
 

 

 

 

DOCUMENTO DE CONSULTA PÚBLICA 

N.º 1/2014 

 

Anteprojeto de decreto-lei que:  

 

a) Aprova o novo Regime Jurídico do Acesso e Exercício da Atividade 

Seguradora e Resseguradora; 

b) Aprova o regime processual aplicável aos crimes especiais do setor 

segurador e dos fundos de pensões e o regime processual aplicável às 

contraordenações cujo processamento compete ao Instituto de Seguros de 

Portugal, salvo quando esteja especialmente prevista a aplicação de outro regime 

processual; 

c) Altera o Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de janeiro, que regula a constituição e 

o funcionamento dos fundos de pensões e das entidades gestoras de fundos de 

pensões; 

d) Altera o regime jurídico do contrato de seguro, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

72/2008, de 16 de abril; 

e) Altera o Decreto-Lei n.º 40/2014, de 18 de março.  

 

 

7 de julho de 2014 
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1. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO 

Pelo presente documento, o Instituto de Seguros de Portugal coloca em consulta pública o anteprojeto 

de decreto-lei que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2009/138/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2009, relativa ao acesso à atividade de seguros e 

resseguros e ao seu exercício (Solvência II), alterada pelas Diretivas n.os 2011/89/UE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 16 de novembro de 2011, 2012/23/UE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 12 de setembro de 2012, 2013/23/UE, do Conselho, de 13 de maio de 2013, 2013/58/UE, 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2013 e 2014/51/UE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014. 

Para além da transposição da Diretiva Solvência II, e tendo por base a mesma lei de autorização 

legislativa e o mesmo decreto-lei preambular, a presente iniciativa legislativa tem como objetivo: 

 Rever o regime jurídico dos fundos de pensões, em especial para autonomizar o regime 

contraordenacional substantivo face ao regime aplicável ao setor segurador; 

 Aprovar um regime processual aplicável aos crimes especiais do setor segurador e dos fundos 

de pensões e aplicável às contraordenações cujo processamento compete ao Instituto de 

Seguros de Portugal; 

 Conferir a base legal para assegurar o cumprimento das Orientações da Autoridade Europeia 

dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA), relativas à fase de preparação 

para a aplicação do regime Solvência II. 

Esta abordagem tem como principal vantagem garantir a absoluta coincidência em termos de 

publicação e entrada em vigor dos regimes, a qual é indispensável, atendendo à autonomização do 

regime contraordenacional dos fundos de pensões, o qual deixa de estar previsto em sede de regime 

segurador. 

Deste modo, podemos elencar os diplomas que integram a presente consulta pública: 

 Diploma Preambular, incluindo a revisão do regime jurídico da constituição e funcionamento dos 

fundos de pensões e das respetivas entidades gestoras; 

 Regime jurídico do acesso e exercício da atividade seguradora e resseguradora (RJASR); 
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 Regime processual aplicável aos crimes especiais do setor segurador e dos fundos de pensões 

e aplicável às contraordenações cujo processamento compete ao Instituto de Seguros de 

Portugal. 

 

2. O ANTEPROJETO DE DECRETO-LEI 

2.1. Introdução 

O regime Solvência II consubstancia um novo paradigma de regulação e supervisão da atividade 

seguradora e resseguradora, destinado a reforçar a solidez financeira das empresas de seguros e de 

resseguros, a estabilidade e competitividade do setor segurador e o bom funcionamento do mercado 

interno, tendo como corolário a proteção dos credores específicos de seguros.     

Para além de consignar um novo regime, a Diretiva Solvência II reformulou e consolidou num único 

articulado 13 diretivas aplicáveis ao setor segurador, revogadas com efeitos a 1 de janeiro de 2016.   

