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I ― Enquadramento 

A certificação da informação a prestar à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de 

Pensões e a divulgar publicamente pelas empresas de seguros e resseguros e grupos 

seguradores e resseguradores, prevista nos artigos 77.º e 80.º do regime jurídico de acesso e 

exercício da atividade seguradora e resseguradora (RJASR), aprovado pela Lei n.º 147/2015, de 9 

de setembro, consubstancia um elemento fulcral para o reforço da qualidade e da transparência 

do reporte e divulgação de informação, um dos pilares do regime Solvência II. 

Conforme estatuído nos referidos artigos, o conteúdo, termos, periodicidade e os princípios dessa 

certificação devem ser objeto de regulamentação própria que será oportunamente emitida 

relativamente à informação a reportar periodicamente. 

Sem prejuízo dessa definição, importa definir igualmente os termos específicos relativos à 

certificação da informação de abertura para efeitos de supervisão prevista nos artigos 314.º e 

375.º do Regulamento Delegado (UE) n.º 2015/35, da Comissão, de 10 de outubro de 2014, 

atendendo à relevância da mesma no contexto da entrada em vigor de um regime de solvência 

estruturalmente diferente do anterior. Considera-se assim que a sujeição desta informação de 

abertura a certificação pelo revisor oficial de contas e pelo atuário responsável constitui um 

contributo importante para o reforço da sua qualidade e para a eficácia dos sistemas, processos e 

procedimentos subjacentes à respetiva recolha, tratamento e consolidação. 

Atendendo a que essa informação se reveste de um âmbito menos abrangente que a informação a 

reportar periodicamente, considera-se adequado que a certificação dos elementos da informação 

de abertura consista num conjunto limitado de procedimentos focalizados em áreas que se 

entende serem de particular relevância nesta fase, ao invés da exigência de uma revisão global 

dos elementos a reportar pelas empresas e grupos. 

Assim, através da presente iniciativa regulatória, define-se a alocação de responsabilidades, 

fixam-se os prazos de reporte da certificação a realizar pelo revisor oficial de contas e pelo atuário 

responsável e estabelecem-se o modelo do relatório de certificação atuarial e o conteúdo mínimo 

do relatório do revisor oficial de contas relativamente à informação de abertura para efeitos de 

supervisão prevista nos artigos 314.º e 375.º do Regulamento Delegado (UE) n.º 2015/35, da 

Comissão, de 10 de outubro de 2014. 

A consulta pública decorreu entre os dias 22 de abril e 9 de maio de 2016.  

A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões agradece as respostas ao 

processo de consulta pública. 
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II ― Síntese das principais questões suscitadas e dos fundamentos para a decisão da 

Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) quanto ao respetivo 

acolhimento 

Apresenta-se seguidamente uma síntese das principais questões suscitadas nas respostas e 

comentários à consulta pública, bem como os fundamentos para o respetivo acolhimento 

total/acolhimento parcial/não acolhimento das sugestões efetuadas na versão final da Norma 

Regulamentar n.º 5/2016-R, de 12 de maio. 

    

A. Aspetos gerais 

Nos seus comentários, um dos respondentes manifestou discordância quanto à exigência de 

certificação independente da informação de abertura, dado tratar-se de informação não pública. 

Foram ainda salientados os custos diretos e indiretos associados, os quais foram considerados 

desproporcionados e passíveis de colocar as empresas de seguros sediadas em Portugal em 

desvantagem competitiva face às  congéneres sediadas em outros Estados membros da União 

Europeia. 

A ASF salienta que não há impedimento a que informação não pública seja sujeita a validação 

independente, sendo vários os exemplos desta prática, com natural destaque para a auditoria para 

efeitos de supervisão prudencial prevista na Norma Regulamentar n.º 10/2006-R, de 24 de 

outubro. Adicionalmente, atendendo à natureza da informação – a primeira a ser reportada ao 

abrigo do novo regime Solvência II, que constitui uma mudança profunda de paradigma – 

considera-se que os benefícios da certificação estendem-se, para além do estabelecimento de um 

primeiro patamar de qualidade da informação suficientemente elevado, à promoção da 

implementação de sistemas, processos e procedimentos eficazes pelas empresas subjacentes à 

respetiva recolha, tratamento e consolidação. As preocupações manifestadas são mitigadas pelo 

facto de a certificação dos elementos da informação de abertura consistir num conjunto limitado de 

procedimentos focalizados em áreas que se entende serem de particular relevância nesta fase, ao 

invés da exigência de uma revisão global dos elementos a reportar pelas empresas. 

