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1. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO 

O Plano de Contas para as Empresas de Seguros (PCES) em vigor desde 1994 resultou da 

adoção da Diretiva n.º 91/674/CEE, do Conselho, de 19 de dezembro, relativa às contas anuais e às 

contas consolidadas das empresas de seguros. Essa Diretiva procedeu à harmonização das 

disposições nacionais dos vários Estados membros respeitantes à prestação de contas das empresas 

de seguros não só para as contas anuais enquanto demonstrações financeiras das empresas 

consideradas na sua individualidade jurídica, mas também para as contas consolidadas. 

Em 2002, através do Regulamento (CE) n.º 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 19 de julho, exigiu-se que as entidades cujos valores mobiliários estivessem admitidos à negociação 

num mercado regulamentado, a partir do exercício que se iniciou em 2005, passassem a elaborar as 

suas contas consolidadas em conformidade com as Normas Internacionais de Contabilidade (NIC) 

adotadas nos termos do artigo 3.º desse Regulamento. Em relação às entidades sujeitas à supervisão 

da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), cujos valores mobiliários não 

estivessem admitidos à negociação num mercado regulamentado, caberia a esta autoridade definir o 

âmbito subjetivo de aplicação das NIC. 

Neste contexto, a ASF estabeleceu que as empresas de seguros não abrangidas pelo artigo 4.º 

do Regulamento (CE) n.º 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de julho, deveriam 

adotar todas as NIC, com exceção da IFRS 4 (Norma Internacional de Relato Financeiro relativa aos 

contratos de seguros), da qual apenas são adotados os princípios de classificação do tipo de contratos 

celebrados pelas empresas de seguros e de divulgação. 

Com a entrada em vigor do novo regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e 

resseguradora (RJASR), aprovado pela Lei n.º 147/2015, de 9 de setembro, e consequente revogação 

do Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de abril, torna-se necessário proceder à incorporação no PCES das 

regras relativas ao reconhecimento e mensuração das provisões técnicas que constavam do citado 

diploma legal.  

Nestes termos, a ASF pretende que as modificações provenientes da entrada em vigor do novo 

regime de solvência não introduzam quaisquer alterações substantivas no que respeita ao regime 

contabilístico, mantendo-se assim, as definições, a metodologia de cálculo e a movimentação 

contabilística inalteradas. 
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Desta forma, assegura-se a estabilidade do regime contabilístico, prevendo-se que a 

mensuração das provisões técnicas só venha a ser alterada após a conclusão e adoção a nível 

europeu da fase II da IFRS 4 – Contratos de Seguros. 

 

2. PROJETO DE NORMA REGULAMENTAR 

A presente norma regulamentar estabelece as regras contabilísticas que devem ser seguidas 

pelas entidades que se encontrem abrangidas pelo PCES, encontrando-se este dividido em onze 

capítulos distintos, dos quais apenas os capítulos IV, V e VI introduzem matéria inovatória 

relativamente à versão anterior do PCES. 

O reconhecimento e mensuração das provisões técnicas é desenvolvido no capítulo IV, com a 

incorporação das regras de reconhecimento e mensuração das provisões técnicas anteriormente 

definidas no Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de abril (subsecções I a III da secção II do Capítulo I do 

Título III) e na Norma Regulamentar n.º 19/1994-R, de 6 de dezembro, com as alterações 

subsequentes. A esse texto foram introduzidas as adaptações consideradas necessárias para garantir 

a atualidade da informação, bem como adicionada, para efeitos de completude, informação relevante 

que se encontrava dispersa num conjunto de circulares relacionadas com esta matéria. 

O capítulo V estabelece as regras da afetação de ativos às provisões técnicas, mantendo 

inalterada assim a manutenção da correta afetação dos investimentos registados na classe dois do 

PCES (investimentos e outros ativos financeiros, tangíveis e intangíveis).  

As transferências de ativos entre carteiras são tratadas no capítulo VI, incorporando no PCES os 

entendimentos sobre esta temática apresentados na Circular n.º 03/2008, de 15 de maio.  

 

3. PEDIDO DE COMENTÁRIOS 

Solicita-se aos interessados que submetam os seus comentários sobre o projeto em anexo, por 

escrito, até ao dia 9 de setembro de 2016, para o seguinte endereço de correio eletrónico: 

consultaspublicas@asf.com.pt 

Em alternativa, as respostas podem ser remetidas, por correio normal, para o seguinte endereço: 

Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões  
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Departamento de Política Regulatória e Relações Institucionais  

Avenida da República, n.º 76  

1600-205 Lisboa 

 

 


