
Resultados do questionário qualitativo relativo ao processo de implementação 
novo normativo contabilístico para contratos de seguros – IFRS 17

SESSÃO PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO

16 de dezembro de 2021



1. Apresentação do relatório do questionário qualitativo relativo ao novo normativo contabilístico para contratos
de seguros

1.1. Introdução

1.2. Ficha técnica do questionário

1.3. Apreciação global

1.4. Apreciação técnica detalhada

1.5. Processo de implementação: principais desafios e operacionalização

1.6. Conclusão

2. Desenvolvimentos relevantes do processo de implementação da IFRS 17

3. Acompanhamento e visão da Supervisão prudencial

4. Sessão de perguntas e respostas

2

ÍNDICE



1. Apresentação do relatório do questionário qualitativo relativo ao novo normativo contabilístico para
contratos de seguros

1.1. Introdução

1.2. Ficha técnica do questionário

1.3. Apreciação global

1.4. Apreciação técnica detalhada

1.5. Processo de implementação: principais desafios e operacionalização

1.6. Conclusão

2. Desenvolvimentos relevantes do processo de implementação da IFRS 17

3. Acompanhamento e visão da Supervisão prudencial

4. Sessão de perguntas e respostas

3

ÍNDICE



4

• A realização do primeiro questionário qualitativo relativo ao processo de preparação IFRS 17, é

um passo integrante do plano de implementação ASF neste âmbito.

• Este questionário foi realizado com o intuito de diagnosticar o estado evolutivo das empresas

de seguros sob supervisão prudencial da ASF, na preparação da mudança de paradigma na

esfera contabilística, tendo em conta à entrada em vigor da IFRS 17 em 1 de janeiro de 2023.

1.2. INTRODUÇÃO
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Data de realização: De 24 de junho de 2021 a 16 de julho de 2021.

Amostra: As 38 empresas de seguros, que constituem o universo de entidades sob supervisão prudencial

da ASF.

Recolha de dados: Através de plataforma digital (LimeSurvey).

Metodologia utilizada: Este questionário foi elaborado numa ótica de resposta restrita a um conjunto de

possíveis opções pré-definidas. Ainda assim foi deixada espaço para outras respostas e comentários.

Nalguns casos, a empresa de seguros poderia escolher mais do que uma opção de resposta, existindo

nestas situações a obrigatoriedade de as hierarquizar.

1.2. FICHA TÉCNICA DO QUESTIONÁRIO
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A maioria das entidades (26 das 38) classifica o seu grau de preparação como em curso, portanto

intermédio.

No entanto, nove empresas sinalizam um nível de preparação meramente inicial, e uma empresa Não

Vida descreve a sua preparação como não iniciada.

Em sentido contrário, duas empresas, integrantes do subconjunto Mistas e Vida, avaliam a sua

preparação como em estágio avançado.

1.3. APRECIAÇÃO GLOBAL | ANÁLISE DO NÍVEL DE PREPARAÇÃO GLOBAL
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1.3. APRECIAÇÃO GLOBAL | ANÁLISE DO NÍVEL DE PREPARAÇÃO POR TÓPICO (VIDAS + MISTAS)
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1.3. APRECIAÇÃO GLOBAL | ANÁLISE DO NÍVEL DE PREPARAÇÃO POR TÓPICO (NÃO VIDA)
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Este normativo é aplicável a todas as entidades que emitam:

I. Contratos de seguros;

II. Contratos de resseguros;

III. Contratos de investimentos com participação nos resultados

Um contrato de seguro pode conter uma ou mais componentes que fiquem fora do âmbito da IFRS 17:

I. Componente de investimento (IFRS 9)

II. Bens ou serviços não relacionados com seguros (IFRS 15)

1.4. APRECIAÇÃO TÉCNICA DETALHADA | ÂMBITO DE APLICAÇÃO
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Âmbito de aplicação: estimativa da percentagem de prémios brutos emitidos/entregas que projetam 
classificar em cada um dos seguintes normativos IFRS

1.4. APRECIAÇÃO TÉCNICA DETALHADA | ÂMBITO DE APLICAÇÃO
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O normativo IFRS 17 exige três níveis distintos de agregação de contratos:

I. Tipo de contrato;

II. Cohort de 12 meses;

III. Características de rendibilidade / onerosidade do contrato.

1.4. APRECIAÇÃO TÉCNICA DETALHADA | AGREGAÇÃO DE CONTRATOS 
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Agregação de contratos: projeção dos diferentes aspetos para a agregação de contratos segundo o critério
de tipo de risco

