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I ― Enquadramento 

O novo regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e resseguradora (RJASR), 

aprovado pela Lei n.º 147/2015, de 9 de setembro, prevê, nas alíneas f) e g), do n.º 11 do seu 

artigo 77.º, a definição, através de norma regulamentar da Autoridade de Supervisão de Seguros e 

Fundos de Pensões (ASF), da composição e regras de funcionamento do júri previsto na alínea a), 

do n.º 5 do referido artigo 77.º e dos procedimentos a adotar para efeitos da certificação da 

qualificação profissional para o exercício de funções como atuário responsável. 

Para o efeito elaborou a ASF um projeto de norma regulamentar que, nos termos do artigo 47.º 

dos Estatutos da ASF, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 1/2015, de 6 de janeiro, foi submetido a 

consulta pública entre os dias 22 de março e 11 de abril de 2016.  

Foram recebidos comentários provenientes de quatro entidades. 

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

processo de consulta pública. 

 

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 respectivo acolhimento 

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

Regulamentar n.º 6/2016-R, de 18 de maio. 

1. Funcionamento do júri  

1.1. Num dos comentários foi referido que a avaliação do júri a efetuar para efeitos da 

certificação da qualificação profissional para o exercício de funções como atuário responsável não 

se pode sobrepor aos exames já efetuados pelos atuários na universidade ou no âmbito dos 

sistemas de exames de atuários, devendo incidir essencialmente sobre a experiência profissional 

do candidato. 
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Decorre do n.º 6 do artigo 77.º do RJASR que, para efeitos de certificação da qualificação 

profissional como atuário responsável, o candidato tem de reunir cumulativamente as seguintes 

condições: 

«a) Licenciatura, pós-graduação, mestrado ou doutoramento adequados, de cujo curriculum 

constem disciplinas ligadas às matemáticas atuariais e financeiras; 

b) Maturidade de conhecimentos atuariais e financeiros na área da atividade seguradora e 

resseguradora, aferida pela segurança, domínio e capacidade de relacionamento dos conceitos 

fundamentais; 

c) Exercício de atividade profissional de âmbito atuarial na área da atividade seguradora ou 

resseguradora, durante pelo menos cinco anos consecutivos ou interpolados durante os sete anos 

que antecedem o pedido de certificação.» 

Se para aferir o cumprimento dos requisitos previstos nas alíneas a) e c) são suficientes provas 

documentais, a avaliação do preenchimento do requisito elencado na alínea b), em princípio, só 

mediante, no mínimo, uma entrevista com um júri poderá ser adequadamente efetuada.  

De qualquer forma, a avaliação pelo júri não se sobrepõe às provas de conhecimentos de índole 

académica, preconizando, ao invés e conforme pretendido pelo respondente, verificar de que 

forma os conhecimentos atuariais e financeiros na área da atividade seguradora e resseguradora 

se consolidaram em virtude da experiência adquirida no exercício da atividade profissional de 

âmbito atuarial. 

Ainda assim considerou-se de recuperar a declaração de desempenho de funções atuariais, 

reforçando a vertente da experiência no âmbito da certificação da qualificação profissional. 

1.2. Foi igualmente questionado o sentido da previsão de provas escritas.  

Entendeu a ASF que, atendendo, à função essencial que a certificação da qualificação profissional 

representa na garantia da qualidade do exercício de funções como atuário responsável e tendo 

ainda em conta a experiência passada no funcionamento do júri, deve ficar acautelada a 

possibilidade de o júri requerer a realização pelo candidato de outras provas orais ou escritas, 

sempre que a prova oral de conhecimentos seja insuficiente para fundar o parecer do júri. No 
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entanto, atenta a natureza excecional desta fase adicional, exige-se que a decisão do júri seja 

devidamente fundamentada.  

 

2. Incompatibilidades dos membros do júri 

Um dos respondentes manifestou posição no sentido de que os atuários responsáveis já 

certificados deverem poder integrar o júri previsto na alínea a), do n.º 5 do artigo 77.º do RJASR, 

na medida em que os especialistas atuariais são precisamente os que exercem essa profissão e 

que não se verificaria uma situação de conflito de interesses, que, não obstante, caso surgisse, 

poderia ser invocada pelo próprio para abster-se na votação. 

