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N.º 5 / MAIO 2009

Aprovação da Directiva “Solvência II”

Após	várias	rondas	negociais	entre	a	Presidência	Checa,	
o	 Parlamento	 Europeu	 e	 a	 Comissão	 Europeia,	 foi	
possível	chegar	a	uma	solução	de	compromisso	no	que	
concerne	à	Directiva	Solvência	II,	a	qual	foi	aprovada	em	
Coreper	no	dia	1	de	Abril	de	2009,	votada	e	aprovada	
pelo	Parlamento	Europeu	em	plenário	realizado	no	dia	
22	de	Abril	de	2009	e	finalmente	aprovada	no	Ecofin	de	
5	de	Maio.

Relativamente	às	matérias	mais	discutidas	nesta	última	
fase	são	de	realçar:

1.	A	consignação	de	disposições	destinadas	a	mitigar	a	
prociclicalidade	dos	requisitos:

•	O	cálculo	do	requisito	de	Pilar	1	do	risco	de	mercado,	
mais	especificamente	no	que	se	refere	ao	risco	accionista,	
inclui	 um	 dampener	 (mecanismo	 de	 ajustamento	
simétrico)	 que	 deve	 reflectir	 o	 risco	 resultante	 das	
variações	no	nível	dos	preços	no	mercado	accionista;
•	 Em	 situações	 de	 queda	 excepcional	 nos	 mercados	
financeiros	 as	 autoridades	 de	 supervisão	 poderão,	
tendo	em	conta	critérios	a	definir,	estender	o	período	de	
recuperação	em	caso	de	não	cumprimento	do	requisito	
de	capital	de	solvência.

2.	A	manutenção	da	eliminação	
do	 regime	 de	 group support,	
mitigada	 pela	 inserção	 de	
duas	disposições	adicionais:

•	 Introdução	 de	 disposições	
relativas	 ao	 reforço	 de	
cooperação	entre	autoridades	
de	 supervisão	 relativamente	
aos	 grupos	 que	 sejam	
geridos	de	forma	centralizada	
(nova	 secção	 denominada	
Supervision of group solvency 
for groups with centralised risk 
management);

•	 Introdução	 de	 uma	 cláusula	 de	 revisão	 que	 dispõe	
que	ao	fim	de	três	anos	de	implementação	da	Directiva	
será	efectuada	uma	avaliação	dos	benefícios	do	reforço	
da	 supervisão	 dos	 grupos	 e	 da	 gestão	 de	 capital	 ao	
nível	 do	 grupo,	 tendo	 em	 conta	 a	 proposta	 inicial	 da	
Comissão	Europeia	relativa	ao	regime	de	group support 
e	 o	 relatório	 do	 Parlamento	 Europeu	 sobre	 a	 referida	
proposta.	Essa	avaliação	deverá	considerar	as	medidas	
necessárias	para	promover	uma	adequada	gestão	cross-

border	dos	grupos,	nomeadamente	a	gestão	de	 riscos	
e	de	activos,	e	deverá	ter	em	consideração	os	factores	
que	 na	 discussão	 da	 proposta	 de	 Directiva	 foram	
considerados	problemáticos	na	aplicação	do	regime	de	
group support.

3.	 A	 introdução	 de	 uma	 opção	 alternativa	 no	 cálculo	
do	 requisito	 de	 Pilar	 1	 do	 risco	 accionista	 (duration 
dampener),	 a	 qual	 tem	 por	 base	 a	 duração	 das	
responsabilidades	das	empresas	de	seguros,	mitigada,	
no	entanto,	por	um	conjunto	de	disposições	adicionais,	
nomeadamente:

•	 Redução	 do	 âmbito	 de	 aplicação	 da	 opção,	 a	 qual	
se	 poderá	 aplicar	 apenas	 ao	 negócio	 de	 pensões	
profissionais	 e	 de	 benefícios	 de	 reforma	 de	 longo	
prazo;
•	Criação	de	restrições	para	a	sua	utilização:

-	 O	 negócio	 em	 causa	 deve	 estar	 autonomizado;-	
As	 actividades	 em	 causa	 devem	 ser	
conduzidas	 apenas	 no	 Estado	 Membro	 em	
que	 a	 empresa	 de	 seguros	 foi	 autorizada;	
-	A	média	da	duração	das	responsabilidades	desse	
negócio	deve	exceder	os	12	anos.

•	 Introdução	 de	 uma	 cláusula	
de	 revisão	 determinando	 a	
reavaliação	 da	 aplicação	 deste	
sistema	 alternativo	 ao	 fim	 de	
três	 anos	 de	 implementação	 da	
Directiva.

De	 acordo	 com	 o	 planeamento	
da	 Comissão	 Europeia	 as	
discussões	 informais	 no	 grupo	
de	trabalho	do	Comité	de	Nível	2	
(EIOPC)	 terão	 início	em	 Maio	de	
2009,	tendo	em	vista	a	adopção	
das	 medidas	 de	 Nível	 2	 até	 ao	
final	de	Novembro	de	2010.

Os	 standards	 e	 as	 guidances	 de	 Nível	 3,	 a	 emitir	 pelo	
CEIOPS,	devem	ser	adoptados	até	Março	de	2011,	para	
que	o	novo	regime	possa	ser	aplicado	em	1	de	Outubro	
de	2012.	●
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O	 Instituto	 de	 Seguros	 de	 Portugal	 (ISP)	 realizou	 uma	
Consulta	 Pública	 sobre	 o	 “Projecto	 de	 Orientação	
Técnica	 relativa	 ao	 desenvolvimento	 dos	 sistemas	 de	
gestão	 de	 riscos	 e	 de	 controlo	 interno	 das	 empresas	
de	seguros”,	que	decorreu	entre	26	de	Janeiro	e	13	de	
Março	de	2009.

Esta	 iniciativa	 surge	 no	 seguimento	 da	 Norma	 Regu-
lamentar	 n.º	14/2005	R,	de	29	de	Novembro,	e	procu-
ra	 apresentar	 orientações	 que	 consubstanciam	 boas	
práticas	relativamente	à	gestão	de	riscos	e	ao	controlo	
interno	 aplicáveis	 a	 cada	 um	 dos	 tipos	 de	 riscos	 mais	
relevantes.

As	 referidas	 orientações	 surgem	 agora	 como	 um	 con-
junto	de	recomendações	que	as	empresas	de	seguros	
devem	 tomar	 em	 consideração	 e	 que	 oportunamen-
te	serão	adoptadas	numa	óptica	de	comply or explain,	
estando	 a	 ser	 preparada	 a	 alteração	 do	 normativo	
subjacente	para	esse	efeito.	Nestes	termos,	o	não	cum-
primento,	 parcial	 ou	 total,	 das	 orientações	 deve	 ser	
devidamente	justificado,	nomeadamente	com	base	no	
princípio	 da	 proporcionalidade,	 ou	 seja,	 tomando	 em	

consideração	a	dimensão,	natureza	e	complexidade	da	
actividade	da	empresa	de	seguros	e	dos	riscos	por	ela	
assumidos.
Estas	boas	práticas	irão	servir	também	como	benchmark	
para	a	avaliação	da	qualidade	dos	sistemas	implemen-
tados	por	cada	empresa,	no	âmbito	da	comunicação	a	
manter	entre	o	ISP	e	as	empresas	de	seguros	no	decurso	
do	processo	de	supervisão.

Após	a	recepção	e	análise	dos	comentários	efectuados	
durante	o	período	de	consulta	pública,	foi	publicada	em	
23	de	Abril	a	Circular	n.º	7/2009,	que	divulga	as	referidas	
Orientações	Técnicas.	●

(Continua)

Circular n.º 7/2009, de 23 de Abril - Orientações Técnicas sobre o desenvolvimento dos sistemas 
de gestão de riscos e de controlo interno das empresas de seguros (Consulta Pública n.º 1/2009)

Actividade Regulatória Nacional

Alterações ao Regime Jurídico de Acesso e Exercício da Actividade Seguradora  
e Resseguradora (Decreto-Lei n.º 2/2009, de 5 de Janeiro)

Foi	publicado,	no	início	do	ano,	o	Decreto-Lei	n.º	2/2009,	
de	5	de	Janeiro,	alterando	pela	12.ª	vez	e	republicando	
o	Decreto-Lei	n.º	94-B/98,	de	17	de	Abril,	que	estabelece	
o	 regime	 jurídico	 de	 acesso	 e	 exercício	 da	 actividade	
seguradora	e	resseguradora.

As	alterações	introduzidas	incidem	principalmente	sobre	
as	seguintes	vertentes:	i)	a	transposição	da	Directiva	n.º	
2005/68/CE,	 do	 Parlamento	 Europeu	 e	 do	 Conselho,	
de	 16	 de	 Novembro	 de	 2005,	 relativa	 ao	 resseguro	
(“Directiva	do	Resseguro”)	para	o	ordenamento	jurídico	
nacional	 e	 ii)	 a	 revisão	 pontual	 do	 regime	 jurídico	
quanto	às	matérias	relativas	ao	sistema	de	governo	e	à	
conduta	de	mercado.

No	 âmbito	 do	 resseguro,	 é	 de	 ressaltar	 o	 facto	 de	 a	
actividade	de	resseguro	ter	passado	a	beneficiar	de	um	
regime	 harmonizado	 no	 plano	 comunitário,	 baseado	
em	idênticos	princípios	de	reconhecimento	mútuo	das	
autorizações	e	de	um	sistema	de	supervisão	prudencial	
que	já	vigoravam	para	o	seguro	directo.

Por	 outro	 lado,	 pese	 embora	 a	 circunstância	 de	 a	
actividade	 de	 resseguro	 exercida	 por	 empresas	
especializadas	 ter	 já	 enquadramento	 no	 quadro	

legislativo	 nacional	 vigente	 antes	 da	 transposição	
da	 Directiva	 do	 Resseguro	 –	 o	 que	 não	 acontecia	 em	
todos	 os	 Estados	 membros	 da	 União	 Europeia	 –,	 o	
facto	de	o	regime	aplicável	a	essas	empresas	decorrer	
de	uma	extensão	do	conceito	de	“empresa	de	seguros”	
determinou	 agora	 a	 necessidade	 de	 autonomizar	 os	
conceitos,	de	modo	a	acolher	certas	especificidades	de	
regime.

