
 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DE CONSULTA PÚBLICA 

CONSULTA PÚBLICA N.º 2/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto de Norma Regulamentar que revoga a Norma Regulamentar n.º 

9/2008-R, de 25 de setembro, relativa ao cálculo e reporte das provisões 

técnicas com base em princípios económicos 

 

17 de junho de 2015 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta Pública n.º 2/2015 2 

1. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO 

Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 47.º dos Estatutos da Autoridade de Supervisão de Seguros e 

Fundos de Pensões (ASF), aprovados pelo Decreto-Lei n.º 1/2015, de 6 de janeiro, a ASF promove a 

consulta pública prévia à emissão das respetivas normas regulamentares. 

Pelo presente documento a ASF coloca em consulta pública o projeto de norma regulamentar que 

revoga a Norma Regulamentar n.º 9/2008-R, de 25 de setembro. 

A Norma Regulamentar n.º 9/2008-R, de 25 de setembro, estabeleceu o regime de cálculo das 

provisões técnicas com base em princípios económicos, para efeitos de reporte à ASF. 

Este regime, enquadrado no âmbito dos trabalhos preparatórios com vista a uma adequada transição 

para o novo regime de solvência (“Solvência II”), constituiu um instrumento privilegiado para a recolha 

de informação necessária à perceção antecipada das exigências e dificuldades práticas em matéria de 

cálculo das provisões técnicas, quer por parte das empresas de seguros, quer da autoridade de 

supervisão. 

Em linha com os desenvolvimentos internacionais sobre a aplicação do regime Solvência II, a ASF 

continuou a empreender iniciativas com o objetivo de promover e avaliar o grau de preparação das 

empresas de seguros na implementação deste regime, bem como identificar as principais dificuldades 

e desafios que estas têm vindo a enfrentar. 

Em particular, tendo por referência as Orientações dirigidas às autoridades de supervisão nacionais 

sobre o procedimento a adotar na fase de preparação para a aplicação do regime Solvência II, emitidas 

pela Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA), nos termos 

do artigo 16.º do Regulamento (UE) n.º 1094/2010, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de 

novembro de 2010, a ASF emitiu a Circular n.º 5/2014, de 12 de dezembro, que solicita, no respetivo 

n.º 3, o reporte, pelas empresas de seguros, de um conjunto de informação prevista nas Orientações 

da EIOPA sobre a submissão de informação às autoridades de supervisão nacionais, de acordo com as 

datas de referência e nos prazos aí indicados. 

Considerando que uma parte substancial dos elementos a reportar pelas empresas de seguros ao 

abrigo da Norma Regulamentar n.º 9/2008-R, de 25 de setembro, encontram-se previstos no conjunto 
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de informação referido no parágrafo anterior, torna-se necessário rever as iniciativas e as obrigações 

provenientes do normativo atualmente em vigor, a fim de evitar sobreposições no reporte de 

informação por parte dos operadores. 

Assim, a Norma Regulamentar sob consulta vem proceder à revogação da Norma Regulamentar n.º 

9/2008-R, de 25 de setembro, com as alterações subsequentes. 

 

2. COMENTÁRIOS 

Atendendo ao conteúdo da norma regulamentar que se pretende revogar, designadamente quanto ao 

prazo para cumprimento das obrigações de reporte, considera-se existir fundamento para a fixação de 

um prazo curto para efeitos desta consulta pública. 

Assim, os comentários e sugestões sobre o projeto de Norma Regulamentar em anexo podem ser 

remetidos por escrito, até ao dia 23 de junho de 2015, preferencialmente por correio eletrónico para o 

seguinte endereço de e-mail: desenvolvimento@asf.com.pt 

As respostas podem igualmente ser remetidas, por via postal, para o seguinte endereço: 

Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões 

Departamento de Política Regulatória e Relações Institucionais 

Avenida da República n.º 76 

1600-205 Lisboa 
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