Finalmente, a ASF não dispõe de evidência que indicie que os potenciais custos associados 

possam causar qualquer desvantagem competitiva no mercado nacional. Por outro lado, esta 

exigência inicial acelerará os objetivos de estabelecimento de um elevado nível de qualidade e de 

consistência da informação, ao nível individual e agregado, e de preparação das partes 
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intervenientes – revisores oficiais de contas e atuários responsáveis – para o cumprimento das 

suas responsabilidades futuras. 

 

B. Alocação de responsabilidades  

Um dos respondentes discordou da atribuição de responsabilidades aos revisores oficiais de 

contas (ROC) relativamente ao requisito de capital de solvência e às provisões técnicas do grupo 

no âmbito do balanço consolidado, argumentando que apenas os atuários teriam as qualificações 

necessárias para a certificação desses elementos. 

A ASF entende que os elementos elencados no anexo I da Norma Regulamentar constituem 

procedimentos habituais de auditoria com os quais os revisores oficiais de contas estarão 

familiarizados, não estando aí previsto qualquer procedimento que envolva técnicas complexas de 

índole atuarial. 

Foram ainda apontados potenciais conflitos pelo facto de o ajustamento para a capacidade de 

absorção de perdas das provisões técnicas e a margem de risco dependerem de componentes do 

requisito do capital de solvência que se encontram fora do âmbito da certificação pelo atuário 

responsável, tendo sido questionado o procedimento a observar por este em caso de desacordo 

com o cálculo dessas componentes. 

A ASF enfatiza que não se pretende sobreposição nem duplicação de trabalho entre os revisores 

oficiais de contas e os atuários responsáveis, estando as respetivas responsabilidades claramente 

identificadas. No caso concreto do ajustamento para a capacidade de absorção de perdas das 

provisões técnicas, para todos os submódulos de risco relevantes que se encontrem fora do 

âmbito da certificação pelo atuário responsável, este apenas se deverá pronunciar quanto à 

fiabilidade do cálculo da variação dos benefícios futuros discricionários, assumindo como base o 

impacto nos fundos próprios determinado pela empresa de seguros. Quanto à margem de risco, a 

ASF sublinha que o âmbito da opinião do atuário responsável se cinge à verificação de que o 

respetivo cálculo é efetuado pela aplicação da metodologia de custo de capital e à adequação do 

recurso a uma das simplificações previstas na regulamentação. 

C. Relatórios 

Registou-se uma questão relativa à aplicação dos procedimentos descritos no anexo II da Norma 

Regulamentar aos elementos de informação de abertura de grupos.  
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A ASF esclarece que os procedimentos indicados se aplicam tanto a empresas de seguros e 

resseguros, como a grupos seguradores e resseguradores, conforme resulta do disposto no n.º 2 

do artigo 3.º da Norma Regulamentar. No seguimento desse comentário, a ASF procedeu a uma 

clarificação, na introdução do referido anexo II, quanto à não aplicação de procedimentos, ao nível 

dos grupos, para as parcelas de provisões técnicas e de montantes recuperáveis relativas a 

empresas de seguros e resseguros abrangidas pela presente Norma Regulamentar, uma vez que 

essas parcelas já são abrangidas pelos procedimentos ao nível individual. 

Foi igualmente suscitado um pedido de esclarecimento relativamente à utilização de diferentes 

expressões ao longo do anexo II, tendo, nessa sequência, a ASF procedido à sua uniformização. 

D. Prazo 

Por último, quanto ao prazo de entrega dos relatórios, foi sugerida a dilatação do mesmo em, pelo 

menos, dois meses a fim de evitar a coincidência com períodos de maiores limitações de recursos.  

Esta sugestão foi parcialmente acolhida pela ASF, tendo os prazos sido diferidos em um mês face 

ao estabelecido no projeto colocado em consulta pública, entendendo-se que uma dilação superior 

colocaria em causa a utilidade da certificação. 

E. Outros comentários 

Foram ainda recebidos outros comentários não compreendidos no âmbito de aplicação da 

presente Norma Regulamentar, não tendo sido, por isso, objeto de apreciação pela ASF no âmbito 

deste processo de consulta pública. 

 

Em 12 de maio de 2016 

 