Analisadas	as	disposições	legais	aplicáveis	às	empresas	
de	resseguros	com	sede	em	Portugal	e	às	sucursais	de	
empresas	de	resseguros	com	sede	fora	do	território	da	
União	 Europeia,	 constata-se	 que,	 genericamente,	 se	
aplica	 às	 empresas	 de	 resseguro,	 com	 as	 necessárias	
adaptações,	 o	 regime	 previsto	 para	 as	 empresas	
de	 seguro	 directo	 (designadamente,	 em	 sede	 de	
autorização,	estabelecimento,	controlo	dos	detentores	
de	participações	qualificadas,	requisitos	de fit and proper 
dos	 órgãos	 de	 administração	 e	 fiscalização,	 garantias	
prudenciais,	 fiscalização	 das	 garantias	 financeiras,	
insuficiências	das	mesmas,	poderes	de	supervisão,	sigilo	
profissional	 e	 troca	 de	 informações	 entre	 autoridades	
competentes,	 supervisão	 complementar	 de	 empresas	
que	 fazem	 parte	 de	 um	 grupo	 segurador	 e	 regime	
sancionatório).
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No	 que	 concerne	 às	 especificidades	 das	 regras	
aplicáveis	às	empresas	de	resseguros,	ponderadas	face	
ao	regime	comum	das	empresas	de	seguro	directo,	são	
de	destacar	as	seguintes:

-	O	objecto	das	empresas	de	resseguros	integra	não	
apenas	as	actividades	de	resseguro,	como	também	
as	actividades	conexas;
-	A	autorização	não	é	concedida	ramo	a	ramo,	mas	
para	 actividades	 de	 resseguro	 dos	 ramos	 «Não	
vida»,	actividades	de	resseguro	do	ramo	«Vida»	ou	
todos	os	tipos	de	actividades	de	resseguro;
-	No	campo	das	formalidades	requeridas	no	âmbito	
da	 livre	 prestação	 de	 serviços,	 estas	 traduzem-se	
em	notificação	a	dirigir	ao	ISP	por	parte	de	empresa	
de	resseguros	com	sede	em	Portugal	que	pretenda	
iniciar	 o	 exercício	 das	 suas	 actividades	 em	 livre	
prestação	no	território	de	outro	ou	outros	Estados	
membros;
-	 Também	 quanto	 à	 definição	 dos	 activos	
destinados	 à	 cobertura	 das	 provisões	 técnicas,	 é	
consagrado	 um	 regime	 menos	 prescritivo	 do	 que	
o	previsto	para	as	empresas	de	seguros	–	fundado	
em	 princípios	 (prudent person approach)	 e	 não	
em	 regras	 pormenorizadas	 –,	 sem	 prejuízo	 da	
manutenção	da	possibilidade	de	o	ISP	fixar	um	ou	
vários	 dos	 limites	 quantitativos	 admissíveis	 face	 à	
Directiva	do	Resseguro;
-	A	margem	de	solvência	exigida	para	as	empresas	
de	resseguros	(incluindo	o	ramo	«Vida»)	é	calculada	
segundo	as	regras	fixadas	para	o	cálculo	da	margem	
de	solvência	exigida	para	o	resseguro	do	ramo	«Não	
vida».	 Contudo,	 e	 tratando-se	 de	 opção	 permitida	
pela	 Directiva,	 aplica-se	 o	 regime	 fixado	 para	 o	
ramo	 «Vida»	 a	 determinados	 seguros	 e	 operações	
do	 ramo	 «Vida»	 quando	 ligados	 a	 fundos	 de	
investimento	ou	com	participações	nos	resultados,	
rendas,	operações	de	capitalização	e	operações	de	
gestão	de	fundos	colectivos	de	reforma.

Acresce	 que,	 tratando-se	 o	 resseguro	 de	 uma	
actividade	 de	 natureza	 internacional,	 assume	 especial	
importância	 a	 regulação	 da	 actividade	 de	 resseguro	
ou	retrocessão	de	riscos	de	cedente	cuja	sede	social	se	
encontre	 localizada	em	Portugal,	quando	o	respectivo	
cessionário	 se	 encontre	 sediado	 em	 território	 fora	 da	
União	Europeia.	Quanto	a	esta	matéria	e	com	algumas	
limitações,	 a	 Directiva	 confere	 grande	 amplitude	
aos	 Estados	 membros	 e,	 nesse	 contexto,	 o	 legislador	
nacional	 optou	 por	 permitir	 a	 constituição	 de	 filiais	 e	
de	 sucursais	 de	 empresas	 de	 resseguros	 sediadas	 em	
países	terceiros,	tal	como	sucede	no	caso	das	empresas	
de	seguro	directo.

Admite-se	 igualmente	 que	 a	 actividade	 de	 resseguro	
possa	 ser	 exercida	 por	 empresas	 de	 seguros	 ou	 de	
resseguros	 sediadas	 em	 território	 fora	 da	 União	
Europeia,	 desde	 que	 estejam	 autorizadas	 a	 exercer	 a	
actividade	 resseguradora.	 Não	 obstante,	 as	 empresas	
que	 estejam	 sediadas	 em	 países	 com	 os	 quais	 não	
tenha	sido	concluído	acordo	pela	União	Europeia	sobre	

o	exercício	de	supervisão	estarão	sujeitas	à	constituição	
de	garantias	no	que	se	refere	aos	créditos	sobre	estes	
resseguradores,	nos	termos	que	venham	a	ser	definidos	
por	norma	regulamentar	do	ISP.

Destaque-se,	 ainda,	 e	 como	 corolário	 do	 sistema	 de	
harmonização	 das	 regras	 de	 acesso	 e	 exercício	 da	
actividade	resseguradora	e	do	“passaporte	comunitário”,	
a	introdução	de	uma	regra	segundo	a	qual	não	pode	ser	
recusado	um	contrato	de	resseguro	celebrado	por	uma	
empresa	 de	 seguros	 sediada	 em	 Portugal	 com	 uma	
empresa	 de	 seguros	 ou	 de	 resseguros	 autorizada	 na	
União	Europeia,	por	 razões	directamente	 relacionadas	
com	a	solidez	financeira	dessa	empresa	de	seguros	ou	
de	resseguros.

Relativamente	 às	 demais	 alterações	 introduzidas,	
haverá	que	assinalar	a	introdução	de	alguns	princípios	
quanto	 a	 conduta	 de	 mercado	 e,	 bem	 assim,	 alguns	
ajustamentos	 em	 matéria	 de	 sistema	 de	 governo.	Tais	
princípios	 e	 ajustamentos	 surgem	 alinhados	 com	 os	
Insurance Core Principles	 emitidos	 pela	 International	
Association of Insurance Supervisors	(IAIS).

Assim	se	verifica,	por	exemplo,	quanto	às	exigências	de	
qualificação	adequada	e	 idoneidade	aos	directores	de	
topo,	 à	 elaboração	 e	 monitorização	 de	 um	 código	 de	
conduta	 ética,	 à	 instituição	 de	 uma	 função	 autónoma	
responsável	 pela	 gestão	 das	 reclamações	 dos	 clientes	
e	à	definição	de	uma	política	de	prevenção,	detecção	e	
reporte	de	situações	de	fraude	no	sector	segurador.

Ainda	 no	 contexto	 da	 conduta	 de	 mercado,	 e	
paralelamente	 ao	 regime	 previsto	 para	 os	 fundos	 de	
pensões	 abertos,	 introduz-se	 a	 figura	 do	 provedor	 do	
cliente,	 ao	 qual	 compete	 apreciar	 as	 reclamações	 que	
lhe	 sejam	 apresentadas	 pelos	 clientes	 das	 empresas	
de	 seguros,	 desde	 que	 as	 mesmas	 não	 tenham	 sido	
resolvidas	 pela	 função	 autónoma	 responsável	 pela	
gestão	das	reclamações.

As	 restantes	 alterações	 resultam	 dos	 trabalhos	
desenvolvidos	 no	 seio	 do	 Conselho	 Nacional	 de	
Supervisores	Financeiros	(CNSF)	com	vista	a	uma	maior	
convergência	 normativa	 e	 no	 âmbito	 do	 exercício	
de	 better regulation,	 como	 é	 o	 caso	 das	 alterações	
em	 sede	 de	 qualificação	 adequada	 e	 idoneidade	 dos	
membros	 dos	 órgãos	 de	 administração	 e	 fiscalização	
e	 da	 introdução	 de	 uma	 regra	 sobre	 acumulação	 de	
cargos.●
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Considerando	 as	 particulares	 exigências	 que	 recaem	
sobre	 as	 empresas	 de	 seguros	 ou	 de	 resseguros	 em	
matéria	 de	 governo	 societário	 e	 que	 se	 traduzem,	
essencialmente,	 num	 conjunto	 de	 requisitos	
(designadamente,	ao	nível	da	qualificação	profissional	
e	independência)	aos	quais	aquelas	devem	atender	na	
composição	dos	respectivos	órgãos	de	administração	e	
fiscalização,	foi	aprovada	a	Circular	n.º	5/2009,	de	19	de	
Fevereiro.

Esta	Circular	visa	divulgar	as	seguintes	recomendações:
-	“O	órgão	de	administração	das	empresas	de	seguros	
ou	 resseguros	 deve	 ser	 colectivamente	 dotado	 da	
qualificação	 adequada	 às	 características	 e	 dimensão	

da	empresa	de	seguros	ou	de	resseguros”;
-	“O	órgão	de	fiscalização	das	empresas	de	seguros	ou	
de	resseguros	deve	ser	composto	por	uma	maioria	de	
membros	independentes,	nos	termos	do	n.º	5	do	artigo	
414.º	do	Código	das	Sociedades	Comerciais”;
-	 “Nas	 empresas	 de	 seguros	 ou	 de	 resseguros	 cuja	
modalidade	de	administração	e	fiscalização	adoptada	
inclua	um	conselho	geral	e	de	supervisão,	a	comissão	
para	 as	 matérias	 financeiras	 deve	 ser	 composta	 por	
uma	maioria	de	membros	independentes,	nos	termos	
do	 n.º	 5	 do	 artigo	 414.º	 do	 Código	 das	 Sociedades	
Comerciais”.	●

A	Portaria	n.º	41/2009,	de	13	de	Janeiro,	veio	aprovar	a	
lista	de	países	e	jurisdições	com	regime	equivalente	ao	
nacional	em	matéria	de	prevenção	do	branqueamento	
de	 capitais	 e	 do	 financiamento	 do	 terrorismo	 e	 de	
supervisão	 dos	 respectivos	 deveres,	 para	 efeitos	
da	 alínea	 8)	 do	 artigo	 2.º	 da	 Lei	 n.º	 25/2008,	 de	 5	 de	
Junho,	que	estabelece	medidas	de	natureza	preventiva	
e	 repressiva	 de	 combate	 ao	 branqueamento	 de	
vantagens	 de	 proveniência	 ilícita	 e	 ao	 financiamento	
do	terrorismo.

