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I ― Enquadramento 

A certificação da informação a prestar à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de 

Pensões (ASF) para efeitos de supervisão e da informação a divulgar publicamente pelas empresas 

de seguros e resseguros, nos termos previstos nos artigos 77.º e 80.º do regime jurídico de acesso 

e exercício da atividade seguradora e resseguradora (RJASR), aprovado pela Lei n.º 147/2015, de 9 

de setembro, consubstancia um elemento fulcral para o reforço da qualidade e da transparência do 

reporte e divulgação de informação, um dos pilares do regime Solvência II. 

Estabelece o n.º 2 do artigo 77.º do RJASR que cabe ao atuário responsável certificar a adequação 

às disposições legais, regulamentares e técnicas aplicáveis do cálculo das provisões técnicas, dos 

montantes recuperáveis de contratos de resseguro e de entidades com objeto específico de 

titularização de riscos de seguro e das componentes do requisito de capital de solvência 

relacionadas com esses itens. 

Os elementos a certificar pelo atuário responsável são definidos em norma regulamentar da ASF, a 

qual também deve fixar o conteúdo, os termos, a periodicidade, os princípios e os moldes de 

apresentação do relatório de certificação, bem como os termos e meios de reporte e publicação, 

conforme habilitação regulamentar conferida pelos n.os 1 e 3 e alíneas a) a c) do n.º 11 do citado 

artigo 77.º. 

Por seu turno, determina o n.º 2 do artigo 80.º do RJASR, que os revisores oficiais de contas são 

responsáveis pela certificação da informação a prestar pelas empresas de seguros e de resseguros 

à ASF para efeitos de supervisão e dos elementos do relatório sobre a solvência e a situação 

financeira, nos termos definidos em norma regulamentar da ASF. 

O regime de certificação pelo atuário responsável e pelo revisor oficial de contas nos termos 

descritos é extensível ao nível dos grupos seguradores e resseguradores por força das remissões 

operadas pelo n.º 1 do artigo 283.º, pelo n.º 2 do artigo 292.º e pelo n.º 1 do artigo 294.º do RJASR. 

Assim, através da presente iniciativa regulatória, definem-se os elementos do relatório sobre a 

solvência e a situação financeira e da informação a prestar à ASF para efeitos de supervisão 

sujeitos a certificação, bem como o conteúdo, termos, periodicidade e os princípios que regem essa 
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certificação, e a alocação de responsabilidades entre o revisor oficial de contas e o atuário 

responsável. 

A consulta pública decorreu entre os dias 2 e 20 de fevereiro de 2017, tendo sido recebidas cinco 

respostas. 

A ASF agradece as respostas ao processo de consulta pública. 

 

II ― Síntese das principais questões suscitadas e dos fundamentos para a decisão da ASF 

quanto ao respetivo acolhimento 

Apresenta-se seguidamente uma síntese das principais questões suscitadas nas respostas e 

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

total/acolhimento parcial/não acolhimento das sugestões efetuadas na versão final da Norma 

Regulamentar n.º 2/2017-R, de 24 de março.  

    

A. Aspetos Gerais 

Um dos respondentes transmitiu que o projeto de norma regulamentar foi, em termos gerais, bem 

acolhido e entendido como um passo necessário à implementação efetiva do novo regime jurídico 

de acesso e exercício à atividade seguradora e resseguradora (RJASR). Não obstante, foi 

manifestada preocupação relativamente aos níveis de certificação exigidos pela ASF 

comparativamente com o atual panorama europeu, que se consideram passíveis de colocar as 

empresas de seguros com sede em Portugal em desvantagem competitiva face às suas congéneres 

europeias. É contudo ressalvado, pelo respondente, o caráter preliminar da conclusão emitida e o 

facto de este assunto ainda não se encontrar completamente estabilizado a nível europeu.  

A ASF considera que os benefícios esperados decorrentes desta norma regulamentar ultrapassam 

e justificam os custos potenciais, não colocando as entidades nacionais numa situação de 

inferioridade concorrencial. Pelo contrário, o acréscimo esperado na qualidade e transparência da 

informação reportada, bem como na maturidade dos sistemas de governação das empresas de 

seguros nacionais, contribuirá para uma melhor proteção dos interesses dos tomadores de seguros, 
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segurados e beneficiários, bem como um incremento na perceção global da confiança no setor 

nacional. Embora a determinação das exigências de certificação seja um processo ainda em curso 

em diversos Estados membros, alguns países estabeleceram já iniciativas regulatórias análogas, 

sendo expectável uma convergência gradual a nível europeu no sentido preconizado pela ASF. Tal 

resulta também da posição já manifestada publicamente pela Autoridade Europeia dos Seguros e 

Pensões Complementares de Reforma (EIOPA) quanto à vigilância que pretende manter sobre 

potenciais divergências entre os níveis de qualidade das divulgações públicas entre os diferentes 

Estados membros1.  

