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Adoção da Norma Internacional de Relato Financeiro 17 
 

Foi publicado, no Jornal Oficial da União Europeia, o Regulamento (UE) 2021/2036, da Comissão, 

de 19 de novembro de 2021 (“Regulamento”), que altera o Regulamento (CE) n.º 1126/2008, 

que adota determinadas normas internacionais de contabilidade nos termos do Regulamento 

(CE) n.º 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, no que respeita à Norma 

Internacional de Relato Financeiro 17 (IFRS 17). 

 

A IFRS 17 trata do reconhecimento, da mensuração, da apresentação e da divulgação das 

responsabilidades com contratos de seguro, tendo como objetivo primordial garantir que as 

empresas de seguros forneçam nas suas demonstrações financeiras informações pertinentes 

que representem fielmente os contratos de seguros, garantindo maior transparência e 

comparabilidade das demonstrações financeiras das empresas de seguros, e permitindo aos 

utilizadores dessas demonstrações financeiras ter uma base sólida para avaliarem o efeito dos 

contratos de seguro sobre a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa 

dessas empresas. 

 

A adoção pela União Europeia da IFRS 17 é um marco importante para o setor segurador 

nacional, na medida em que a plena adoção das Normas Internacionais de Contabilidade (NIC) 

no setor segurador português tem sido prejudicada pelo facto de a norma relevante em vigor 

relativamente aos contratos de seguro, a Norma Internacional de Relato Financeiro 4, emitida 

em 2004, apresentar um caráter transitório, não estabelecendo um regime estável em matérias 

tão importantes como a avaliação dos passivos associados a esses contratos.  

 

Em Portugal, a IFRS 17 será aplicada, nos termos previstos no Regulamento, a partir de 1 de 

janeiro de 2023, aplicando-se, através do Plano de Contas para as Empresas de Seguros, 

aprovado pela Norma Regulamentar n.º 10/2016-R, na sua redação atual, a todas as entidades 

que emitam contratos de seguros. Deste modo, o mercado segurador nacional passará a 

encontrar-se em total conformidade com as NIC. 

 

Por fim, importa destacar que, comparativamente ao texto original publicado pelo Conselho das 

Normas Internacionais de Contabilidade (International Accounting Standards Board - IASB), a 
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IFRS 17 adotada pela União Europeia sofreu uma adaptação1 no âmbito da agregação de 

contratos. Esta adaptação permite que as empresas de seguros possam optar, relativamente a 

contratos com características de participação direta ou de participação discricionária, ou 

contratos de seguro que sejam geridos em função das diferentes gerações de contratos, por não 

aplicar o requisito de não incluir, num mesmo grupo, contratos emitidos com mais de um ano 

de intervalo. 

 

O Regulamento (UE) 2021/2036, da Comissão, de 19 de novembro de 2021, pode ser consultado 

aqui. 

 

O calendário de implementação da IFRS 17 estabelecido pela ASF pode ser consultado aqui.  

 
1 Número 2 do artigo 2.º do Regulamento (UE) 2021/2036, da Comissão, de 19 de novembro de 2021. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2036&from=PT
https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/0C71A0BE-DB1A-4BD9-BBA4-667CE1245A45/0/IFRS17_CalendarioPlaneamento.pdf