Na	 sequência	 da	 publicação	 da	 referida	 Portaria,	 o	
ISP	 emitiu	 a	 Circular	 n.º	 3/2009,	 de	 5	 de	 Fevereiro,	
através	 da	 qual	 esclareceu	 que,	 enquanto	 não	 se	
encontra	 concluído	 o	 processo	 de	 revisão	 da	 Norma	
Regulamentar	 n.º	 10/2005-R,	 de	 19	 de	 Julho,	 e	 no	
sentido	 de	 assegurar	 o	 cumprimento	 efectivo	 dos	
deveres	 que	 impendem	 sobre	 as	 entidades	 sujeitas	
à	 sua	 supervisão	 neste	 contexto,	 a	 lista	 dos	 países	
ou	 territórios	 a	 que	 se	 referem	 os	 números	 2.8,	 4.1.	 e	
5.3	 desta	 Norma	 (e	 que	 integra	 o	 respectivo	 Anexo	 I)	
deve	considerar-se	substituída	pela	 lista	de	países	ou	
jurisdições	aprovada	pela	Portaria	em	apreço.		●

(Continua)

Branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo: países terceiros 
equivalentes

Recomendações de Governo Societário

Decreto-Lei n.º 9/2009, de 9 de Janeiro,	publicado	no	Diário	da	República	n.º	6,	de	9	de	Janeiro	de	2009,	1.ª	série	
-	Estabelece	o	regime	jurídico	aplicável	ao	exercício	da	actividade	dos	guardas	dos	recursos	florestais	contratados	
por	 entidades	 privadas	 gestoras	 ou	 concessionárias	 de	 zonas	 de	 caça	 ou	 de	 pesca	 e	 revoga	 os	 artigos	 144.º	 a		
146.º	do	Decreto-Lei	n.º	202/2004,	de	18	de	Agosto,	com	a	redacção	que	lhe	foi	dada	pelo	Decreto-Lei	n.º	201/2005,	
de	24	de	Novembro.	
Prevê,	no	n.º	1	do	artigo	4.º,	que	as	entidades	privadas	gestoras	ou	concessionárias	de	zonas	de	caça	ou	de	pesca	
subscrevam	um	seguro	de	acidentes	de	trabalho,	no	âmbito	do	contrato	de	trabalho	com	o	guarda,	e	seguro	de	
responsabilidade	civil	relativo	à	actividade	desenvolvida	pelo	guarda.

Decreto-Lei n.º 10/2009, de 12 de Janeiro,	publicado	no	Diário	da	República	n.º	7,	de	12	de	Janeiro	de	2009,	1.ª	série	
-	Estabelece	o	regime	jurídico	do	seguro	desportivo	obrigatório	e	revoga	o	Decreto-Lei	n.º	146/93,	de	26	de	Abril,	e	
respectivos	diplomas	regulamentares.
Estatui,	 no	 artigo	 2.º,	 que	 os	 agentes	 desportivos,	 os	 praticantes	 de	 actividades	 desportivas	 em	 infra-estruturas	
desportivas	abertas	ao	público	e	os	participantes	em	provas	ou	manifestações	desportivas	devam,	obrigatoriamente,	
beneficiar	 de	 um	 contrato	 de	 seguro	 desportivo,	 cabendo	 a	 responsabilidade	 pela	 respectiva	 celebração	 às	
federações	desportivas,	às	entidades	que	explorem	infra-estruturas	desportivas	abertas	ao	público	e	às	entidades	
que	organizem	provas	ou	manifestações	desportivas.

Portaria n.º 64/2009, de 22 de Janeiro,	 publicada	 no	 Diário	 da	 República	 n.º	 15,	 de	 22	 de	 Janeiro	 de	 2009,	 1.ª	
série	-	Estabelece	o	regime	de	credenciação	de	entidades	para	a	emissão	de	pareceres,	realização	de	vistorias	e	de	
inspecções	das	condições	de	segurança	contra	incêndios	em	edifícios	(SCIE).	
Estabelece,	 na	 alínea	 d)	 do	 n.º	 2	 do	 artigo	 4.º,	 a	 título	 de	 pré-requisito	 a	 observar	 no	 contexto	 de	 processo	 de	

Seguros Obrigatórios
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credenciação	de	técnicos,	a	celebração	de	contrato	de	seguro	de	responsabilidade	civil	que	cubra	danos	decorrentes	
da	actividade	profissional	no	montante	mínimo	de	€	250	000.

Aviso n.º 4878/2009, de 5 de Março,	publicado	no	Diário	da	República	n.º	45,	de	5	de	Março	de	2009,	2.ª	série	-	
Actualização	do	valor	mínimo	do	seguro	obrigatório	de	responsabilidade	civil	a	deter	pelas	entidades	inspectoras	
das	instalações	de	combustíveis	derivados	do	petróleo,	a	que	se	refere	o	n.º	4	do	artigo	4.º	do	Estatuto	das	Entidades	
Inspectoras	das	Instalações	de	Combustíveis	Derivados	do	Petróleo,	aprovado	pela	Portaria	n.º	1211/2003,	de	16	de	
Outubro.	Fixado,	nos	termos	do	n.º	5	do	referido	artigo,	em	€	1	497	381,10	para	o	ano	civil	de	2009.

Decreto Legislativo Regional n.º 9/2009/M, de 13 de Março,	publicado	no	Diário	da	República	n.º	51,	de	13	de	Março	
de	2009,	1.ª	série	-	Cria	o	sistema	de	gestão	de	águas	residuais	urbanas	da	Região	Autónoma	da	Madeira	e	autoriza	a	
atribuição	da	concessão	da	gestão	e	exploração	do	sistema,	em	regime	de	serviço	público	e	de	exclusividade,	à	IGA	
-	Investimentos	e	Gestão	da	Água,	S.A..
A	 Base	 XXIV	 do	 Anexo	 I	 do	 referido	 Decreto	 Legislativo	 Regional	 (que	 estabelece	 as	 Bases	 da	 concessão	 da	
exploração	e	gestão	do	sistema	de	gestão	de	águas	residuais	urbanas	da	Região	Autónoma	da	Madeira)	prevê	que	a	
responsabilidade	civil	extracontratual	da	concessionária	deva	ser	coberta	por	seguro,	regulado	por	portaria	conjunta	
dos	membros	do	Governo	Regional	que	detenham	a	tutela	dos	sectores	das	finanças	e	do	ambiente.

Portaria n.º 314/2009, de 30 de Março,	 publicada	 no	 Diário	 da	 República	 n.º	 62,	 de	 30	 de	 Março	 de	 2009,	 1.ª	
série	 -	 Actualização	 do	 valor	 mínimo	 do	 seguro	 obrigatório	 de	 responsabilidade	 civil	 a	 celebrar	 pelas	 entidades	
exploradoras	das	armazenagens	e	das	redes	e	ramais	de	distribuição	de	gás,	a	que	se	refere	o	artigo	9.º	do	Estatuto	
das	Entidades	Exploradoras	das	Armazenagens	e	das	Redes	e	Ramais	de	Distribuição	de	Gás,	aprovado	pela	Portaria	
n.º	 82/2001,	 de	 8	 de	 Fevereiro.	 Fixado,	 nos	 termos	 do	 n.º	 3	 do	 referido	 artigo	 9.º	 e	 para	 o	 ano	 civil	 de	 2009,	 em		
€	1	223	144,46	para	as	entidades	da	classe	I	e	em	€	611	572,24	para	as	entidades	da	classe	II.

Portaria n.º 315/2009, de 30 de Março,	publicada	no	Diário	da	República	n.º	62,	de	30	de	Março	de	2009,	1.ª	série	-	
Actualização	do	valor	mínimo	do	seguro	obrigatório	de	responsabilidade	civil	a	celebrar	pelas	entidades	inspectoras	
das	 redes	 e	 ramais	 de	 distribuição	 e	 instalações	 de	 gás,	 a	 que	 se	 refere	 o	 artigo	 6.º	 do	 Estatuto	 das	 Entidades	
Inspectoras	das	Redes	e	Ramais	de	Distribuição	e	Instalações	de	Gás,	aprovado	pela	Portaria	n.º	362/2000,	de	20	de	
Junho.	Fixado,	nos	termos	do	n.º	3	do	referido	artigo	6.º	e	para	o	ano	civil	de	2009,	em	€	1	528	930,59.

Portaria n.º 316/2009, de 30 de Março,	publicada	no	Diário	da	República	n.º	62,	de	30	de	Março	de	2009,	1.ª	série	-	
Actualização	do	valor	mínimo	do	seguro	obrigatório	de	responsabilidade	civil	a	celebrar	pelas	entidades	instaladoras	
de	 redes	de	gás	e	pelas	entidades	montadoras	de	aparelhos	de	gás,	a	que	se	 refere	o	artigo	5.º	do	Estatuto	das	
Entidades	Instaladoras	e	Montadoras,	aprovado	pelo	Decreto-Lei	n.º	263/89,	de	17	de	Agosto.	Fixado,	nos	termos	do	
n.º	2	do	referido	artigo	5.º	e	para	o	ano	civil	de	2009,	em	€	580	993,64.	●

Outra Legislação

Portaria n.º 166/2009, de 16 de Fevereiro,	publicada	no	Diário	da	República	n.º	32,	de	16	de	Fevereiro	de	2009,	1.ª	
série	-	Procede	à	actualização	anual	das	pensões	de	acidentes	de	trabalho,	definindo	a	respectiva	taxa	de	actualiza-
ção	para	2009.

