trate de seguradoras ou entidades gestoras de fundos de pensões. Seria fundamental, por uma questão de agilidade que esta revogação fosse total e se 
abrangesse as empresas gestoras no novo normativo. O mesmo comentário é aplicável às questões acima sobre a componente remuneratória e às questões seguintes. 

 

Questão 17: Concorda com a proposta de modelo de informação a divulgar pelas empresas de seguros e de resseguros sobre a política de remuneração? 
[Artº 89º] 
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Sobre o modelo de informação a divulgar sobre a política de remuneração, o setor considera que: 

1) O âmbito subjetivo da informação prevista no nº 1 do artigo 89º é desproporcionado. Com efeito, relativamente ao artigo 2º da Norma Regulamentar 5/2010, cujo 
âmbito se circunscrevia à divulgação da política de remuneração dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização, o nº 1 deste novo artigo 89º vem alargar o 
âmbito da divulgação da política de remuneração a todos os colaboradores da empresa de seguros. Por conseguinte, propomos que o âmbito da informação a contemplar 
se cinja, tal como na Norma Regulamentar 5/2010, aos membros dos órgãos de administração e fiscalização, admitindo deveres acrescidos quanto aos membros executivos 
do órgão.  

2) A referida desproporcionalidade resulta evidente quando se leva em consideração o contexto normativo em que se produziu a norma regulamentar, em especial a 
aproximação regulatória a outras entidades de supervisão. Assim, não se compreende o rationale de o nº 1 do artigo 89º abarcar todos os colaboradores da empresa de 
seguros, enquanto que o artigo 46º do Aviso 3/2020 do Banco de Portugal, que desempenha uma idêntica função no contexto daquele normativo, limita o âmbito subjetivo 
da informação (por remissão para o artigo 115º-C do RGICSF) aos membros dos órgãos de administração e fiscalização, à direção de topo, aos responsáveis pela assunção 
de riscos, aos responsáveis pelas funções de controlo e aos colaboradores com nível salarial similar aos anteriores.  

3) A redação dos nºs 3 e 4 resultou aparentemente duma transposição deficiente do artigo 2º da Norma Regulamentar 5/2010, que propomos colmatar nos termos 
seguintes. A redação do nº 3 do artigo 89º ganharia em iniciar-se da seguinte forma: “A informação referida nos n.ºs 1 e 2 deve ser divulgada…”. Em rigor, são os nºs 1 e 2 
do artigo 89º que definem os requisitos da informação, ao passo que o nº 3 apenas determina o local onde essa informação deverá ser divulgada. Idêntico ajustamento 
propomos que seja feito ao nº 4, sugerindo-se que se inicie o mesmo com o seguinte trecho: “A informação prevista nos n.ºs 1 e 2 deve estar…”.  

 

Questão 18: Considera adequada e suficiente a proposta de divulgação pública da declaração de conformidade ou seria útil regulamentar o conteúdo e forma de 
apresentação da informação a divulgar? 
[Artº 90º] 

Sobre a divulgação pública da declaração de conformidade, o setor considera que: 

#) É suficiente a proposta de divulgação pública da declaração de conformidade, devendo existir liberdade de cada empresa de seguros para estabelecer o seu modelo 
atendendo às suas especificidades. 

 

Questão 19: Tendo em conta o carácter inovatório da regulamentação em matéria de participação interna de irregularidades em empresas de seguros e de resseguros, 
considera que a proposta tem um grau adequado de detalhe para prosseguir o objetivo de operacionalização do regime legal? 
[Artº 91º a Artº 95º] 

Sobre o grau de detalhe da regulamentação em matéria de participação interna de irregularidades, o setor considera que: 

1) Existindo um regime legal atual e robusto definido através da Lei nº 93/2021, de 20 de dezembro (whistleblowing), não faz sentido estar, por via regulamentar e sectorial, 
a criar inconsistências, em virtude da falta de alinhamento com os requisitos da referida lei. Por exemplo, esta lei prevê 7 dias para acusar a receção da denúncia, enquanto 
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o projeto de norma regulamentar prevê 5 dias. Também se prevê a designação de um dos membros do órgão de fiscalização como responsável pelo tratamento da 
participação, mas tal condiciona o modelo que venha a ser adotado, já que tal não resulta da lei do whistleblowing.  