Neste contexto, a transposição em apreço justifica e impõe uma revisão geral do regime jurídico do 

acesso e exercício da atividade seguradora e resseguradora, atualmente previsto no Decreto-Lei 

n.º 94-B/98, de 17 de abril, republicado pelo Decreto-Lei n.º 2/2009, de 5 de janeiro, e 

subsequentemente alterado pela Lei n.º 28/2009, de 19 de junho, pelo Decreto-Lei n.º 52/2010, de 26 

de maio e pela Lei n.º 46/2011, de 24 de junho.  

O presente anteprojeto constitui, assim, um marco na consolidação de um novo regime jurídico 

aplicável ao setor segurador, pese embora a legislação e regulamentação em vigor tenham já 

procurado antecipar e introduzir faseadamente, no ordenamento jurídico português, alguns dos 

princípios inerentes ao regime Solvência II. 

As novas regras preconizam uma visão holística e integrada dos riscos, de forma a permitir identificar, 

mensurar, monitorizar, gerir e comunicar corretamente os diferentes riscos a que as empresas de 

seguros e de resseguros estão ou podem vir a estar expostas.  

Para o efeito, o regime baseia-se em três pilares distintos: requisitos quantitativos (Pilar I), requisitos 

qualitativos e processo de supervisão (Pilar II), e reporte à autoridade de supervisão e divulgação 

pública de informação (Pilar III).  



 

 

 

 

Documento de Consulta Pública n.º 1/2014 4 

2.2. Requisitos quantitativos (Pilar I) 

No que diz respeito aos requisitos quantitativos, prevê-se, em primeiro lugar, a avaliação económica 

dos elementos do ativo e do passivo, destacando-se, neste último caso, a avaliação das provisões 

técnicas mediante o cálculo, em separado, da melhor estimativa e da margem de risco ou, se aplicável, 

a respetiva avaliação como um todo. 

Refira-se que a determinação da estrutura temporal de base das taxas de juro sem risco, relevante 

para o desconto dos cash flows no cálculo da melhor estimativa, deve ser efetuada com base em 

instrumentos de mercado para maturidades em que os mercados sejam considerados ativos, 

profundos, líquidos e transparentes. Para as maturidades em que tal não se verifique, a determinação 

da estrutura é realizada através de técnicas de extrapolação. 

Relativamente aos fundos próprios, que abrangem os fundos próprios de base (patrimoniais) e os 

fundos próprios complementares (extrapatrimoniais), determina-se a classificação dos respetivos 

elementos em três níveis, consoante a sua qualidade, em particular em função da capacidade de 

absorção de perdas, tanto em caso de liquidação, como em situação de continuidade da atividade, e do 

grau de subordinação face às responsabilidades de seguros. 

São estabelecidos dois requisitos de capital – o requisito de capital de solvência e o requisito de capital 

mínimo.  

O requisito de capital de solvência reflete um nível de fundos próprios elegíveis suficiente para permitir 

a absorção de perdas significativas, conferindo uma garantia razoável de que as obrigações de seguros 

ou de resseguros da empresa serão cumpridas à medida que se vencerem. É fixada uma fórmula-

padrão para o cálculo deste requisito, permitindo-se, em alternativa, a utilização de modelos internos 

parciais ou totais, mediante autorização prévia do Instituto de Seguros de Portugal.  

Por seu turno, o requisito de capital mínimo garante um nível de fundos próprios de base elegíveis 

abaixo do qual se considera que a proteção dos credores específicos de seguros é claramente 

insuficiente. Constitui, assim, um nível que desencadeia a intervenção urgente no sentido do 

restabelecimento da situação financeira da empresa de seguros ou de resseguros a curto prazo. 

2.3. Requisitos qualitativos (Pilar II) 
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Em matéria de requisitos qualitativos aplicáveis às empresas de seguros e de resseguros, parcialmente 

já consignados na ordem jurídica interna, prevê-se que estas empresas implementem um sistema de 

governação eficaz, incluindo sistemas de gestão de riscos e de controlo interno, de forma a garantir 

uma gestão sã e prudente das suas atividades.  