Declaração de Rectificação n.º 17/2009, de 3 de Março,	publicada	no	Diário	da	República	n.º	43,	de	3	de	Março	de	
2009,	1.ª	série	-	Rectifica	o	Decreto-Lei	n.º	2/2009,	de	5	de	Janeiro.

Lei n.º 9/2009, de 4 de Março,	publicada	no	Diário	da	República	n.º	44,	de	4	de	Março	de	2009,	1.ª	série	-	Transpõe	
para	a	ordem	jurídica	interna	a	Directiva	n.º	2005/36/CE,	do	Parlamento	e	do	Conselho,	de	7	de	Setembro,	relativa	
ao	reconhecimento	das	qualificações	profissionais,	e	a	Directiva	n.º	2006/100/CE,	do	Conselho,	de	20	de	Novembro,	
que	adapta	determinadas	directivas	no	domínio	da	livre	circulação	de	pessoas,	em	virtude	da	adesão	da	Bulgária	e	
da	Roménia.

Portaria n.º 269/2009, de 17 de Março,	publicada	no	Diário	da	República	n.º	53,	de	17	de	Março	de	2009,	1.ª	série	
-	Determina	os	valores	dos	coeficientes	de	revalorização	a	aplicar	na	actualização	das	remunerações	que	servem	de	
base	de	cálculo	das	pensões	e	revoga	a	Portaria	n.º	554/2008,	de	30	de	Junho.	●
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Norma Regulamentar n.º 1/2009-R, de 8 de Janeiro,	publicada	no	Diário	da	República	n.º	16,	de	23	de	Janeiro	de	
2009,	2.ª	série	-	Aprova	a	Parte	Uniforme	das	Condições	Gerais	da	Apólice	de	Seguro	Obrigatório	de	Acidentes	de	
Trabalho	para	Trabalhadores	por	Conta	de	Outrem,	bem	como	as	respectivas	Condições	Especiais	Uniformes.

Norma Regulamentar n.º 2/2009-R, de 15 de Janeiro,	publicada	no	Diário	da	República	n.º	17,	de	26	de	Janeiro	de	
2009,	2.ª	série	-	Estabelece	os	índices	trimestrais	de	actualização	de	capitais	para	as	apólices	do	ramo	“Incêndio	e	
elementos	da	natureza”	com	início	ou	vencimento	no	2.º	trimestre	de	2009.

Norma Regulamentar n.º 3/2009-R, de 5 de Março,	publicada	no	Diário	da	República	n.º	57,	de	23	de	Março	de	
2009,	2.ª	série	-	Aprova	a	Parte	Uniforme	das	Condições	Gerais	da	Apólice	de	Seguro	Obrigatório	de	Acidentes	de	
Trabalho	para	Trabalhadores	Independentes.

Norma Regulamentar n.º 4/2009-R, de 19 de Março	(aguarda	publicação	em	Diário	da	República)	-	Aprova	a	Parte	
Uniforme	Geral	das	Condições	Gerais	das	Apólices	de	Seguros	Obrigatórios	de	Responsabilidade	Civil.

Declaração de Rectificação n.º 428/2009-R, de 8 de Janeiro,	 publicada	 no	 Diário	 da	 República	 n.º	 29,	 de	 11	 de	
Fevereiro	de	2009,	2.ª	série	-	Rectifica	a	Norma	Regulamentar	n.º	17/2008-R,	de	23	de	Dezembro,	que	altera	a	Norma	
Regulamentar	n.º	17/2006-R,	de	29	de	Dezembro,	relativa	à	Mediação	de	Seguros.	●

Actividade Regulatória Internacional

Regulamentação

Circulares
No	primeiro	trimestre	de	2009,	o	ISP	publicou	as	seguintes	Circulares:

Circular n.º 1/2009-R, de 22 de Janeiro	-	Obrigatoriedade	de	Existência	e	Disponibilização	do	Livro	de	Reclama-
ções	nos	Estabelecimentos	das	Empresas	de	Seguros,	Mediadores	de	Seguros	e	Sociedades	Gestoras	de	Fundos	
de	Pensões.

Circular n.º 2/2009-R, de 5 de Fevereiro	 -	 Inquérito	sobre	as	Práticas	 das	Empresas	de	Seguros	 em	 Matéria		
de	Realização	de	Testes	de	Detecção	do	Consumo	de	Drogas.

Circular n.º 3/2009-R, de 5 de Fevereiro	 -	 Prevenção	 do	 Branqueamento	 de	 Capitais	 e	 do	 Financiamento		
de	Terrorismo	–	Países	Terceiros	Equivalentes.

Circular n.º 4/2009-R, de 5 de Fevereiro	 -	 Prevenção	 do	 Branqueamento	 de	 Capitais	 e	 do	 Financiamento		
do	Terrorismo.	●

•

•

•

•

Outros Temas

A	OCDE	lançou	uma	nova	publicação,	intitulada	“OECD 
Private Pensions Outlook 2008”,	 que	 pretende	 informar	
sobre	 mudanças	 no	 panorama	 dos	 sistemas	 de	
financiamento	das	pensões	de	reforma.	Esta	publicação	
apresenta	 uma	 caracterização	 detalhada	 dos	 sistemas	
privados	 de	 pensões	 para	 cada	 um	 dos	 membros	 da	
OCDE	e	outros	países	não	membros	e	contém	ainda	um	
capítulo	especialmente	dedicado	ao	impacto	da	actual	
crise	financeira	e	económica	nesses	mesmos	sistemas.
A	 OCDE	 lançou	 igualmente	 a	 publicação	 “Financial 
Market Trends”,	 correspondente	 ao	 segundo	 semestre	
de	 2008,	 que	 aborda	 as	 principais	 tendências	 e	
perspectivas	futuras	no	âmbito	do	sector	financeiro	dos	
países	membros	da	OCDE.
Em	 termos	 de	 documentação	 de	 cariz	 mais	 técnico,	 a	
OCDE	publicou,	durante	o	primeiro	trimestre	de	2009,	

os	seguintes	documentos	de	trabalho:
-	 A	 avaliação	 do	 desenho	 de	 planos	 de	 pensões	 e	
os	custos	e	benefícios	dos	esquemas	de	partilha	de	
riscos	(“Evaluating the Design of Private Pension Plans: 
Costs and Benefits of Risk-Sharing”);
-	Considerações	teóricas	sobre	a	possibilidade	dos	
fundos	 de	 pensões	 investirem	 em	 infra-estruturas	
físicas	(“Pension Fund Investment in Infrastructure”);
-	 Envelhecimento	 e	 a	 fase	 de	 pagamento	 de	
benefícios,	 anuidades	 e	 mercados	 financeiros	
(“Ageing and the payout phase of pensions, annuities 
and financial markets”).

Em	 19	 de	 Janeiro,	 a	 Comissão Europeia	 lançou	 uma	
base	 de	 dados	 electrónica	 especialmente	 dedicada	 à	
Educação	 Financeira	 (EDFE	 -	 European Database for 

http://www.oecd.org/document/60/0,3343,en_2649_34853_41770428_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/60/0,3343,en_2649_34853_41770428_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/36/0,3343,en_2649_34853_1962020_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/36/0,3343,en_2649_34853_1962020_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/dataoecd/23/31/42469395.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/23/31/42469395.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/41/9/42052208.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/48/54/41935201.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/48/54/41935201.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/fesis/index.cfm
http://ec.europa.eu/internal_market/fesis/index.cfm
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No Jornal Oficial da União Europeia  foram publicados:

Regulamento (CE) n.º 69/2009 da Comissão, de 23 de Janeiro,	que	altera	o	Regulamento	(CE)	n.º	1126/2008,	
que	adopta	certas	normas	internacionais	de	contabilidade,	nos	termos	do	Regulamento	(CE)	n.º	1606/2002	do	
Parlamento	Europeu	e	do	Conselho,	no	que	diz	respeito	a	emendas	à	Norma	Internacional	de	Relato	Financeiro	
(IFRS)	1	e	à	Norma	Internacional	de	Contabilidade	(IAS)	27	(JO	L	21	de	24/01/2009).

Regulamento (CE) n.º 70/2009 da Comissão, de 23 de Janeiro,	que	altera	o	Regulamento	(CE)	n.º	1126/2008	
que	 adopta	 certas	 normas	 internacionais	 de	 contabilidade	 nos	 termos	 do	 Regulamento	 (CE)	 n.º	 1606/2002	
do	 Parlamento	 Europeu	 e	 do	 Conselho,	 no	 que	 diz	 respeito	 aos	 melhoramentos	 introduzidos	 nas	 normas	
internacionais	de	relato	financeiro	(IFRS)	(JO	L	21	de	24/01/2009).

•

•

Financial Education).	A	EDFE	acolhe	vários	programas	de	
educação	financeira	oferecidos	por	entidades	públicas	
e	 privadas	 na	 União	 Europeia,	 incluindo	 informação	
sobre	esquemas	educacionais,	bem	como	projectos	de	
investigação.	Com	esta	iniciativa,	a	Comissão	Europeia	
pretende	 contribuir	 para	 o	 incremento	 dos	 níveis	 de	
capacidade	financeira	dos	consumidores	e	utilizadores	
de	serviços	financeiros.
Na	mesma	data,	foi	publicado	pela	Comissão	Europeia	o	
relatório	designado	por	“European Financial Integration 
Report (EFIR)”,	que	procede	à	análise	anual	da	integração	
no	sector	europeu	dos	serviços	financeiros	e	respectivos	
efeitos	ao	nível	da	concorrência,	eficiência,	estabilidade	
financeira	 e	 competitividade.	 Do	 conteúdo	 desta	
publicação,	 é	 de	 sublinhar	 o	 relatório	 de	 progresso	
efectuado	 no	 âmbito	 da	 política	 comunitária	 para	 os	
serviços	financeiros.