1.4. APRECIAÇÃO TÉCNICA DETALHADA | AGREGAÇÃO DE CONTRATOS 
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Agregação de contratos: classificação do nível de dificuldade associado à implementação de cohorts de 12 meses,
nomeadamente em carteiras com participação nos resultados (Vida e Mistas)

1.4. APRECIAÇÃO TÉCNICA DETALHADA | AGREGAÇÃO DE CONTRATOS 
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Agregação de contratos: Aspetos projetados para consideração na agregação de contratos, segundo o critério de
rendibilidade / onerosidade

1.4. APRECIAÇÃO TÉCNICA DETALHADA | AGREGAÇÃO DE CONTRATOS 
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Existem, na IFRS 17, três abordagens distintas de mensuração contabilística dos contratos de seguros:

I. General Measurement Model (GMM) ;

II. Premium Allocation Approach (PAA) ;

III. Variable Fee Approach (VFA) .

1.4. APRECIAÇÃO TÉCNICA DETALHADA | MENSURAÇÃO DOS CONTRATOS



Mensuração de contratos: estimativa da percentagem de prémios brutos emitidos que se projetam inserir em cada
uma das seguintes abordagens de mensuração – Não Vida

1.4. APRECIAÇÃO TÉCNICA DETALHADA | MENSURAÇÃO DOS CONTRATOS (NÃO VIDA)
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Mensuração de contratos: estimativa da percentagem de prémios brutos emitidos que se projetam inserir em cada
uma das seguintes abordagens de mensuração – Vida Risco

1.4. APRECIAÇÃO TÉCNICA DETALHADA | MENSURAÇÃO DOS CONTRATOS (VIDA RISCO)
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Mensuração de contratos: estimativa da percentagem de prémios brutos emitidos que se projetam inserir em cada
uma das seguintes abordagens de mensuração – Vida Financeiros

1.4. APRECIAÇÃO TÉCNICA DETALHADA | MENSURAÇÃO DOS CONTRATOS (VIDA FINANCEIROS)



1.4. APRECIAÇÃO TÉCNICA DETALHADA | CONSTRUÇÃO DE CURVAS DE DESCONTO

19

Construção de curvas de desconto: estrutura geral das abordagens – Bottom-up vs. Top-down

O normativo IFRS 17, de acordo com a sua natureza baseada em princípios, requer a preparação, por

parte das entidades aplicantes, de elementos como a yield curve a aplicar para efeitos de desconto dos

fluxos de caixa.
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Curvas de desconto: seleção da abordagem base – Bottom-up approach vs. Top-down approach

1.4. APRECIAÇÃO TÉCNICA DETALHADA | CONSTRUÇÃO DE CURVAS DE DESCONTO
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Abordagem BU: referencial de taxa de juro sem risco

1.4. APRECIAÇÃO TÉCNICA DETALHADA | CONSTRUÇÃO DE CURVAS DE DESCONTO (ABORDAGEM BOTTOM-UP)
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Abordagem BU: principal fator a influenciar o ajustamento de iliquidez

1.4. APRECIAÇÃO TÉCNICA DETALHADA | CONSTRUÇÃO DE CURVAS DE DESCONTO (ABORDAGEM BOTTOM-UP)
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Abordagem BU: perceção da magnitude do impacto do ajustamento de iliquidez

1.4. APRECIAÇÃO TÉCNICA DETALHADA | CONSTRUÇÃO DE CURVAS DE DESCONTO (ABORDAGEM BOTTOM-UP)
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Abordagem TD: benchmark de retorno do portefólio de referência

1.4. APRECIAÇÃO TÉCNICA DETALHADA | CONSTRUÇÃO DE CURVAS DE DESCONTO (ABORDAGEM TOP-DOWN)
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Abordagem TD: Ajustamento descendente face ao portefólio de referência – principal driver

1.4. APRECIAÇÃO TÉCNICA DETALHADA | CONSTRUÇÃO DE CURVAS DE DESCONTO (ABORDAGEM TOP-DOWN)
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Abordagem TD: Ajustamento descendente face ao portefólio de referência – perceção da magnitude dos impactos

1.4. APRECIAÇÃO TÉCNICA DETALHADA | CONSTRUÇÃO DE CURVAS DE DESCONTO (ABORDAGEM TOP-DOWN)
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As possíveis tipologias de abordagem para o cálculo do ajustamento de risco contemplam:

I. Value-at-Risk (VaR) (ou métricas alternativas): correspondente ao capital necessário para

assegurar, com nível de certeza suficientemente elevado, que a empresa não se torna

tecnicamente insolvente.