O cumprimento de requisitos de qualificação e de idoneidade é exigível a todas as pessoas que dirigem 

efetivamente a empresa, a fiscalizam ou exercem funções-chave na mesma, compreendendo-se, nesta 

última categoria, a função de gestão de riscos, a função de verificação do cumprimento, a função de 

auditoria interna e a função atuarial. 

De referir que a subcontratação das funções acima referidas, além da necessidade de comunicação 

prévia ao Instituto de Seguros de Portugal, está sujeita a requisitos exigentes, sendo que as empresas 

de seguros e de resseguros continuam responsáveis pelo cumprimento das suas obrigações no que 

respeita às funções subcontratadas. 

Como especificidade nacional, assinale-se a preservação do papel do atuário responsável, assumindo 

uma clara função de certificação e um caráter independente face ao desempenho de funções 

operacionais, em especial face à função atuarial.  

Adicionalmente, estabelece-se que as empresas de seguros e de resseguros devem realizar 

periodicamente, e sempre que se verifique uma alteração significativa do seu perfil de risco, uma 

autoavaliação do risco e da solvência que abranja todos os riscos relevantes, comunicando os 

resultados dessa avaliação ao Instituto de Seguros de Portugal.  

A autoavaliação acima referida compreende, no mínimo, os seguintes aspetos: 

 As necessidades globais de solvência, tendo em consideração o perfil de risco específico, os 

limites de tolerância face ao risco aprovados e a estratégia de negócio da empresa de seguros 

ou de resseguros; 

 O cumprimento, numa base contínua, dos requisitos de capital e dos requisitos relativos às 

provisões técnicas;  

 A medida em que o perfil de risco da empresa de seguros ou de resseguros diverge dos 

pressupostos em que se baseia o requisito de capital de solvência, calculado utilizando a 

fórmula-padrão, ou o modelo interno parcial ou total aprovado da empresa. 



 

 

 

 

Documento de Consulta Pública n.º 1/2014 6 

Ainda no âmbito deste pilar, prescreve-se que os investimentos devem ser realizados segundo o 

«princípio do gestor prudente». 

2.4. Processo de supervisão (Pilar II) 

Em linha com os restantes princípios subjacentes ao regime, o processo de supervisão deve ser 

estruturado de acordo com uma abordagem prospetiva e baseada no risco, assumindo, portanto, um 

caráter acentuadamente preventivo.  

Deste modo, a supervisão abrange a avaliação dos requisitos quantitativos, dos requisitos qualitativos e 

dos procedimentos de prestação de informação das empresas de seguros e de resseguros.  

Mantém-se o regime de verificação da atuação das referidas empresas no seu relacionamento com os 

tomadores de seguros, segurados e beneficiários, cuja proteção constitui o objetivo primordial da 

supervisão, reflexo da importância atribuída, no contexto nacional e internacional, às matérias relativas 

à conduta de mercado. 

Ainda no que respeita à atividade de supervisão, avulta, como medida de último recurso, a 

possibilidade de imposição de um acréscimo do requisito de capital de solvência por parte do Instituto 

de Seguros de Portugal, caso considere que a fórmula-padrão ou o modelo interno não refletem 

adequadamente o perfil de risco da empresa ou que o sistema de governação incumpre 

significativamente o regime legal.   

2.5. Reporte à autoridade de supervisão e divulgação pública de informação (Pilar III) 

No âmbito do Pilar III, estatui-se um conjunto de obrigações de reporte perante o Instituto de Seguros 

de Portugal, devendo as empresas de seguros e de resseguros prestar toda a informação necessária 

para efeitos de supervisão.  

No entanto, em determinadas situações e mediante o preenchimento de certos requisitos, o Instituto de 

Seguros de Portugal pode limitar a obrigação de prestação regular de informação, em base inferior à 

anual, a determinadas empresas de seguros e de resseguros para efeitos de supervisão, 

nomeadamente, caso a prestação de tal informação seja excessivamente onerosa tendo em conta a 

natureza, dimensão e complexidade dos riscos inerentes à respetiva atividade. 
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Aliás, esta prerrogativa está em linha com um dos princípios estruturais do regime Solvência II, o 

princípio da proporcionalidade, que dita que os requisitos sejam aplicados de forma proporcional à 

natureza, dimensão e complexidade dos riscos inerentes à atividade das empresas de seguros e de 

resseguros. 