Ao	nível	dos	serviços	financeiros,	a	Comissão	Europeia	
adoptou	 medidas	 com	 vista	 a	 reforçar	 a	 competência	
dos	 Comités	 de	 Supervisores,	 bem	 como	 de	 outras	
entidades	 com	 competência	 para	 definir	 princípios	 e	
parâmetros	internacionais	em	matéria	de	contabilidade	
e	 auditoria.	 Entre	 tais	 medidas,	 destaque-se	 a	 revisão	
das	Decisões	que	instituem	os	Comités	de	Supervisores	
nos	 sectores	 segurador	 (CEIOPS),	 dos	 instrumentos	
financeiros	(CESR)	e	bancário	(CEBS),	visando	a	criação	
de	um	enquadramento	mais	detalhado	das	actividades	
dos	 Comités	 e	 o	 reforço	 dos	 acordos	 de	 estabilidade	
financeira	em	vigor.
A	 Comissão	 Europeia	 encetou,	 a	 10	 de	 Março,	 um	
processo	 de	 consulta	 pública	 sobre	 a	 supervisão	
no	 sector	 dos	 serviços	 financeiros	 que	 terminou	 no	
passado	dia	10	de	Abril.	Esta	consulta	pública	decorre	
na	sequência	da	publicação	do	designado	relatório	do	
grupo	 de	 trabalho	 liderado	 por	 Jacques	 de	 Larosière,	
“The high-level group on financial supervision in the EU”,	
em	 25	 de	 Fevereiro	 de	 2009,	 e	 da	 Comunicação	 da	
Comissão	 de	 4	 de	 Março	 de	 2009,	 “Driving European 
Recovery”

Foi	 também	 sujeita	 a	 consulta	 pública	 por	 parte	 da	
Comissão	Europeia	uma	proposta	de	regulação	aplicável	
às	 Agências	 de	 Notações	 de	 Crédito	 (Credit Rating 

Agencies),	 que	 deverá	 ser	 aprovada	 pelo	 Parlamento	
Europeu	e	pelo	Conselho	durante	o	segundo	trimestre	
de	2009	e	entrar	em	vigor	em	Setembro	próximo.

Esta	 proposta	 de	 regulação	 estabelece	 as	 condições	
para	a	atribuição	de	notações	de	crédito	e	um	conjunto	
de	regras	para	a	organização	e	conduta	por	parte	das	
agências	 que	 atribuem	 essas	 notações,	 no	 sentido	 de	
promover	 a	 sua	 independência	 e	 evitar	 conflitos	 de	
interesses.

O	 objectivo	 é	 melhorar	 a	 integridade	 das	 actividades	
relacionadas	 com	 a	 atribuição	 de	 notações	 que	 são	
utilizadas	 para	 fins	 regulatórios	 e	 assim	 contribuir	
para	 a	 qualidade	 destas	 notações,	 para	 o	 bom	
funcionamento	do	mercado	interno	e	para	a	protecção	
dos	investidores.

Em	31	de	Março	último,	a	Comissão	Europeia	lançou	uma	
outra	consulta	pública,	no	âmbito	do	seguro	automóvel	
e,	 em	 particular,	 sobre	 a	 temática	 da	 indemnização	
dos	 lesados	 em	 acidentes	 de	 viação	 transfronteiriços	
na	 União	 Europeia.	 O	 documento	 de	 consulta	 pública	
intitula-se	“ROME II Study on compensation of cross-border 
victims”	e	os	contributos	podem	ser	enviados	até	29	de	
Maio	de	2009.
Ainda	 no	 contexto	 de	 uma	 consulta	 pública	 anterior	
promovida	 pela	 Comissão	 Europeia	 (em	 concreto,	 a	
“Consultation on the harmonisation of solvency rules 
applicable to Institutions for Occupational Retirement 
Provision (IORPs) covered by article 17 of the IORP Directive 
and IORPs operating on a cross-border basis”),	 foram	 já	
publicados	os	respectivos	resultados.

A	IAIS	(International Association of Insurance Supervisors)	
e	a	OCDE	colocaram	em	consulta	pública	o	documento	
“Issues Paper on Corporate Governance”	até	ao	dia	30	de	
Abril	de	2009.	Este	projecto	conjunto,	que	considera	o	
trabalho	 anteriormente	 efectuado	 por	 cada	 uma	 das	
organizações,	visa	fornecer	elementos	informativos	em	
matéria	 de	 corporate governance	 no	 sector	 segurador,	
descrevendo	 práticas	 e	 identificando	 questões	
relevantes	no	contexto	da	supervisão	e	da	regulação.	●

(Continua)

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/fim/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/fim/index_en.htm
http://www.ceiops.eu/
http://www.cesr-eu.org/
http://www.c-ebs.org/
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/press_20090304_en.pdf
http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/press_20090304_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/motor_en.htm#consultation
http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/motor_en.htm#consultation
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http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/cross-border-accidents/rome2study_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/cross-border-accidents/rome2study_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2008/occupational_retirement_provision_en.htm
http://www.oecd.org/dataoecd/43/21/42366179.pdf
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Decisão 2009/79/CE da Comissão, de 23 de Janeiro,	 que	 institui	 o	 Comité	 das	 Autoridades	 Europeias	 de	
Supervisão	dos	Seguros	e	Pensões	Complementares	de	Reforma,	revogando	a	Decisão	2004/6/CE	da	Comissão,	
de	5	de	Novembro	de	2003	(JO	L	25	de	29/01/2009).

Regulamento (CE) n.º 77/2009 da Comissão, de 26 de Janeiro,	que	altera	o	Regulamento	(CE)	n.º	314/2004	do	
Conselho	relativo	a	certas	medidas	restritivas	respeitantes	ao	Zimbabué	(JO	L	23	de	27/01/2009).

Decisão 2009/62/CE do Conselho, de 26 de Janeiro,	que	dá	execução	ao	n.º	3	do	artigo	2.º	do	Regulamento	(CE)	
n.º	2580/2001,	relativo	a	medidas	restritivas	específicas	de	combate	ao	terrorismo	dirigidas	contra	determinadas	
pessoas	e	entidades,	e	que	revoga	a	Decisão	2008/583/CE	(JO	L	23	de	27/01/2009).

Posição Comum 2009/66/PESC do Conselho, de 26 de Janeiro,	que	altera	a	Posição	Comum	2008/369/PESC	
que	impõe	medidas	restritivas	contra	a	República	Democrática	do	Congo	(JO	L	23	de	27/01/2009).

Posição Comum 2009/67/PESC do Conselho, de 26 de Janeiro,	que	actualiza	a	Posição	Comum	2001/931/
PESC	relativa	à	aplicação	de	medidas	específicas	de	combate	ao	terrorismo	e	que	revoga	a	Posição	Comum	
2008/586/PESC	(JO	L	23	de	27/01/2009).

Posição Comum 2009/68/PESC do Conselho, de 26 de Janeiro,	 que	 renova	 as	 medidas	 restritivas	 contra	 o	
Zimbabué	(JO	L	23	de	27/01/2009).

Rectificação ao Regulamento (CE) n.º 77/2009 da Comissão, de 26 de Janeiro,	 que	 altera	 o	 Regulamento	
(CE)	 n.º	 314/2004	 do	 Conselho	 relativo	 a	 certas	 medidas	 restritivas	 respeitantes	 ao	 Zimbabué	 (JO	 L	 46	 de	
17/02/2009).

Rectificação ao Regulamento (CE) n.º 77/2009 da Comissão, de 26 de Janeiro,	 que	 altera	 o	 Regulamento	
(CE)	 n.º	 314/2004	 do	 Conselho	 relativo	 a	 certas	 medidas	 restritivas	 respeitantes	 ao	 Zimbabué	 (JO	 L	 75	 de	
21/03/2009).

Parecer 2009/C 41/01 da Comissão	-	Aviso	relativo	à	adaptação,	de	acordo	com	a	inflação,	de	determinados	
montantes	estabelecidos	nas	directivas	sobre	o	seguro	de	vida	e	o	seguro	não	vida	(JO	C	41	de	19/02/2009).

Regulamento (CE) n.º 154/2009 do Conselho, de 23 de Fevereiro,	que	altera	o	Regulamento	(CE)	n.º	1859/2005	
que	institui	certas	medidas	restritivas	aplicáveis	ao	Uzbequistão	(JO	L	51	de	24/02/2009).

Regulamento (CE) n.º 184/2009 da Comissão, de 6 de Março e Regulamento (CE) n.º 265/2009 da Comissão, 
de 31 de Março	-	Alteram,	respectivamente,	pela	104.ª	e	105.ª	vez	o	Regulamento	(CE)	n.º	881/2002	do	Conselho	
que	institui	certas	medidas	restritivas	específicas	contra	determinadas	pessoas	e	entidades	associadas	a	Osama	
Bin	Laden,	à	rede	Al-Qaida	e	aos	talibã	(JO	L	63	de	07/03/2009	e	JO	L	89	de	01/04/2009,	respectivamente).

Aviso 2009/C 56/12	-	Aviso	à	atenção	das	pessoas	e	entidades	acrescentadas	à	lista	referida	nos	artigos	2.º,	3.º	
e	7.º	do	Regulamento	(CE)	n.º	881/2002	do	Conselho	que	institui	certas	medidas	restritivas	específicas	contra	
determinadas	pessoas	e	entidades	associadas	a	Osama	Bin	Laden,	à	rede	Al-Qaida	e	aos	talibã,	por	força	do	
Regulamento	(CE)	n.º	184/2009	da	Comissão	(JO	C	56	de	10/03/2009).

Regulamento (CE) n.º 242/2009 da Comissão, de 20 de Março,	que	altera	o	Regulamento	(CE)	n.º	1183/2005	
do	Conselho	que	institui	certas	medidas	restritivas	específicas	contra	as	pessoas	que	actuem	em	violação	do	
embargo	ao	armamento	imposto	à	República	Democrática	do	Congo	(JO	L	75	de	21/03/2009).