2) Deve-se também ter atenção que os seguradores estão a preparar esse projeto atendendo à data de aplicação em junho de 2022 e não deveriam estar a ser criados 
fatores adicionais de perturbação do processo. Nesse sentido, a data de aplicação desta nova obrigação deveria estar alinhada com as datas daquela lei. 

3) Existindo uma política de participação de Irregularidades do Grupo, que obedece ao aviso 3/2020 de BdP, pode a segurada que se inclui nesse grupo financeiro, partilhar 
a referida política, ainda que a mesma possa carecer de alterações decorrentes da presente NR?  

4) Na alínea a) do nº 4 do artigo 91º importa clarificar que normas legais se encontram na exigência deste pedido? Esta exigência não foi acompanhada pelo Aviso 3/2020 
do BdP. 

5) Em algumas alíneas do nº 1 do artigo 92º são definidos prazos e exigências que conviria estarem harmonizados com os do Aviso 3/2020 do BdP dirigido ao setor bancário, 
estes alinhados com a Lei nº 93/2021: (i) a alínea b) indica que o prazo de acusação de receção ao autor da participação é de 5 dias, quando no Aviso 3/2020 do BdP este 
prazo é de 7 dias; (ii) a alínea d) indica que o prazo para a produção do relatório é de 60 dias, quando no Aviso 3/2020 do BdP este prazo é de 3 meses; (iii) a alínea e) indica 
a necessidade de informar o autor sobre o avanço do procedimento, quando esta exigência não foi contemplada no Aviso 3/2020 do BdP.  

6) Não parece necessária a exigência da alínea c) do nº 1 do Artigo 92º, uma vez que é uma responsabilidade que recai sobre o órgão como um todo.  

7) O artigo 305º do RJASR refere que as participações devem ser comunicadas ao órgão de fiscalização, mas o artigo 92º, na alínea c (Designação de um dos membros do 
órgão de fiscalização como responsável pelo tratamento da participação), parece querer que seja o próprio membro do órgão de fiscalização a tratar a participação. Parece-
nos que o membro do órgão de fiscalização deve ser destinatário da informação, mas não terá de ser o responsável pelo tratamento das participações, cujo processo deverá 
ser decidido e gerido pela própria entidade. 

8) Questiona-se se não existe redundância no artigo 94º. Ou seja, uma participação que tenha sido reportada de acordo com o nº 1 do artigo 93º e da qual uma função 
chave tenha tido conhecimento, deve ser reportada pela mesma novamente?  

9) Havendo a obrigatoriedade de existência de uma política e de a implementar efetivamente, caso não existam participações a elaboração de um relatório anual sobre 
esta matéria, como previsto no artigo 95º, representa uma carga administrativa desnecessária, não aportando valor algum acrescido à mera consulta e leitura da política 
por parte da Autoridade de Supervisão. Neste sentido, sugere-se que este relatório tenha aplicabilidade apenas às empresas de seguros que tenham recebido participações. 

10) Parece-nos que a obrigação de revisões mínimas anuais da política é excessiva. Sugere-se retirar a periodicidade mínima ou pelo menos prever periodicidade trianual. 

11) Por outro lado, no aviso 3/2020 do BdP este relatório não é de entrega obrigatória ao BdP, sendo apenas enviado a pedido. Sugere-se, também aqui, um alinhamento 
das exigências com as do setor bancário. 

12) Deveria ser esclarecido se podem aqui ser incluídas as obrigações de reporte de irregularidades nos termos gerais, das restantes matérias para as quais existem 
obrigações legais, nomeadamente as resultantes dos regimes jurídicos de Prevenção do Branqueamento de capitais, da Prevenção do Assédio no local de trabalho, 
Protecção de Dados, etc. 
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Questão 20: Considera adequados os requisitos previstos neste capítulo ou existem matérias que seria necessário ou útil regulamentar no domínio do sistema de 
governação ao nível dos grupos seguradores ou resseguradores? 
[Artº 96º a 116º] 

Sobre o sistema de governação ao nível dos grupos seguradores ou resseguradores, o setor considera que: 

1) São adequados os requisitos. A aplicação ao nível dos grupos far-se-á mutatis mutandis, sem necessidade de acréscimo de disposições regulamentares. Deve ser dada 
liberdade organizativa e espaço para soft law com correta adaptação a cada caso concreto. 