Prevê-se, ainda, que as empresas divulguem publicamente um relatório anual sobre a sua solvência e 

situação financeira, aprovado pelo órgão de administração e atualizado sempre que se verifique um 

acontecimento importante, ou seja, que afete significativamente a relevância das informações. 

2.6. Grupos seguradores e resseguradores 

Relativamente aos grupos seguradores e resseguradores, a respetiva supervisão deixa de assumir um 

caráter meramente complementar à supervisão individual, procurando estabelecer-se um equilíbrio 

entre o papel do supervisor do grupo, que dispõe de poderes de coordenação, e a atuação das 

restantes autoridades de supervisão interessadas.  

É instituída uma cooperação reforçada entre todas as autoridades envolvidas na supervisão do grupo, 

através da respetiva participação no colégio de supervisores.   

2.7. Saneamento e liquidação das empresas de seguros 

Neste âmbito, retêm-se, genericamente, as medidas de saneamento previstas na atual legislação, 

introduzindo-se, no entanto, alterações decorrentes do regime Solvência II, bem como estendendo ao 

setor segurador algumas medidas adicionais que recentemente foram consagradas no Regime Geral 

das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras. Mantêm-se, igualmente, os regimes relativos ao 

saneamento e liquidação das empresas de seguro direto, o último dos quais regulado autonomamente 

pelo Decreto-Lei n.º 90/2003, de 30 de abril, que ora se revoga.  

2.8. Regime sancionatório 

No que diz respeito ao regime sancionatório, efetua-se a autonomização do regime contraordenacional 

aplicável à atividade de gestão de fundos de pensões, a integrar no diploma que regula tal atividade – à 

semelhança do que já sucede com a atividade de mediação de seguros –, prevendo-se, por outro lado, 

a aprovação de um regime processual autónomo comum aos crimes especiais do setor segurador e a 

todas as contraordenações processadas pelo Instituto de Seguros de Portugal.  
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Adicionalmente, são introduzidas atualizações decorrentes do novo regime e da articulação e 

graduação das infrações qualificadas como simples, graves ou muito graves, promovendo-se, ainda, 

um alinhamento com o restante setor financeiro.    

2.9. Regime transitório 

Estabelece-se um regime transitório que resulta essencialmente da necessidade de conjugar as 

diferentes fontes de regulação ao nível da União Europeia. 

De facto, nos termos do denominado «processo Lamfalussy», a Diretiva Solvência II constitui a 

legislação-quadro correspondente ao nível 1, devendo as regras que decorrem da respetiva 

transposição ser complementadas e articuladas com o disposto nos atos delegados ou atos de 

execução adotados pela Comissão Europeia (nível 2A), os quais, nos domínios identificados na Diretiva 

podem assumir a forma de normas técnicas de regulamentação ou de execução cujos projetos são 

elaborados da EIOPA (nível 2B), bem como com as orientações emitidas pela EIOPA neste âmbito 

(nível 3).  
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Atendendo a esta especificidade, a dependência da operacionalização deste regime base dos atos 

delegados e dos atos de execução impossibilita a aplicação imediata dos requisitos quantitativos 

previstos, pelo que se estabelece, quanto aos mesmos, um regime transitório.   

Adicionalmente, a Diretiva Solvência II prevê igualmente um regime transitório para múltiplas matérias, 

com vista a permitir uma adaptação gradual ao novo regime de solvência, o que justifica a acrescida 

densidade neste domínio. 

Assim, podemos dividir o regime em consulta em quatro subconjuntos distintos: (1) artigos de aplicação 

imediata; (2) artigos de aplicação suspensa até à entrada em vigor dos atos delegados e dos atos de 

execução; (3) aplicação do Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de abril, na sua redação atual, até à entrada 

em vigor dos atos não-legislativos de nível 2; (4) artigos de aplicação imediata com adaptação de 

remissões até 1 de janeiro de 2016. 