Regulamento (CE) n.º 254/2009 da Comissão, de 25 de Março,	que	altera	o	Regulamento	(CE)	n.º	1126/2008,	
que	adopta	certas	normas	internacionais	de	contabilidade,	nos	termos	do	Regulamento	(CE)	n.º	1606/2002	do	
Parlamento	Europeu	e	do	Conselho,	no	que	diz	respeito	à	Interpretação	12	do	International Financial Reporting 
Interpretations Committee	(IFRIC)	(JO	L	80	de	26/03/2009).	●
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Grupos de Trabalho do CEIOPS

Na	 sequência	 da	 última	 Members’ Meeting,	 realizada	
nos	 dias	 25	 e	 26	 de	 Março	 de	 2009,	 o	 CEIOPS	 lançou	
um	 conjunto	 de	 documentos	 de	 Consulta	 Pública	
relativos	ao	aconselhamento	que	este	Comité	pretende	
apresentar	 à	 Comissão	 Europeia	 no	 que	 respeita	 a	
medidas	de	implementação	da	Directiva	“Solvência	II”.
Os	 documentos	 pretendem	 dar	 aos	 interessados	 a	
oportunidade	de	comentar	sobre	o	nível	de	detalhe	a	
incluir	nas	futuras	medidas	de	implementação.
Mais	 informação	 sobre	 cada	 um	 destes	 documentos	
é	 apresentada	 ao	 nível	 dos	 grupos	 de	 trabalho	
responsáveis	pelos	mesmos.
Ainda	 na	 sequência	 desta	 Members’ Meeting,	 foi	
publicado,	 no	 dia	 27	 de	 Março,	 o	 documento	“Lessons 
learned from the crisis (Solvency II and beyond)”,	 onde	
se	 destaca	 o	 reconhecimento	 da	 importância	 do	
projecto	 Solvência	 II	
na	 resposta	 eficaz	 a	
cenários	de	turbulência	
dos	 mercados.	 O	
documento	 apresenta	
a	 reflexão	 sobre	 os	
aspectos	 de	 Nível	 2	 e	
Nível	 3	 que	 devem,	 à	
luz	 das	 causas	 e	 dos	
efeitos	da	presente	crise	
financeira,	 merecer	
particular	 atenção	
no	 desenvolvimento	
futuro	do	Solvência	II.

Financial Requirements Expert Group (FinReq)
No	 trimestre	 em	 análise,	 este	 grupo	 de	 trabalho	
prosseguiu	 os	 trabalhos	 de	 desenvolvimento	 do	
aconselhamento	à	Comissão	Europeia	das	medidas	de	
implementação	 de	 Nível	 2,	 tendo	 sido	 colocado	 em	
consulta	 pública	 o	 primeiro	 conjunto	 de	 documentos	
com	propostas	específicas	para	as	seguintes	áreas:
-	CP	26	–	Metodologias	de	cálculo	da	melhor	estimativa	
das	provisões	técnicas;
-	 CP	 27	 –	 Segmentação	 para	 efeitos	 de	 cálculo	 das	
provisões	técnicas;
-	CP	28	–	Módulo	de	risco	de	default	da	contraparte	na	
fórmula	standard do	SCR;
-	 CP	 29	 –	 Critérios	
de	 aprovação	 dos	
fundos	 próprios	
complementares;
-	CP	30	–	Tratamento	
dos	 prémios	
futuros	para	efeitos	
de	 cálculo	 das	
provisões	técnicas;
-	 CP	 31	 –	
Admiss ibi l idade	
das	 técnicas	 de	
mitigação	 do	 risco	
no	 cálculo	 da	
fórmula	 standard	

do	SCR;
-	 CP	 32	 –	 Pressupostos	 relativos	 às	 acções	 de	 gestão	
futuras	no	contexto	de	cálculo	das	provisões	técnicas.

São	esperados	dois	conjuntos	adicionais	de	documentos	
com	 propostas	 de	 medidas	 de	 implementação	 de	
Nível	2,	a	serem	colocados	faseadamente	em	consulta	
pública,	 o	 primeiro	 em	 Julho	 e	 o	 segundo	 durante	 o	
Outono	de	2009.

Internal Models Expert Group (IntMod)
No	 primeiro	 trimestre	
de	 2009,	 o	 grupo	 de	
trabalho	 prosseguiu	
os	 trabalhos	 de	
redacção	 do	
aconselhamento	 para	
a	 Comissão	 Europeia	
sobre	 as	 medidas	 de	
implementação	 de	
Nível	2	do	projecto	de	
Directiva	“Solvência	II”,	
nos	 artigos	 referentes	
aos	 modelos	 internos,	
bem	como	do	exercício	
de	impact assessment nas policy options respeitantes	aos	
modelos	internos.	
Neste	 âmbito	 foi	 concluído	 e	 aprovado	 em	 Members’ 
Meeting	o	seguinte	documento	de	consulta	pública:
-	 CP	 37	 –	 Processo	 a	 seguir	 para	 a	 aprovação	 de	
um	 modelo	 interno:	 requisitos	 gerais	 e	 algumas	
especificidades	 relacionadas	 com	 modelos	 internos	
parciais.

Durante	 este	 período,	 iniciou-se	 a	 realização	 de	 um	
conjunto	 de	 pré-visitas	 a	 um	 número	 seleccionado	
de	 empresas	 de	 seguros	 com	 vista	 à	 obtenção	 de	
informação	adicional	de	suporte	à	redacção	do	referido	
aconselhamento	à	Comissão	Europeia.
Finalmente,	 concluiu-se	 e	 publicou-se	 o	 documento	
com	os	resultados	do	exercício	de	stock-take	efectuado	
ao	 mercado	 segurador,	 através	 do	 qual	 se	 pretendeu	
recolher	 informação	 sobre	 os	 modelos	 internos	 que	
se	 encontram	 a	 ser	 desenvolvidos	 pelas	 empresas	 de	
seguros	e	pelos	consultores.

Internal Governance, Supervisory Review and 
Reporting Expert Group (IGSRR)
Durante	 o	 primeiro	 trimestre	 de	 2009	 este	 grupo	 de	
trabalho	 centrou	 os	 seus	 esforços	 na	 conclusão	 de	
quatro	documentos	de	consulta	pública	sobre	medidas	
de	implementação	de	Nível	2:
-	CP	33	–	Requisitos	em	matéria	de	governação	tendo	em	
vista	o	desenvolvimento	de	medidas	de	implementação	
de	Nível	2;
-	 CP	 34	 –	 Requisitos	 em	 matéria	 de	 transparência	 e	
responsabilização	das	autoridades	de	supervisão;
-	CP	35	–	Requisitos	em	matéria	de	regras	de	avaliação	

(Continua)

http://www.ceiops.eu/media/files/publications/reports/CEIOPS-SEC-107-08-Lessons-learned-from-the-crisis-SII-and-beyond.pdf
http://www.ceiops.eu/media/files/publications/reports/CEIOPS-SEC-107-08-Lessons-learned-from-the-crisis-SII-and-beyond.pdf
http://www.ceiops.eu/media/files/consultations/consultationpapers/CP26/CEIOPS-CP-26-09-Draft-L2-Advice-on-TP-Methods-and-statistical-techniques-for-calculating-the-best-estimated.pdf
http://www.ceiops.eu/media/files/consultations/consultationpapers/CP27/CEIOPS-CP-27-09-Draft-L2-Advice-on-TP-Segmentation.pdf
http://www.ceiops.eu/media/files/consultations/consultationpapers/CP28/CEIOPS-CP-28-09-Draft-L2-Advice-on-SCR-Standard-Formula-Counterparty-default-risk.pdf
http://www.ceiops.eu/media/files/consultations/consultationpapers/CP29/CEIOPS%20CP-29-09-Draft-L2-Advice-on-Own-Funds-Criteria-for-supervisory-approval-of-AOF.pdf
http://www.ceiops.eu/media/files/consultations/consultationpapers/CP30/CEIOPS-CP-30-09-Draft-L2-Advice-on-TP-Treatment-of-Future-Premiums.pdf
http://www.ceiops.eu/media/files/consultations/consultationpapers/CP31/CEIOPS-CP-31-09-Draft-L2-Advice-on-SCR-Standard-Formula-Allowance-of-Financial-mitigation-techniques.pdf
http://www.ceiops.eu/media/files/consultations/consultationpapers/CP32/CEIOPS-CP-32-09-Draft-L2-Advice-on-TP-Assumptions-about-Future-management-actions.pdf
http://www.ceiops.eu/media/files/consultations/consultationpapers/CP37/CEIOPS-CP-37-09-Draft-L2-Advice-Procedure-approval-internal-model.pdf
http://www.ceiops.eu/media/files/publications/reports/Stock-taking-report-on-the-use-of-Internal-Models-in-Insurance.pdf
http://www.ceiops.eu/media/files/publications/reports/Stock-taking-report-on-the-use-of-Internal-Models-in-Insurance.pdf
http://www.ceiops.eu/media/files/consultations/consultationpapers/CP33/CEIOPS-CP-33-09-Draft-L2-Advice-on-Governance.pdf
http://www.ceiops.eu/media/files/consultations/consultationpapers/CP34/CEIOPS-CP-34-09-Draft-Advice-on-Transparency-and-Accountability.pdf
http://www.ceiops.eu/media/files/consultations/consultationpapers/CP35/CEIOPS-CP-35-09-Draft-L2-Advice-on-Valuation-of-Assets-and-%27Other%20Liabilities%27.pdf
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de	activos	e	passivos	das	
empresas	 de	 seguros,	
que	 não	 provisões	
técnicas;
-	 CP	 36	 –	 Requisitos	
em	 matéria	 da	
autorização	 por	 parte	
das	 autoridades	
de	 supervisão	 do	
estabelecimento	 de	
Special Purpose Vehicles.

No	âmbito	dos	requisitos	
de	reporte	das	empresas	
de	 seguros,	 o	 grupo	
de	 trabalho	 tem	 vindo	
a	 elaborar	 um	 conjunto	 harmonizado	 de	 templates.	
Pretende--se	 que	 estes	 templates	 constituam	 a	 base	
para	um	reporte	prudencial	harmonizado	em	todos	os	
Estados	membros.	Tendo	em	conta	a	importância	desta	
matéria,	efectuou-se,	no	decorrer	de	Março,	uma	reunião	
com	os	principais	interessados	onde	os	templates	foram	
apresentados	 e	 distribuídos.	 Pretende-se	 que	 uma	
versão	preliminar	destes	templates	seja	publicada,	em	
Julho	de	2009,	em	conjunto	com	o	aconselhamento	à	
Comissão	Europeia	sobre	medidas	de	implementação	
de	Nível	2	relativamente	aos	requisitos	de	reporte.
Foi	ainda	elaborado	o	relatório	final	sobre	os	poderes	de	
supervisão	(“CEIOPS’ Report to the European Commission 
on EU Supervisory Powers, Objectives, Sanctioning Powers 
and Regimes”)	que	incorpora	uma	análise	comparativa	
exaustiva	dos	mandatos	e	poderes	das	autoridades	de	
supervisão	de	diversos	Estados	membros.