2) Aliás, a granularidade de requisitos a considerar em sede de política de participação de irregularidades (nº 4 do artigo 91º) poderá mesmo dificultar a operacionalização 
da mesma em empresas de seguros com estruturas reduzidas. 
 

QUESTÕES ADICIONAIS 
[relativas a outros artigos] 

Sobre outros aspetos da norma regulamentar, o setor considera ainda que: 

Artigo 4º  

1) Não parece fazer sentido exigir que as estruturas organizacionais e operacionais das empresas de seguros incluam um “número suficiente de membros do órgão de 
administração”, tal como previsto na alínea b) do nº 1 do Artigo 4º do projeto de norma regulamentar. Os modelos de governo societário constantes do Código da Sociedades 
Comerciais e os requisitos gerais em matéria de governação constantes do artigo 64º do RJASR, nomeadamente os referidos na alínea a) do nº 2, e que são densificados no 
projeto de norma regulamentar, já permitem assegurar o resultado que se pretende alcançar, não fazendo sentido exigir a inclusão de membros do órgão de administração 
nessas estruturas, o que deve ser deixado ao critério das empresas de seguros no âmbito da liberdade que lhes assiste de escolherem a sua própria estrutura organizacional, 
importando, isso sim, assegurar linhas de reporte e de decisão. Nota-se, ainda, que a redação proposta para a alínea b) do n.º 1 do artigo 4º vai para além do estabelecido 
na Orientação 2 da EIOPA. Assim, sugere-se que a alínea b) do n.º 1 do artigo 4º passe a ter a seguinte redação: “b) Num número suficiente de membros do órgão de 
administração, quando considerados necessários, de diretores de topo, de responsáveis por funções-chave e de pessoas que exercem funções-chave, bem como de pessoas 
que executam funções operacionais para o desenvolvimento das responsabilidades e funções definidas.”  

2) Ainda sobre esta referência ao “número suficiente” na alínea b) do nº 1: Primeiro, o próprio órgão de administração fica excluído deste racional, porquanto a sua 
composição é matéria da AG. Depois, há algum entendimento sobre qual é este número (por exemplo para composição de comités abaixo da administração e se devem ser 
compostos obrigatoriamente por alguns administradores)? 

Artigo 8º 

3) Deveria ser alterada a designação “tomadores de seguro, segurados, beneficiários e terceiros lesados” prevista na alínea c) do nº 2, para “Clientes”, de acordo com artigo 
do projeto de norma da conduta de mercado. A aplicar-se esta alteração, deveria ser incluída no artigo 3º a definição de “Cliente”. 

Artigo 10º 
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4) Estando a seguradora incluída um grupo financeiro que já responde a todas as políticas referidas neste artigo ao abrigo do Aviso 3/2020 de BdP, podem as políticas ser 
as mesmas para a banca e as seguradoras, assegurando que alterações específicas regulamentadas na presente norma sejam incluídas nas referidas políticas? 

5) No nº 3, o que se entende por “respetivos direitos”? 

6) Ainda no nº 3 não se percebe se o conteúdo diz respeito às políticas que “abrangem” (que serão muitas) ou as politicas relativas ou que “definem” as funções-chave? 

Artigo 11º 

7) Estando a seguradora incluída um grupo financeiro com o qual partilha o Plano de Continuidade e o Plano de Contingência, podem os planos manter-se partilhados, 
assegurando a introdução das alterações previstas neste regulamentado a norma regulamentar? 

8) O processo de revisão pode levar à conclusão de que não se justificam quaisquer alterações, pelo que deveria ficar claro que o processo de revisão não implica 
alterações/atualizações. Sugere-se, por isso, que a redação do nº 2 seja: “Os planos de contingência e de continuidade do negócio devem ser revistos e atualizados, sempre 
que necessário, e testados periodicamente”. 

Artigo 16º 

9) Carece de clarificação em que consiste a "descrição dos procedimentos de identificação das pessoas designadas para o exercício das funções previstas…", prevista na 
alínea a). Refere-se à identificação e descrição de perfis de função? 

Artigo 52º 

10) Importa esclarecer algumas dúvidas sobre as políticas de controlo interno referidas no nº 3 deste artigo 52º. Quais são a políticas que se incluem no controlo interno? 
São as políticas de controlo interno e de cumprimento? Qual é o âmbito destas políticas? Estas políticas têm de ter um capítulo específico sobre os elementos do controlo 
interno? 