Em relação ao primeiro subconjunto de disposições, a sua aplicação será imediata, uma vez que não 

carecem de regulamentação de nível 2. 

O segundo subconjunto engloba os artigos que terão a sua aplicação suspensa até à data de entrada 

em vigor dos atos delegados e/ou de execução da Comissão Europeia, não se aplicando qualquer 

regime transitório, podendo referir-se, a título de exemplo, as matérias relativas aos acréscimos do 

requisito de capital de solvência e a autoavaliação do risco e da solvência. 

No terceiro subconjunto de disposições, enquadram-se aquelas cuja aplicação será igualmente 

suspensa até à data de entrada em vigor dos atos delegados e/ou de execução da Comissão Europeia, 

aplicando-se transitoriamente o disposto no Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de abril, na sua redação 

atual, sendo que as matérias abrangidas são as relativas ao Pilar I e aos grupos de empresas de 

seguros e de resseguros. 

Por último, prevê-se o subconjunto de artigos de aplicação imediata mas que contêm referências ao 

Pilar I, e que, como tal, devem tais referências ser adaptadas aos conceitos previstos no Decreto-Lei 

n.º 94-B/98, de 17 de abril, na sua redação atual, até 1 de janeiro de 2016.  

Em termos do número de disposições que se enquadram em cada um dos subconjuntos acima 

referidos, remete-se para o gráfico infra. 
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Como podemos constatar, aproximadamente dois terços do regime entra imediatamente em vigor, 

sendo que o remanescente terá a sua aplicação condicionada à entrada em vigor da regulamentação 

de nível 2. 

Cumpre igualmente salientar os aditamentos à Diretiva Solvência II resultantes da Diretiva Omnibus II, 

em particular os que dizem respeito ao regime transitório, que abrangem as seguintes matérias: 

 Informação a prestar ao Instituto de Seguros de Portugal para efeitos de supervisão; 

 Relatório sobre a solvência e a situação financeira; 

 Fundos próprios; 

 Investimentos; 

 Requisito de capital de solvência; 

 Aprovação de modelos internos de grupos seguradores e resseguradores; 

 Supervisão da solvência de grupos seguradores e resseguradores; 

 Taxas de juro sem risco; 

 Provisões técnicas. 

A opção pela consagração de prazos mais alargados de aplicação do regime transitório decorrente da 

Diretiva Omnibus II, tirando partido da flexibilidade conferida pelo legislador comunitário, tem por 

objetivo proporcionar às empresas de seguros e de resseguros um maior período de preparação para a 

aplicação integral do regime Solvência II, permitindo uma transição faseada para um enquadramento 
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regulatório mais exigente e complexo, conferindo igualmente ao Instituto de Seguros de Portugal tempo 

de adaptação às obrigações decorrentes deste novo regime. 

2.10. Fase de preparação 

Tal como referido supra, aproveita-se a presente iniciativa legislativa para conferir a base legal para 

assegurar o cumprimento das Orientações emitidas pela EIOPA e dirigidas às autoridades de 

supervisão nacionais sobre o procedimento a adotar na fase de preparação com vista à aplicação da 

Diretiva Solvência II, sobre o seguinte conjunto de matérias: 

 Autoavaliação prospetiva dos riscos; 

 Pré-pedidos de modelos internos; 

 Submissão de informação às autoridades de supervisão nacionais; 

 Sistema de governação. 

Assim, durante a fase de preparação, que decorre até 1 de janeiro de 2016, o enquadramento 

legislativo e regulamentar pode ser sintetizado no quadro seguinte1. 