Insurance Group Supervision Committee (IGSC)
No	 decurso	 do	 primeiro	 trimestre	 de	 2009,	 as	
discussões	centraram-se	principalmente	na	elaboração	
de	medidas	de	 implementação	de	Nível	2	e	possíveis	
orientações	de	Nível	3	para	as	seguintes	temáticas:
-	Colégio	de	Supervisores;
-	Cálculo	do	Solvency Capital Requirement	(SCR)	ao	nível	
do	grupo;
-	Consequências	de	decisões	referentes	à	equivalência	
de	países	terceiros	em	termos	dos	métodos	de	cálculo	
da	solvência	ao	nível	do	grupo;
-	Implementação	de	um	“Memorandum of Understanding 
(MoU) on cross-border financial stability”	em	situações	de	
crise,	concentrações	de	risco	e	transacções	intragrupo	
consideradas	significativas;	

-	Desenvolvimento	de	um	sistema	de	avaliação	do	risco	
para	grupos	de	seguros.

Coordination Group on Non-Life Best Estimate
Este	grupo	tem	prosseguido	os	trabalhos	de	elaboração	
de	recomendações	para	as	medidas	de	implementação	
de	 Nível	 2,	 focando	 aspectos	 relacionados	 com	 a	
estimação	 das	 provisões	 técnicas	 para	 os	 ramos	 Não	
Vida.
Estas	 recomendações	 serão	 entregues	 ao	 FinReq,	
como	 contribuição	 para	 a	 redacção	 do	 conjunto	 de	
documentos	 que	 será	 colocado	 em	 consulta	 pública	

em	Julho	de	2009.

Financial Stability Committee (FSC)
Durante	o	primeiro	trimestre	de	2009,	a	actividade	do	
FSC	centrou-se	nos	seguintes	aspectos:
-	 Acompanhamento	 da	 evolução	 da	 crise	 financeira	
internacional,	 especialmente	 no	 que	 toca	 ao	 seu	
impacto	no	sector	segurador	e	de	fundos	de	pensões;
-	 Acompanhamento	 da	 evolução	 do	 projecto	 de	
regulamento	 relativo	 à	 supervisão	 das	 agências	 de	
rating;
-	Acompanhamento	do	desenvolvimento	dos	trabalhos	
da	3L3	Macro Economic Reporting Framework Task Force,	
ao	nível	da	compilação	dos	cross sectoral risks;
-	 Recolha	 de	 dados,	 compilação	 e	 preparação	 do	
relatório	semestral	de	estabilidade	financeira	do	sector	
segurador	 e	 de	 fundos	 de	 pensões	 europeu	 (Spring 
Report);
-	 Coordenação,	 através	 da	 Impact Assessment Task 
Force,	 do	 desenvolvimento	 dos	 trabalhos	 de	 Impact 
Assessment	às	medidas	de	implementação	da	directiva	
de	Nível	1	“Solvência	II”	por	parte	dos	diversos	grupos	
de	trabalho	do	CEIOPS.

Occupational Pensions Committee (OPC)
O	trabalho	de	revisão	do	
Protocolo	de	Budapeste	
foi	 concluído	 durante	
o	 primeiro	 trimestre	
de	 2009,	 tendo	 os	
respectivos	documentos	
sido	 aprovados	 para	
apresentação	na	CEIOPS	
Members’ Meeting	
realizada	 no	 final	 de	
Março.	A	nova	redacção	
do	 Protocolo	 de	
Budapeste	 foi	 aprovada	
nesta	reunião	e	irá	agora	
ser	sujeita	a	consulta	pública	por	um	período	de	dois	
meses:
-	CP	38	–	Protocolo	de	Budapeste.
O	grupo	de	trabalho	aprovou	o	questionário	sobre	as	
regras	de	gestão	de	riscos	nos	fundos	de	pensões	que	
irá	 ser	 respondido	 pelas	 autoridades	 de	 supervisão	
dos	 Estados	 membros	 com	 o	 intuito	 de	 se	 fazer	 um	
levantamento	das	regras	existentes	sobre	esta	matéria	
nas	diferentes	jurisdições.
Foram	 igualmente	 abordados	 outros	 temas,	 tais	
como	 a	 Lei	 Social	 e	 Laboral	 aplicável	 aos	 fundos	 de	
pensões	 transfronteiriços,	 a	 definição	 de	 operações	
transfronteiriças,	 a	 autonomização	 dos	 activos	
financeiros	 em	 situações	 de	 stress,	 sendo	 ainda	
discutidos	os	impactos	da	crise	financeira	e	económica	
nos	fundos	de	pensões.

Committee on Consumer Protection (CCP)
O	grupo	de	trabalho	prosseguiu,	no	primeiro	trimestre	
de	2009,	com	os	seguintes	projectos:
-	 Em	 relação	 à	 mediação	 de	 seguros,	 os	 membros	

http://www.ceiops.eu/media/files/consultations/consultationpapers/CP36/CEIOPS-CP-36-09-Draft-L2-Advice-on-Special-Purpose-Vehicles.pdf
http://www.ceiops.eu/media/files/publications/standardsandmore/guidelines/CEIOPS-Guidelines-on-preparation-for-and-management-of-financial-crisis-27.03.2009.pdf
http://www.ceiops.eu/media/files/publications/standardsandmore/guidelines/CEIOPS-Guidelines-on-preparation-for-and-management-of-financial-crisis-27.03.2009.pdf
http://www.ceiops.eu/media/files/consultations/consultationpapers/CP38/CEIOPS-CP-38-09-Budapest-protocol.pdf
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continuaram	 a	 acompanhar	 a	 elaboração	 de	 uma	
compilação	 de	 melhores	 práticas	 quanto	 à	 Directiva	
relativa	 à	 Mediação	 de	 Seguros	 e	 outros	 assuntos	
concernentes	à	mediação;
-	 No	 quadro	 da	 execução	 dos	 compromissos	
decorrentes	da	assinatura	do	General Protocol relating to 
the Collaboration of the Insurance Supervisory Authorities 
of the Member States of the European Union	 (também	
designado	por	Protocolo	de	Siena),	o	CCP	lançou	uma	
base	de	dados	no	sítio	da	Internet	do	CEIOPS;

-	 Foi	 dada	 continuidade	 à	 análise	 das	 competências	
das	 autoridades	 de	 supervisão	 relativamente	 a	
aspectos	que	se	 inscrevem	na	esfera	da	protecção	do	
consumidor	 (nomeadamente,	 conduta	 de	 mercado,	
educação	 financeira,	 requisitos	 de	 informação,	
publicidade,	condições	de	interesse	geral,	reclamações	
e	direito	contratual	dos	seguros)	e	traços	fundamentais	
dos	regimes	aplicáveis;
-	 Finalização	 do	 exercício	 de	 compilação	 e	 análise	
de	 elementos	 estatísticos	 sobre	 o	 tratamento	 de	
reclamações,	por	parte	das	autoridades	de	supervisão	
a	nível	nacional,	no	que	respeita	aos	anos	2006	e	2007.

Destaque-se,	ainda,	a	decisão	de	constituição	de	uma	
task force	específica	(“Task Force on Insurance Guarantee 
Schemes”)	que,	no	seio	do	CCP,	 irá	abordar	a	temática	
dos	fundos	de	garantia	no	sector	segurador,	dossiê	que	
já	vinha	sendo	objecto	de	análise	por	parte	do	grupo	
de	trabalho.
No	 âmbito	 do	 CCP,	 foi	 igualmente	 coordenado	

e	 preparado,	 pelas	 autoridades	 de	 supervisão,	 o	
documento	de	resposta	à	consulta	pública	promovida	
pela	 Comissão	 Europeia	 sobre	 mecanismos	
alternativos	 de	 resolução	 de	 litígios	 no	 domínio	 dos	
serviços	 financeiros,	 intitulado	“CEIOPS Reply to the EC 
Consultation Document on Alternative Dispute Resolution 
in the area of Financial Services”.

CEIOPS Review Panel
O	Review Panel	pretende	colaborar	na	implementação	
dos	 requisitos	 estabelecidos	 na	 legislação	 a	 nível	
comunitário	 e	 das	 orientações	 emitidas	 pelo	 CEIOPS,	
assim	como	monitorizar	a	convergência	de	práticas	de	
supervisão.
O	 objectivo	 é	 encorajar	 uma	 consistente	 e	 atempada	
implementação	 dos	 referidos	 requisitos	 e	 promover	
a	 convergência	 da	 supervisão	 no	 Espaço	 Económico	
Europeu.
Como	 primeiro	 exercício,	 a	 ser	 efectuado	 em	 2009,	
o	 Review Panel	 pretende	 avaliar	 a	 implementação	
pelas	 autoridades	 de	 supervisão	 dos	 requisitos	 dos	
protocolos	 de	 Siena,	 Budapeste	 e	 Helsínquia	 e	 ainda	
dos	 10	 princípios	 comuns	 CEIOPS-CEBS	 relativos	 aos	
Colégios	de	supervisores.	
O	exercício	teve	início	oficial	no	dia	27	de	Março,	com	
a	 realização	 de	 uma	 reunião	 onde	 foram	 debatidos	
os	 questionários	 de	 auto-avaliação	 preparados	 pelos	
membros	 do	 Review Panel.	 Este	 primeiro	 exercício	
deverá	estar	finalizado	até	ao	final	de	2009.	●

Outros Grupos de Trabalho

Joint Committee on Financial Conglomerates (JCFC)
A	 partir	 de	 23	 de	 Janeiro	 de	 2009,	 o	 Interim Working 
Committee on Financial Conglomerates	 (IWCFC)	
passou	 a	 denominar-se	 Joint Committee on Financial 
Conglomerates	 (JCFC).	 Esta	 alteração	 de	 denominação	
resulta	de	decisão	da	Comissão	Europeia	(CE)	de	concluir	
o	carácter	 transitório	do	 IWCFC,	passando	deste	modo	
o	JCFC	a	constituir	um	grupo	estrutural	para	efeitos	de	
elaboração	 de	 aconselhamentos	 conjuntos	 (CEIOPS-
CEBS).
Nessa	sequência,	o	JCFC	aprovou	no	primeiro	trimestre	
as	opções	de	tratamento	consideradas	mais	adequadas	
relativamente	às	seguintes	matérias:
-	 interacção	 entre	 a	 definição	 de	 holding	 na	 Directiva	
dos	 Conglomerados	 Financeiros	 (FCD)	 e	 a	 aplicação	
da	 supervisão	 ao	 nível	 do	 grupo	 em	 termos	 sectoriais	
(Directivas	sectoriais);
-	definição	de	“sector	financeiro”	e	a	aplicação	dos	limites	
previstos	no	artigo	3.º	da	FCD;
-	 definição	 de	 “participação”	 e	 as	 suas	 implicações	
para	 o	 âmbito	 da	 supervisão	 suplementar	 dos	 grupos	
identificados	como	conglomerados	financeiros;
-	 tratamento	 das	 participações	 em	 termos	 de	
concentrações	de	risco	e	transacções	intragrupo;
-	 tratamento	 das	 participações	 em	 termos	 dos	
mecanismos	de	controlo	interno	e	processos	de	gestão	
de	riscos.

