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1. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO 

O projeto de norma regulamentar que visa definir os princípios a observar pelas empresas de 

seguros no seu relacionamento com os tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros 

lesados esteve em processo de consulta pública entre os dias 5 e 26 de fevereiro de 2016. 

Na medida em que parte inovatória relevante desta norma regulamentar consiste no capítulo IV 

que regula a política de conceção e aprovação de produtos de seguros, e atentos alguns comentários 

recebidos no âmbito da consulta pública, considerou-se adequado aguardar pela emissão pela 

Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (“EIOPA”) das Orientações 

preparatórias relativas aos mecanismos de supervisão e de governação dos produtos por empresas de 

seguros e distribuidores de seguros. Tal opção deve-se ao facto de se pretender, através da presente 

norma regulamentar, assegurar o cumprimento destas orientações, excluindo apenas as que são 

exclusivamente aplicáveis aos distribuidores de seguros. 

Durante este período, do desenvolvimento de outros processos regulamentares associados ao 

novo regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e resseguradora, aprovado pela Lei 

n.º 147/2015, de 9 de setembro, veio a suscitar-se a adequação de aditamento ao presente projeto de 

norma regulamentar de alguns deveres de prestação de informação que se encontravam dispersos por 

outras normas regulamentares. 

Encontram-se nessa circunstância alguns dos elementos de informação que integravam o 

relatório do atuário responsável previsto na Norma Regulamentar n.º 6/2002, de 11 de março, e a 

comunicação do início da comercialização de produtos prevista no n.º 3 da Norma Regulamentar n.º 

16/1995, de 12 de setembro. 

Para além de se preservar os deveres de reporte preexistentes, pretende-se atualizá-los e 

estender tais deveres aos produtos de seguros dos ramos Não Vida, embora com um âmbito mais 

limitado. 

Nesses termos, e na medida em que este aditamento tem caráter inovatório face ao projeto de 

norma regulamentar previamente colocado em consulta pública, entende a Autoridade de Supervisão 

de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) efetuar novo processo de consulta pública, ainda que limitado 

às novas disposições. 
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2. DISPOSIÇÕES SOB CONSULTA 

As disposições que a ASF coloca em consulta são as seguintes:  

«Artigo X 

Relatório para efeitos de supervisão da conduta de mercado 

1 – As empresas de seguros com sede em Portugal e as sucursais de empresas de seguros de 

um país terceiro remetem anualmente à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, 

até 15 de abril, para efeitos de supervisão da conduta de mercado, um relatório que inclua, 

designadamente: 

a) Descrição da política de aceitação de riscos e análise sobre os produtos de seguros 

introduzidos no mercado no ano a que respeita o relatório; 

b) Descrição dos procedimentos de gestão de sinistros; 

c) Descrição dos procedimentos adotados pela empresa de seguros no armazenamento da 

informação; 

d) Demostração da adequação dos planos de participação nos resultados às características 

da carteira de seguros e a sua aplicação; 

e) Demonstração da adequação da provisão de estabilização de carteira e da provisão para 

compromissos de taxa, eventualmente constituídas; 

f) Demonstração da adequação da política de conceção e aprovação de produtos de 

seguros prevista no capítulo IV, bem como da sua aplicação. 

2 – As sucursais de empresas de seguros com sede em outro Estado membro da União 

Europeia que exerçam atividade em território português e as empresas de seguros com sede em outro 

Estado membro da União Europeia que exerçam atividade em regime de livre prestação de serviços 

efetuam a comunicação prevista no número anterior mediante solicitação da Autoridade de Supervisão 

de Seguros e Fundos de Pensões. 



 

 

 

 

Documento de Consulta Pública n.º 15/2016 4 

3 – O processo de disponibilização e envio do relatório previsto nos números anteriores é 

efetuado através da utilização do Portal ASF residente em www.asf.com.pt.  

 

Artigo X2 

Informação sobre produtos de seguros 

1 – Sem prejuízo do disposto no n.º 3, as empresas de seguros com sede em Portugal e as 

sucursais de empresas de seguros de um país terceiro comunicam à Autoridade de Supervisão de 

Seguros e Fundos de Pensões, até oito dias úteis após o início de comercialização de cada produto de 

seguros, os seguintes elementos: 

a) Relativamente aos seguros e operações do ramo Vida, não ligados a fundos de 

investimento: 

i) Código do produto; 

ii) Tipo de seguro ou operação; 

iii) Designação técnica do produto; 

iv) Designação comercial do produto; 

v) Se se qualifica como PPR/E; 

vi) Se se qualifica como produto de investimento com base em seguros; 

vii) Tipo de contrato; 

viii) Forma de contratação; 

ix) Se se trata de um produto utilizado exclusivamente para financiamento de planos 

de pensões; 

x) Se existe contrasseguro de prémios; 

xi) Se confere direito a resgate; 

xii) Data de início da comercialização; 

xiii) Tipo de cobertura; 

xiv) Identificação das coberturas; 

xv) Se inclui taxa técnica garantida; 

xvi) Se atribui participação nos resultados; 

xvii) Se a participação nos resultados depende de resultados estritamente técnicos; 
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xviii) Número do fundo autónomo; 

b) Relativamente aos seguros dos ramos Não Vida; 

i) Código do produto; 

ii) Ramo do seguro; 

iii) Designação técnica do produto; 

iv) Designação comercial do produto; 

v) Se se trata de seguro obrigatório; 

vi) Forma de contratação; 

vii) Data de início da comercialização; 

viii) Cobertura principal ou complementar; 

ix) Identificação das coberturas; 

x) Duração do contrato. 

2 – As empresas de seguros com sede em Portugal e as sucursais de empresas de seguros de 

um país terceiro comunicam à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, o fim de 

comercialização de cada produto de seguros, até oito dias úteis após essa data.  

3 – As empresas de seguros com sede em Portugal e as sucursais de empresas de seguros de 

um país terceiro relativamente a produtos de seguros de grandes riscos, mantêm disponível para 

consulta e quando solicitado, para prestação de informação à Autoridade de Supervisão de Seguros e 

Fundos de Pensões, um registo informático, contendo os elementos previstos nos números anteriores. 

4 – As sucursais de empresas de seguros com sede em outro Estado membro da União 

Europeia que exerçam atividade em território português e as empresas de seguros com sede em outro 

Estado membro da União Europeia que exerçam atividade em regime de livre prestação de serviços 

mantêm disponível para consulta e quando solicitado, para prestação de informação à Autoridade de 

Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, um registo informático, contendo os elementos previstos 

nos números anteriores. 

5 – As comunicações previstas nos números anteriores são efetuadas através da utilização do 

Portal ASF residente em www.asf.com.pt » 
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3. PEDIDO DE COMENTÁRIOS 

Solicita-se aos interessados que submetam os seus comentários sobre o projeto de disposições 

identificadas no ponto anterior, por escrito, até ao dia 5 de janeiro de 2017, preferencialmente para o 

seguinte endereço de correio eletrónico: consultaspublicas@asf.com.pt 

As respostas podem igualmente ser remetidas, por correio normal, para o seguinte endereço: 

Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões  

Departamento de Política Regulatória e Relações Institucionais  

Avenida da República, n.º 76  

1600-205 Lisboa 