 
                                                      

1
 RJASR – Regime Jurídico da Atividade Seguradora e Resseguradora 

NR ISP – Norma Regulamentar do Instituto de Seguros de Portugal 
SPV – Special Purpose Vehicle (Entidades com objeto específico de titularização de riscos de seguros) 
T&A – Transparency and Accountability (Princípios gerais de transparência) 
ORSA – Own Risk and Solvency Assessment (Autoavaliação do risco e da solvência)  
RCS – Requisito de Capital de Solvência 
SFCR – Report on Solvency and Financial Condition (Relatório sobre a solvência e a situação financeira)   
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2.11. Outras alterações legislativas 

Aproveitou-se ainda este ensejo legislativo para, por imperativo comunitário, sujeitar ao disposto no 

regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e resseguradora a atividade exercida por 

associações mutualistas ou respetivas federações, uniões e confederações, no âmbito da concessão 

de benefícios de segurança social e saúde dos seus associados e familiares ao abrigo do Código das 

Associações Mutualistas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 72/90, de 3 de março, quando a mesma revista 

natureza materialmente seguradora. Não obstante, de acordo com um princípio de proporcionalidade, 

ressalva-se a situação de associações mutualistas de reduzida dimensão constituídas à data da 

publicação deste decreto-lei, conforme admitido na Diretiva Solvência II. 

Procede-se, ainda, na sequência da avaliação global da respetiva aplicação, à revisão do regime 

jurídico da constituição e funcionamento dos fundos de pensões e respetivas entidades gestoras, 

previsto no Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de janeiro, com as alterações subsequentes, transpondo-se, 

também, a Diretiva Solvência II, bem como, parcialmente, a Diretiva n.º 2013/14/UE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 21 de maio de 2013, na parte em que alteram a Diretiva n.º 2003/41/CE, 

relativa às atividades e à supervisão das instituições de realização de planos de pensões profissionais. 

Para além das alterações decorrentes da referida transposição, clarifica-se o regime aplicável aos 

planos de pensões e aos direitos adquiridos, bem como os requisitos de informação a prestar aos 

participantes e beneficiários, adaptando a regulação ao desenvolvimento do setor. Importa também 

sublinhar a consagração legal da possibilidade de os fundos de pensões estarem afetos ao 

financiamento de um mecanismo equivalente nos termos da Lei n.º 70/2013, de 30 de agosto. 

Introduzem-se, também, alterações no âmbito do regime jurídico do contrato de seguro, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de abril, parte por decorrência direta da Diretiva Solvência II e as 

restantes correspondentes a ajustamentos pontuais de forma a conferir acrescidas exequibilidade e 

eficácia ao nível da operacionalização do regime consagrado. 

Procede-se, por último, a um ajustamento do regime previsto no Decreto-Lei n.º 40/2014, de 18 de 

março, que aprova as medidas nacionais necessárias à aplicação do Regulamento (UE) n.º 648/2012, 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo aos derivados do mercado de 

balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações, no sentido de cometer ao Instituto de 
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Seguros de Portugal as competências previstas no referido diploma relativamente às contrapartes não 

financeiras que se encontrem sujeitas à sua supervisão. 

 

3. PEDIDO DE COMENTÁRIOS 

Com este documento de consulta o Instituto de Seguros de Portugal procura obter comentários de 

todos interessados relativamente ao anteprojeto anexo. 

Na sequência do tratamento das respostas, o Instituto de Seguros de Portugal divulgará: 

a) Uma síntese das principais questões suscitadas nas respostas à consulta, com exceção 

daquelas cujo autor solicite a sua não divulgação; 

b) A lista das respetivas entidades/pessoas que responderam à consulta, com exceção das que 

solicitem a sua não divulgação. 

Assim, solicita-se a todos os interessados que submetam os seus comentários sobre o projeto em 

anexo, por escrito, até ao dia 5 de setembro de 2014, para: 

Instituto de Seguros de Portugal 

Direção de Supervisão Comportamental e Relações Institucionais 

Departamento de Política Regulatória e Relações Institucionais 

Avenida da República, n.º 76 

1600-205 Lisboa 

E-mail: conspubSII@isp.pt 

Fax: 217 954 610 

 