II. Cost-of-Capital (CoC): correspondente ao custo de manter o capital suficiente para assegurar a

cobertura de todos os riscos futuros não financeiros relevantes.

III. Margens para desvios adversos: decorre da aplicação de margens, no sentido desfavorável,

sobre a estimativa dos fluxos de caixa.

1.4. APRECIAÇÃO TÉCNICA DETALHADA | AJUSTAMENTO DE RISCO
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Ajustamento de risco: tipologia da abordagem de cálculo

1.4. APRECIAÇÃO TÉCNICA DETALHADA |AJUSTAMENTO DE RISCO
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Ajustamento de risco: nível de confiança previsto

1.4. APRECIAÇÃO TÉCNICA DETALHADA |AJUSTAMENTO DE RISCO



É necessário assegurar uma continuidade entre o contexto pré-IFRS 17, e a aplicação deste

normativo. Assim, é exigida informação comparativa de, pelo menos, um ano.

O princípio base é o de que os contratos em vigor na data de início de aplicação da IFRS 17 devem

ser mensurados como se o normativo estivesse em vigor desde a data da sua comercialização

(abordagem retrospetiva total).

Em alternativa no sentido de endereçar dificuldades, ou problemas de exequibilidade, de aplicação

da abordagem base, nomeadamente a abordagem retrospetiva modificada, e a abordagem de justo

valor.
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1.4. APRECIAÇÃO TÉCNICA DETALHADA |TRANSIÇÃO PARA AMBIENTE IFRS 17
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1.4. APRECIAÇÃO TÉCNICA DETALHADA |TRANSIÇÃO PARA AMBIENTE IFRS 17

Transição para o ambiente IFRS 17: estimativa da distribuição das responsabilidades em contratos de seguros entre as
três abordagens preconizadas
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1.5. PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO: PRINCIPAIS DESAFIOS E OPERACIONALIZAÇÃO | DESAFIOS TÉCNICOS

Identificação dos principais desafios técnicos associados à IFRS 17: componentes projetáveis como causadoras de
maiores dificuldades



1.5. PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO: PRINCIPAIS DESAFIOS E OPERACIONALIZAÇÃO | RECURSOS ALOCADOS À   
PREPARAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO

Preparação da implementação da IFRS 17: identificação das principais fontes de recursos operacionais
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1.5. PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO: PRINCIPAIS DESAFIOS E OPERACIONALIZAÇÃO | DESAFIOS OPERACIONAIS

Identificação dos principais desafios técnicos associados à IFRS 17
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1.5. PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO: PRINCIPAIS DESAFIOS E OPERACIONALIZAÇÃO | ESTIMATIVAS DE IMPACTOS
ONGOING DA IFRS 17

Identificação das áreas de maior influência da IFRS 17 sobre as práticas correntes
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• A entrada em vigor da IFRS 17 é sem dúvida um desafio bastante ambicioso para todo o mercado
segurador português.

• A preparação atempada desta transição, bem como o envolvimento das empresas de seguros no
processo de implementação apresentado, constitui um fator determinante para garantir que a
aplicação da IFRS 17 decorrerá de forma adequada.

• Através deste exercício junto das empresas de seguros, foi possível aferir que, em termos globais, o
mercado segurador nacional, à data da realização do questionário, se encontrava numa fase
intermédia do seu processo de implementação.

1.6. CONCLUSÃO



37

• Ainda assim, existem entidades que se destacam ao se encontrarem numa fase mais avançada
deste processo, enquanto, no extremo oposto, algumas empresas de seguros demonstraram estar
ainda numa fase bastante embrionária e incipiente destes trabalhos.

• No que concerne ao estágio de evolução das diferentes áreas que compõem a IFRS 17, importa
destacar, de forma positiva, a classificação dos contratos, bem como, o reconhecimento e
desreconhecimento dos mesmos. Em sentido contrário, a transição, em conjunto com a informação
comparativa, apresentam algum atraso face às restantes componentes da IFRS 17.

• O atraso demonstrado relativamente à informação comparativa deve ser especialmente assinalado,
na medida em que, será exigido que os dados apresentados no primeiro ano de reporte tenham
pelo menos um ano de informação comparativa.

1.6. CONCLUSÃO
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Endosso da IFRS 17 a nível europeu

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 IFRS 17.

2. DESENVOLVIMENTOS RELEVANTES DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA IFRS 17
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IFRS 17 - Carve-out

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.

