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SESSÃO DE APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DOS RESULTADOS DO 

QUESTIONÁRIO QUALITATIVO RELATIVO À IFRS 17 

 

Intervenção do Senhor Vice-Presidente da ASF, Prof. Filipe Aleman Serrano, na sessão de 

apresentação do Relatório dos resultados do questionário qualitativo relativo à IFRS 17 

 

Lisboa, 16 de dezembro de 2021 

Videoconferência 

 

 

Bom dia a todos, 

Em nome do Conselho de Administração da ASF, gostaria de começar por dar as boas vindas 

aos participantes que se encontram presentes no auditório da ASF, bem como aos que nos 

acompanham através das plataformas digitais, nesta sessão de apresentação do Relatório dos 

resultados do questionário qualitativo relativo à Norma Internacional de Relato Financeiro 17, 

também designada por IFRS17.  

Permitam-me um agradecimento especial à presença do Senhor Presidente da Associação 

Portuguesa de Seguradores, Eng. José Galamba de Oliveira, da Senhora Presidente do Instituto 

dos Atuários Portugueses, Professora Lurdes Afonso.  

A entrada em vigor do referido normativo contabilístico, no dia 1 de janeiro de 2023, irá 

representar uma alteração muito significativa no reconhecimento, na mensuração, na 

apresentação e na divulgação das responsabilidades com contratos de seguros em termos 

contabilísticos.  

Com a adoção da IFRS 17, pretende-se que as empresas de seguros forneçam informações 

pertinentes sobre os contratos de seguros, garantindo ainda maior transparência e 

comparabilidade das demonstrações financeiras das empresas de seguros, em benefício dos 

seus utilizadores.  
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Tendo isso em consideração, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões tem 

vindo a seguir o plano de implementação da IFRS 17 oportunamente estabelecido, onde a 

interação com as empresas de seguros - com a importante colaboração da Associação 

Portuguesa de Seguradores - assume um papel central. Deste modo, pretende-se garantir que 

a transição para este normativo decorra de forma adequada, respondendo às necessidades e 

especificidades do mercado segurador nacional.  

Em janeiro de 2020, estivemos aqui reunidos na sessão de apresentação do novo Plano de 

Contas para as Empresas de Seguros, evento que formalizou o início dos trabalhos necessários 

de adoção deste normativo contabilístico.  

Todavia, apesar do Plano de Contas para as Empresas de Seguros ser uma peça chave em todo 

este processo, a adoção da IFRS 17 não se esgota na sua adaptação.  

Neste sentido, as empresas de seguros têm a necessidade de se ajustar à nova realidade, o que 

implica, entre outros aspetos, alterações nos dados, nos sistemas e nos processos utilizados 

pelas empresas de seguros para a produção do reporte financeiro.  

Com o intuito de aferir o grau de desenvolvimento do processo de implementação da IFRS 17, 

e em cumprimento com o planeamento estabelecido pela ASF, foi realizado, durante os meses 

de junho e julho do corrente ano, um questionário qualitativo sobre esta temática.  

Na sessão de hoje, serão apresentados os resultados do referido questionário, ficando-se, 

desta forma, a conhecer o grau de implementação geral, bem como os aspetos específicos 

onde existem maiores dificuldades e preocupações por parte dos operadores. 

Em conjunto com esta apresentação, será hoje publicado, no site da ASF, um relatório com 

informação bastante detalhada sobre os resultados deste primeiro questionário qualitativo no 

âmbito da IFRS 17.  

Adicionalmente, aproveitamos a realização desta sessão para abordar outros aspetos 

relacionados com esta matéria, apresentando assim os principais desenvolvimentos ocorridos. 

Neste âmbito, tenho de destacar o recente endosso a nível europeu da IFRS 17, que constitui 

uma etapa fundamental deste processo, ao definir os termos em que o referido normativo 

contabilístico será adotado na Europa e em consequência no nosso país.  
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De modo complementar, serão ainda discutidos os próximos passos do plano de 

implementação.  

A sessão de hoje irá terminar com a realização de um debate, onde serão esclarecidas as 

questões existentes, para o qual se incentiva à vossa participação.  

Gostaria ainda de referir que o ano de 2022 será bastante desafiante, obrigando a um esforço 

adicional significativo, por parte de todos os envolvidos, não só por ser o último exercício antes 

da entrada em vigor da IFRS 17, mas também porque se exige que os dados apresentados no 

primeiro ano de reporte do normativo referente aos contratos de seguros, tenham pelo menos 

um ano de informação comparativa.  

Esta exigência normativa é bastante relevante nos trabalhos preparatórios das empresas de 

seguros, fazendo com que, relativamente à elaboração das demonstrações financeiras, seja 

necessário preparar informação de acordo com a IFRS 17 para o exercício de 2022. 

No caso da demonstração de resultados, este aspeto torna-se ainda mais importante, na 

medida em que, os valores referentes aos contratos de seguros no mês de janeiro de 2022 e 

seguintes, para efeitos de informação comparativa, terão de ser ajustados de acordo com as 

regras definidas pela IFRS 17.  

Assim, apesar de só entrar em vigor a 1 de janeiro de 2023, a preparação de informação para 

dar cumprimento ao novo normativo contabilístico dos contratos de seguros, terá de iniciar-se 

antecipadamente.  

Com efeito, a ASF irá dar uma especial atenção às matérias de supervisão prudencial 

referentes à IFRS 17, reforçando o seu trabalho, neste âmbito, durante o período transitório.  

Para tal, será efetuada uma análise especifica das diferenças existentes entre os dois regimes, 

tendo em conta, igualmente, as especificidades de cada uma das entidades supervisionadas.  

Deste modo, importa densificar os trabalhos de implementação da IFRS 17, por forma a 

assegurar uma transição eficaz e eficiente para este novo normativo contabilístico, o que, não 

tenho dúvidas, será uma realidade e um sucesso.  
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Por fim, em nome do Conselho de Administração da ASF, gostaria de agradecer a todas as 

empresas de seguros, aqui hoje representadas presencialmente pela APS, pela colaboração em 

todo este processo, designadamente, no que se refere à realização deste questionário 

qualitativo, que representa um ponto intermédio muito importante do processo de 

implementação. 

Sem prejuízo de alguns aspetos que serão aqui tratados possuírem uma componente técnica 

elevada, procurámos que esta sessão fosse o menos complexa possível.  

A apresentação ficará a cargo da Sra. Dra. Carlota Porto Cruz, do Sr. Dr. Francisco Loureiro e do 

Sr. Dr. José Jardim, colaboradores do Departamento de Análise de Riscos e Solvência e 

membros do Grupo de Trabalho criado para a implementação da IFRS 17 e também da Sra. 

Drª. Ana Cristina Santos, Diretora do Departamento de Supervisão Prudencial de Empresas de 

Seguros.  

Dou agora a palavra a palavra ao Sr. Dr. José Jardim, aproveitando esta ocasião para vos 

desejar umas Boas Festas! 

Muito obrigado a todos. 