3L3 Task Force on Internal Governance
O	 grupo	 de	 trabalho	 efectuou	 um	 levantamento	 das	
principais	 diferenças	 existentes	 nas	 matérias	 relativas	
a	 requisitos	 de	 Internal Governance,	 que	 derivam	 dos	
textos	 da	 directiva	 da	 banca	 “Capital Requirements 
Directive”,	 da	 directiva	“Markets in Financial Instruments 
Directive”	e	da	proposta	de	directiva	“Solvência	II”.
Iniciou-se	a	preparação	de	um	relatório	contendo	uma	
análise	 das	 referidas	 diferenças	 e	 algumas	 propostas	
de	harmonização	na	abordagem	à	temática	da	 Internal 
Governance	por	parte	dos	três	sectores.

European Enforcers Coordination Sessions (EECS)
A	 EECS	 continuou,	 no	 primeiro	 trimestre	 de	 2009,	
a	 analisar	 e	 discutir	 os	 casos	 apresentados	 pelos	
diferentes	membros	que	exercem	funções	de	 enforcers 
de	modo	a	alcançar	um	elevado	nível	de	coordenação	e	
convergência	das	decisões	de	enforcement	das	IAS/IFRS.
Dado	o	actual	enquadramento,	as	discussões	estiveram,	
tal	 como	 no	 fim	 do	 ano	 transacto,	 especialmente	
centradas	nas	questões	relacionadas	com	a	mensuração	
dos	 instrumentos	 financeiros	 e	 aplicação	 da	
imparidade.●

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V3&T2=2002&T3=92&RechType=RECH_naturel&Submit=Pesquisar
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V3&T2=2002&T3=92&RechType=RECH_naturel&Submit=Pesquisar
http://www.ceiops.eu/content/view/19/23/
http://www.ceiops.eu/index.php?option=content&task=view&id=521&Itemid=215
http://www.ceiops.eu/media/files/publications/submissionstotheec/CEIOPS-Reply-on-EC-Cons-Paper-on-ADR-Schemes.pdf
http://www.ceiops.eu/media/files/publications/submissionstotheec/CEIOPS-Reply-on-EC-Cons-Paper-on-ADR-Schemes.pdf
http://www.ceiops.eu/media/files/publications/submissionstotheec/CEIOPS-Reply-on-EC-Cons-Paper-on-ADR-Schemes.pdf
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Consultas PúbliCas

Committee of European insurance and occupational Pensions supervisors (CEioPs)

► 	“Consultation Paper no. 26 - Draft Level 2 Advice on Technical Provisions - Methods and statistical techniques for 
calculating the best estimate”	–	até 1 de Junho de 2009

http://www.ceiops.eu/media/files/consultations/consultationpapers/CP26/CEIOPS-CP-26-09-Draft-L2-Advice-on-TP-
Methods-and-statistical-techniques-for-calculating-the-best-estimated.pdf

►	“Consultation Paper no. 27 - Draft Level 2 Advice on Technical Provisions - Segmentation”	–	até 3 de Maio de 2009
http://www.ceiops.eu/media/files/consultations/consultationpapers/CP27/CEIOPS-CP-27-09-Draft-L2-Advice-on-TP-
Segmentation.pdf

►  “Consultation Paper no. 28 - Draft Level 2 Advice on SCR Standard Formula - Counterparty default risk”	–	até 1 de 
Junho de 2009
http://www.ceiops.eu/media/files/consultations/consultationpapers/CP28/CEIOPS-CP-28-09-Draft-L2-Advice-on-
SCR-Standard-Formula-Counterparty-default-risk.pdf

► “Consultation Paper no. 29 - Draft Level 2 Advice on Own Funds - Criteria for supervisory approval of ancillary own 
funds”	–	até 1 de Junho de 2009
http://www.ceiops.eu/media/files/consultations/consultationpapers/CP29/CEIOPS%20CP-29-09-Draft-L2-Advice-
on-Own-Funds-Criteria-for-supervisory-approval-of-AOF.pdf

► “Consultation Paper no. 30 - Draft Level 2 Advice on Technical Provisions - Treatment of Future Premiums”	–	até 1 de 
Junho de 2009
http://www.ceiops.eu/media/files/consultations/consultationpapers/CP30/CEIOPS-CP-30-09-Draft-L2-Advice-on-TP-
Treatment-of-Future-Premiums.pdf

► “Consultation Paper no. 31 - Draft Level 2 Advice on SCR Standard Formula - Allowance of financial mitigation 
techniques”	–	até 1 de Junho de 2009
http://www.ceiops.eu/media/files/consultations/consultationpapers/CP31/CEIOPS-CP-31-09-Draft-L2-Advice-on-
SCR-Standard-Formula-Allowance-of-Financial-mitigation-techniques.pdf

► “Consultation Paper no. 32 - Draft Level 2 Advice on Technical Provisions - Assumptions about future management 
actions”	–	até 1 de Junho de 2009
http://www.ceiops.eu/media/files/consultations/consultationpapers/CP32/CEIOPS-CP-32-09-Draft-L2-Advice-on-TP-
Assumptions-about-Future-management-actions.pdf

►	“Consultation Paper no. 33 - Draft Level 2 Advice on System of Governance”	–	até � de Junho de 2009
http://www.ceiops.eu/media/files/consultations/consultationpapers/CP33/CEIOPS-CP-33-09-Draft-L2-Advice-on-
Governance.pdf

►	“Consultation Paper no. 34 - Draft Level 2 Advice on Transparency and Accountability”	–	até � de Junho de 2009
http://www.ceiops.eu/media/files/consultations/consultationpapers/CP34/CEIOPS-CP-34-09-Draft-Advice-on-
Transparency-and-Accountability.pdf

►	“Consultation Paper no. 35 - Draft Level 2 Advice on Valuation of Assets and other Liabilities”	–	até � de Junho 
de 2009
http://www.ceiops.eu/media/files/consultations/consultationpapers/CP35/CEIOPS-CP-35-09-Draft-L2-Advice-on-
Valuation-of-Assets-and-’Other%20Liabilities’.pdf

►	“Consultation Paper no. 36 - Draft Level 2 Advice on Special Purpose Vehicles”	–	até � de Junho de 2009
http://www.ceiops.eu/media/files/consultations/consultationpapers/CP36/CEIOPS-CP-36-09-Draft-L2-Advice-on-
Special-Purpose-Vehicles.pdf

(Continua)

http://www.ceiops.eu/media/files/consultations/consultationpapers/CP26/CEIOPS-CP-26-09-Draft-L2-Advice-on-TP-Methods-and-statistical-techniques-for-calculating-the-best-estimated.pdf
http://www.ceiops.eu/media/files/consultations/consultationpapers/CP26/CEIOPS-CP-26-09-Draft-L2-Advice-on-TP-Methods-and-statistical-techniques-for-calculating-the-best-estimated.pdf
http://www.ceiops.eu/media/files/consultations/consultationpapers/CP28/CEIOPS-CP-28-09-Draft-L2-Advice-on-SCR-Standard-Formula-Counterparty-default-risk.pdf
http://www.ceiops.eu/media/files/consultations/consultationpapers/CP28/CEIOPS-CP-28-09-Draft-L2-Advice-on-SCR-Standard-Formula-Counterparty-default-risk.pdf
http://www.ceiops.eu/media/files/consultations/consultationpapers/CP29/CEIOPS%20CP-29-09-Draft-L2-Advice-on-Own-Funds-Criteria-for-supervisory-approval-of-AOF.pdf
http://www.ceiops.eu/media/files/consultations/consultationpapers/CP29/CEIOPS%20CP-29-09-Draft-L2-Advice-on-Own-Funds-Criteria-for-supervisory-approval-of-AOF.pdf
http://www.ceiops.eu/media/files/consultations/consultationpapers/CP31/CEIOPS-CP-31-09-Draft-L2-Advice-on-SCR-Standard-Formula-Allowance-of-Financial-mitigation-techniques.pdf
http://www.ceiops.eu/media/files/consultations/consultationpapers/CP31/CEIOPS-CP-31-09-Draft-L2-Advice-on-SCR-Standard-Formula-Allowance-of-Financial-mitigation-techniques.pdf
http://www.ceiops.eu/media/files/consultations/consultationpapers/CP32/CEIOPS-CP-32-09-Draft-L2-Advice-on-TP-Assumptions-about-Future-management-actions.pdf
http://www.ceiops.eu/media/files/consultations/consultationpapers/CP32/CEIOPS-CP-32-09-Draft-L2-Advice-on-TP-Assumptions-about-Future-management-actions.pdf
http://www.ceiops.eu/media/files/consultations/consultationpapers/CP35/CEIOPS-CP-35-09-Draft-L2-Advice-on-Valuation-of-Assets-and-'Other%20Liabilities'.pdf
http://www.ceiops.eu/media/files/consultations/consultationpapers/CP35/CEIOPS-CP-35-09-Draft-L2-Advice-on-Valuation-of-Assets-and-'Other%20Liabilities'.pdf
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