2. DESENVOLVIMENTOS RELEVANTES DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA IFRS 17
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Segmentação - PCES

Aquando da elaboração da primeira versão draft do PCES adaptado à IFRS 17, optou-se por não
propor qualquer alteração a este nível, dando seguimento ao objetivo de alterar o PCES apenas
nas áreas em que a mesma era determinante, limitando assim a amplitude das modificações.

2. DESENVOLVIMENTOS RELEVANTES DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA IFRS 17
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2. DESENVOLVIMENTOS RELEVANTES DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA IFRS 17

Segmentação do Ramo Vida – Atual PCES



Segmentação do Ramo Vida – PCES IFRS 17
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2. DESENVOLVIMENTOS RELEVANTES DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA IFRS 17
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2. DESENVOLVIMENTOS RELEVANTES DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA IFRS 17

Segmentação dos Ramos Não Vida – Atual PCES
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2. DESENVOLVIMENTOS RELEVANTES DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA IFRS 17

Segmentação dos Ramos Não Vida – PCES IFRS 17
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2. DESENVOLVIMENTOS RELEVANTES DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA IFRS 17

Segmentação - PCES

Esta tabela I e II do PCES tem o propósito exclusivo de definir a segmentação para efeitos de
reporte à ASF, não devendo ser entendida como base para a agregação de contratos de seguros
exigida nos termos do parágrafo 14 da IFRS 17.
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2. DESENVOLVIMENTOS RELEVANTES DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA IFRS 17

Nova versão draft - PCES

Em breve será disponibilizada uma nova versão draft do PCES, com alterações de pormenor face à
versão anterior, com toda a terminologia em português e correção de pequenos aspetos
entretanto detetados.
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2. DESENVOLVIMENTOS RELEVANTES DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA IFRS 17

Novos mapas de reporte

Após os comentários recebidos relativamente aos mapas de reporte Contas ES e VarMensal, os
mesmos estão a ser ultimatos e em breve disponibilizados.

Relativamente aos restantes mapas de reporte, nomeadamente os que contém informação
predominante técnica estão a ser elaborados. A primeira versão dos mesmos será divulgada no
início do próximo ano.
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2. DESENVOLVIMENTOS RELEVANTES DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA IFRS 17

Fiscalidade – IFRS 17

A entrada em vigor da IFRS 17 terá, inevitavelmente, impactos a nível fiscal.

No início do próximo ano irá decorrer novo encontro entre a Autoridade Tributária, APS e ASF com
o intuito de discutir este assunto, agora que a nível europeu a IFRS 17 já foi endossada.
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2. DESENVOLVIMENTOS RELEVANTES DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA IFRS 17

IFRS 9 – Instrumentos financeiros

Desde 2018 que a IFRS 9 está em vigor, no entanto no caso das empresas de seguros a sua
aplicação é opcional até à entrada em vigor da IFRS 17.

Neste sentido, a maioria do mercado segurador nacional, continua a aplicar a IAS 39 –
Instrumentos financeiros. Nestes casos a adoção da IFRS 17 obrigará igualmente à alterações ao
nível contabilístico dos ativos financeiros.
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Calendário de implementação da IFRS 17

2. DESENVOLVIMENTOS RELEVANTES DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA IFRS 17

Data Iniciativa
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3. ACOMPANHAMENTO E VISÃO DA SUPERVISÃO PRUDENCIAL

Projeto de relevo para as empresas de seguros e para a autoridade de supervisão

- Adaptação da abordagem de supervisão - classificação dos contratos de seguros, cálculo das
responsabilidades, indicadores de atividade

- Participação no grupo de trabalho responsável pelo projeto - nova versão draft do PCES
adaptado à IFRS 17, adaptação do reporte de informação contabilística

- Elevada exigência para as empresas de seguros – processo de transição, qualidade da
informação reportada

Envolvimento do auditor externo

Elevada importância dos trabalhos de auditoria na fase de transição

Necessidade de envolvimento próximo com a ASF - à semelhança do que aconteceu em 2008 com
a adoção das NIC e em 2016 com a implementação do Solvência II
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3. ACOMPANHAMENTO E VISÃO DA SUPERVISÃO PRUDENCIAL

Importância do questionário qualitativo

A sua análise individual permitirá conhecer:

o o estágio de implementação da IFRS 17 em cada empresa de seguros

o as suas maiores dificuldades

o os principais desafios

E realizar um acompanhamento prudencial mais próximo do mercado.
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