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Publicação pela Comissão Europeia do pacote de revisão relativo ao regime 

prudencial do setor segurador e ressegurador - Solvência II 

 
No dia 22 de setembro de 2021, a Comissão Europeia adotou um pacote relativo à revisão 

abrangente do regime prudencial do setor segurador e ressegurador - Solvência II - que entrou 

em vigor a 1 de janeiro de 2016. 

Esta proposta de revisão, para além de procurar refinar, de forma direcionada, e preencher 

lacunas no conjunto de requisitos prudenciais que regem o setor segurador - beneficiando da 

experiência adquirida com os primeiros anos da sua aplicação - visa também densificar os elos 

de ligação entre o setor e os objetivos estratégicos prioritários da União Europeia.  

Referem-se, em particular, os objetivos de financiamento da recuperação pós-pandemia, de 

complementar a União dos Mercados de Capitais (CMU), e de canalizar fundos para a 

implementação do Pacto Ecológico Europeu. A prossecução destes objetivos ocorre em lógica 

cumulativa com a continuidade da proteção dos tomadores de seguros, segurados e 

beneficiários de contratos de seguros, e da capacidade de suster os impactos de crises futuras, 

bem como do desempenho, pelo setor, de funções instrumentais importantes, como a de 

financiamento de longo-prazo e de gestão profissional de riscos em prol da sociedade e da 

economia. 

O pacote de documentos divulgado inclui os seguintes elementos:  

i.) a proposta de alteração da Diretiva 2009/138/EC, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 25 de novembro de 2009, relativa ao acesso à atividade de seguros e 

resseguros e ao seu exercício (Solvência II); 

ii.) a proposta de Diretiva que estabelece uma moldura harmonizada de recuperação e 

resolução (R&R) de empresas de seguros e resseguros; 

iii.) uma avaliação de impacto das anteriores propostas.  

Note-se que não foi apresentada uma proposta de criação de uma moldura harmonizada de 

Insurance Guarantee Schemes (IGS), adiada por tempo indeterminado. 
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As etapas futuras do processo envolvem os colegisladores, nomeadamente o Parlamento 

Europeu e os Estados-membros no Conselho, para a negociação dos textos legislativos finais, 

com base nas propostas apresentadas pela Comissão Europeia.  

Deste modo, ainda que as alterações ao Regulamento Delegado (UE) 2015/35, da Comissão, de 

10 de outubro de 2014, que completa a Diretiva Solvência II, não sejam ainda apresentadas, 

dependendo do desenrolar das referidas negociações, o Comunicado da Comissão Europeia 

elenca desde já as suas intenções nas principais matérias, no âmbito prudencial do setor 

(res)segurador. 

 
Conheça a comunicação da Comissão Europeia sobre este pacote de revisão aqui. 

https://ec.europa.eu/info/publications/210922-solvency-2-communication_en