Outro aspeto consignado nas respostas à consulta pública prende-se com um presumível 

enfraquecimento da figura do atuário responsável face à figura prevista no anterior regime e, 

consequentemente, da supervisão sobre aspetos essenciais da atividade das empresas de seguros. 

A ASF reitera que, numa perspetiva global, o papel dos atuários é substancialmente reforçado com 

a entrada em vigor do RJASR, com a exigência de estabelecimento de uma função atuarial e de 

nomeação de um atuário responsável ao nível de cada empresa de seguros. Deve notar-se que a 

previsão do atuário responsável e do respetivo papel específico no âmbito do novo regime decorre 

de uma opção regulatória nacional, na qual o legislador entendeu ser justificável um grau de 

exigência superior ao que decorreria da Diretiva n.º 2009/138/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 25 de novembro de 2009. Em particular, a atribuição de responsabilidades de 

certificação, independente face a funções operacionais, e de emissão de opinião pública, conferem 

um incremento da relevância e visibilidade do atuário responsável face ao regime anterior. 

Adicionalmente, foi notada a necessidade de evitar a dispersão regulamentar, concentrando num 

único normativo todas as obrigações de certificação de informação, sugestão com a qual a ASF 

concorda globalmente. 

 

 

 

                                                           
1 EIOPA calls for high quality public disclosure under Solvency II:  
https://eiopa.europa.eu/Pages/News/EIOPA-calls-for-high-quality-public-disclosure-under-Solvency-II.aspx  

https://eiopa.europa.eu/Pages/News/EIOPA-calls-for-high-quality-public-disclosure-under-Solvency-II.aspx
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B. Certificação pelo revisor oficial de contas 

Foram apontadas dificuldades práticas na emissão, pelo revisor oficial de contas, da opinião de 

auditoria com um nível de segurança aceitável sobre a avaliação do balanço para efeitos de 

solvência como um todo, a qual, atendendo às exclusões previstas no n.º 2 do artigo 3.º, incidentes 

sobre uma parte significativa do balanço, redundaria numa escusa de opinião. A ASF considerou 

este argumento pertinente, pelo que se procedeu à modificação da alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º, 

passando a referida opinião de auditoria a abranger os ajustamentos entre a demonstração da 

posição financeira estatutária e a avaliação do balanço para efeitos de solvência, ficando 

naturalmente excluídos os ajustamentos abrangidos pela exclusão acima mencionada. 

Foi ainda referido que a possibilidade de o trabalho de certificação regulado na presente norma 

regulamentar ser executado por revisor oficial de contas distinto do revisor oficial de contas que 

realiza a certificação legal de contas se afiguraria de difícil aplicação, implicando maiores custos 

para as entidades que optassem por essa solução. Para além de a ASF não dispor de base legal 

habilitante para impedir a empresa de seguros ou de resseguros de contratar revisor oficial de 

contas distinto do revisor oficial de contas a quem compete emitir a certificação legal de contas, a 

ASF entende que as razões invocadas não justificam que se imponha esse cúmulo obrigatório, 

condicionando, dessa forma, as decisões de negócio das entidades. Neste âmbito, o órgão de 

administração da empresa de seguros é livre de escolher o(s) revisor(es) oficial(is) de contas que 

entenda adequado(s), desde que salvaguardado o previsto no n.º 3 do artigo 4.º da norma 

regulamentar em apreço. 

 

C. Publicação  

Atendendo à natureza das conclusões a relatar pelo revisor oficial de contas relativamente ao 

cálculo do requisito de capital de solvência em resultado do trabalho de procedimentos acordados a 

efetuar no primeiro ano do período transitório previsto no artigo 15.º, e na sequência do suscitado 

nas respostas, entendeu-se apropriado que essas conclusões não revistam caráter público, ficando 

previsto apenas o seu envio à ASF, na mesma data da publicação do relatório sobre a solvência e a 

situação financeira respetivo. 
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Foi igualmente sugerido que o nível de divulgação exigido ao atuário responsável fosse consistente 

com o exigido ao revisor oficial de contas no período transitório, nomeadamente quanto à não 

divulgação pública das suas conclusões quanto aos módulos de riscos específicos de seguros do 

requisito de capital de solvência. Em particular, foi argumentado que a divulgação pública das 

conclusões relativas a apenas algumas componentes dos requisitos de capital poderia conduzir a 

uma perceção pública incorreta dos níveis de solvência. 