Artigo 56º 

11) Carece de clarificação o âmbito e alcance do registo e do relatório sobre as deficiências de controlo interno detetadas e a respetiva distribuição, tendo, designadamente, 
em atenção a natureza confidencial da informação e o interesse e oportunidade de a partilhar a todos os níveis da empresa.   

12) Carece de clarificação quais são as deficiências que deve entrar para o relatório previsto no nº 9 deste artigo 56º. Questões identificadas pelos relatórios da auditoria, 
não conformidades registadas, incumprimento do artigo 57º,…? 

Artigo 71º 

13) No nº 3, tratam-se de registos cumulativos com a entidade subcontratada? 

Artigo 73º 

14) Atendendo a que se trata da mera transcrição da Orientação 61 das Orientações da EIOPA em matéria de governação, sugere-se que o artigo esclareça que não é uma 
mera delegação de poderes de contratação num produto concreto e com requisitos pré-determinados que dará origem à aplicação do artigo. No processo de consulta 
pública da EIOPA, quanto à Orientação 61, respondeu a EIOPA no documento  EIOPA-BoS-14/253 (págs. 100 e 101) o seguinte: “The typical intermediation activities of an 
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insurance intermediary, i.e. introducing, proposing or carrying out other preparatory work for the conclusion of insurance contracts, or concluding such contracts, or 
assisting in the administration and performance of such contracts, in particular in the event of a claim, as set out in the IMD, are not subject to the outsourcing 
requirements”. 

15) Atendendo à natureza do contrato de mediação este requisito poderá ser excessivo (ver o que consta em termos de requisitos contratuais obrigatórios à luz do 
regulamento delegado). Em bom rigor, dependendo do modelo de negócio da empresa, a indisponibilidade do mediador de seguros não significa necessariamente que a 
empresa fique impossibilitada de prestar os seus serviços aos tomadores de seguros, segurados e beneficiários. Sendo os serviços prestados pelo mediador, de certa forma, 
complementares dos que já são prestados pelas empresas de seguros, parece-nos desajustada a aplicação dos requisitos relativos à subcontratação. Paralelamente, tal 
alteração irá resultar numa carga administrativa muito grande no que respeita ao processo de celebração de novos modelos de contrato que assegurem as cláusulas 
necessárias nos termos do regulamento delegado. 

Artigo 74º 

16) À luz do comentário anterior, os princípios de subcontratação intragrupo não deverão ser tidos em consideração quando se tratar de uma entidade que preste serviços 
de mediação de seguros. 

Artigo 76º 

17) Atendendo a que serão mais relevantes as estruturas internas e eventualmente os seus responsáveis, sugere-se que seja eliminada a obrigação de identificar os 
colaboradores envolvidos em cada processo, já que existe rotação de colaboradores nas várias áreas das empresas de seguros. 

Artigo 78º 

18) A metodologia prevista no nº2 deste artigo 78º faz sentido existir em sede de política de seleção e avaliação e não no âmbito da política de remuneração. 

Artigo 119º 

19) Prevê este artigo que a norma regulamentar entra em vigor no dia imediato ao da sua publicação. Tal prazo é manifestamente inexequível e irrealista. Tal como 
reconhecido no documento de consulta pública quanto aos impactos, esta norma regulamentar levará à revisão e densificação da maioria, senão da totalidade, das políticas, 
para além dos planos previstos (por ex. estratégico e o de sucessão), caso seja mantida essa previsão. Essa é uma tarefa morosa, que envolve muitas áreas e recursos, em 
paralelo com o trabalho do dia-a-dia e com outros projetos que estão em execução como, por exemplo, os do IFRS17 e da Sustentabilidade, entre muitos outros. Nessa 
medida, mesmo um prazo de seis meses será curto para garantir a revisão de todo o sistema de governação, para além das alterações que se imponham pela aprovação 
das outras normas regulamentares colocadas em consulta pública. Por conseguinte deve ser dado um período de adaptação não inferior a 1 ano para conclusão do processo 
de revisão e implementação dos requisitos relativos ao sistema de governação das empresas de seguros. 

 

 (*) Numeração das questões incorreta no documento de Consulta Pública n.º 11/2021. N.º 6 duplicado  
 