Ainda que a ASF reconheça a importância do princípio da consistência, decidiu-se manter a 

formulação original por se entender tratarem-se de matérias não equiparáveis. A não publicação das 

conclusões factuais do revisor oficial de contas decorrentes de um trabalho de procedimentos 

acordados prende-se com a natureza desse trabalho, diferente da aplicável aos restantes 

procedimentos cuja opinião resultante será pública. Já as conclusões do atuário responsável sobre 

o requisito de capital de solvência decorrerão de procedimentos com a mesma natureza e finalidade 

que os aplicáveis ao âmbito remanescente da sua intervenção, pelo que a sua não publicação 

consubstanciaria um nivelamento do grau de exigência por baixo. Como nota final, realça-se que 

será ressalvada a divulgação pública pelo revisor oficial de contas da realização e reporte à ASF 

dos referidos procedimentos acordados, mitigando desta forma o risco de incorreta perceção pública 

mencionado. 

Finalmente, um respondente mencionou não ser claro o prazo para publicação do relatório sobre a 

solvência e a situação financeira após a sua certificação, tendo a ASF procedido à explicitação, no 

artigo 13.º, que as certificações devem ser publicadas na mesma data e conjuntamente com o 

referido relatório, encontrando-se o prazo estabelecido no artigo 17.º da Lei n.º 147/2015, de 9 de 

setembro, e nos artigos 300.º e 362.º do Regulamento Delegado (UE) n.º 2015/35, da Comissão, de 

10 de outubro de 2014, e, portanto, não fixado neste normativo. 

 

D. Norma revogatória 

Na sequência de um pedido de esclarecimento solicitado numa das respostas, a ASF clarificou que, 

sem prejuízo da revogação parcial da Norma Regulamentar n.º 10/2006-R, de 24 de outubro, 

prevista no artigo 16.º, as disposições relevantes desse normativo mantêm a sua eficácia para 
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efeitos da certificação do relatório anual sobre a estrutura organizacional e os sistemas de gestão 

de risco e de controlo interno, estabelecida no artigo 20.º da Norma Regulamentar n.º 14/2005-R, de 

29 de novembro, no que se refere ao reporte dos procedimentos específicos para o combate ao 

branqueamento de capitais, previsto na alínea e) do n.º 2 do artigo 19.º da referida norma 

regulamentar e ao reporte dos mecanismos e procedimentos especificamente adotados no âmbito 

da política antifraude, previsto no artigo 25.º da Norma Regulamentar n.º 10/2009-R, de 25 de junho, 

nos termos referidos na Circular n.º 1/2017, de 15 de fevereiro.  

 

E. Anexos 

Um respondente aludiu ao parágrafo introdutório do modelo de Relatório de Certificação Atuarial 

incluído no Capítulo I do Anexo II, cuja menção a rubricas fora do âmbito da certificação do atuário 

responsável poderia induzir o leitor em erro relativamente à delimitação desse mesmo âmbito. A 

ASF salienta que a informação aí prevista tem como intuito o enquadramento do relatório de 

certificação face à entidade certificada, entendendo que a indicação expressa dos elementos no 

âmbito solicitada no parágrafo seguinte salvaguarda a mitigação do risco de perceção errónea. 

Foi solicitada clarificação quanto ao alcance pretendido no número 2.22 da secção II do Capítulo II 

do mesmo anexo, tendo a ASF procedido à aclaração que o mesmo deve ser entendido como 

referente às técnicas de mitigação de riscos específicos de seguros. 

A ASF procedeu ainda ao aditamento de uma secção ao Capítulo I do Anexo II, não decorrente dos 

comentários recebidos, relacionada com a não aplicabilidade de alguns procedimentos de 

certificação do atuário responsável de grupo a certas parcelas das provisões técnicas, dos 

montantes recuperáveis, ou dos módulos de riscos específicos de seguros dos grupos seguradores 

ou resseguradores. A ASF reconhece que os casos em que essa não aplicabilidade se estende à 

totalidade dos elementos no âmbito da certificação poderiam culminar na emissão de um relatório 

de certificação atuarial por um atuário responsável de grupo que não tivesse efetuado quaisquer 

procedimentos. Concomitantemente, a ASF reconhece a necessidade de nomeação e registo de um 

atuário responsável de grupo nestes casos, o qual teria a responsabilidade de verificar a 

observância dos referidos requisitos para a não aplicabilidade de procedimentos à totalidade dos 
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elementos no seu âmbito, e de manter a existência de um elemento de divulgação pública com a 

informação relevante aplicável. Assim, entendeu a ASF que, nesses casos, o atuário responsável de 

grupo pode substituir o modelo de Relatório de Certificação Atuarial por uma declaração onde refira 

expressamente que não executou quaisquer procedimentos por se verificarem os requisitos 

previstos para a sua não aplicabilidade, remetendo para as conclusões expressas nos relatórios de 

certificação atuarial das empresas de seguros e resseguros respetivas, e mantendo-se a exigência 

de publicação. 

 

 

Em 24 de março de 2017 