Importa, antes de mais, esclarecer que não existe impedimento legal ou que decorra da norma 

regulamentar a que um atuário que tenha obtido certificação da qualificação profissional para o 

exercício de funções como atuário responsável, mas não se encontre registado junto da ASF 

como atuário responsável de uma empresa de seguros ou de resseguros ou se encontre a prestar 

serviços ou esteja vinculado por contrato de trabalho ou equiparado com uma empresa de seguros 

ou de resseguros ou entidade que com esta se encontre numa relação de domínio ou de grupo, 

possa integrar o júri em apreço. 

Questão distinta se coloca quanto a um atuário responsável que se encontre numa dessas 

situações, caso em que efetivamente o legislador e a ASF consideram poder ser fonte de conflito 

de interesses. 

Assim, cabe salientar que o atual regime de incompatibilidades do atuário responsável, previsto no 

n.º 7 do artigo 77.º do RJASR – incluindo, in casu, o disposto na alínea b) da mesma disposição 

legal, que considera incompatível com a função de atuário responsável a função de membro do 

júri -, decorre do regime anteriormente estabelecido no artigo 4.º da Portaria n.º 111/94 (2.ª série), 

de 30 de junho, bem como se encontra em linha com o regime de incompatibilidades aplicável ao 

atuário responsável na área dos fundos de pensões [cf. alínea b) do n.º 1 do artigo 40.º da Norma 

Regulamentar n.º 7/2007-R, de 17 de maio]. 
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3. Requisitos legais aplicáveis ao atuário responsável 

Uma das respostas, embora saudando o processo de certificação da qualificação profissional do 

atuário responsável independente das empresas de seguros ou de resseguros nas quais poderá 

exercer funções, bem como o processo de reexame e requalificação, salientou a necessidade de 

maior exigência dos requisitos de qualificação necessários para o exercício de funções como 

atuário responsável, 

Relativamente a este aspeto, a ASF sublinha que os requisitos de qualificação profissional do 

atuário responsável encontram-se legalmente fixados, designadamente no n.º 6 do artigo 77.º do 

RJASR, tendo a presente norma regulamentar apenas como objeto (para além da definição da 

composição e regras de funcionamento do júri) definir os procedimentos a adotar para efeitos da 

certificação da qualificação profissional do atuário responsável. 

Por sua vez, outro dos comentários reporta-se a um conjunto de sugestões relativas à redação do 

n.º 1 do artigo 7.º da norma regulamentar, que prevê os casos de cancelamento pela ASF da 

certificação da qualificação profissional para o exercício de funções como atuário responsável. 

A este propósito, cumpre esclarecer que, ao prever os casos em que a ASF procede ao 

cancelamento da qualificação profissional para o exercício de funções como atuário responsável, 

se pretendeu alinhar este regime com o do cancelamento do registo como atuário responsável 

previsto no n.º 10 do artigo 77.º do RJASR, bem como com o cancelamento do registo como 

atuário responsável na área dos fundos de pensões previsto no artigo 45.º da Norma 

Regulamentar n.º 7/2007-R, de 17 de maio, sobre estruturas de governação dos fundos de 

pensões. Deste modo, entendeu a ASF que o regime de cancelamento da certificação da 

qualificação profissional para o exercício de funções como atuário responsável deve ser paritário 

face aos referidos regimes e não mais gravoso que os mesmos.  

Ademais, relativamente à proposta de inclusão, no elenco de casos que podem dar origem ao 

cancelamento da certificação da qualificação profissional pela ASF, de uma alínea referente às 

restantes condições necessárias para o exercício de funções como atuário responsável, a mesma 

não foi acolhida, uma vez que essas condições são avaliadas em sede de registo, abstraindo, 

assim, do objeto da presente norma regulamentar. 

4. Regime transitório 

4.1. Por último, quanto ao regime transitório previsto no artigo 9.º da norma regulamentar, foi 

suscitado um pedido de confirmação do entendimento se, não obstante o período transitório fixado 
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em matéria de qualificação profissional, a independência face a funções operacionais, em especial 

face à função atuarial, prevista no n.º 2 do artigo 77.º do RJASR se aplica desde 1 de janeiro de 

2016.  

No que respeita ao pedido de esclarecimento suscitado, a ASF confirma que, uma vez que o 

disposto no n.º 2 do artigo 77.º do RJASR é aplicável à atividade seguradora e resseguradora 

desde 1 de janeiro de 2016, o atuário responsável deve exercer desde essa data as suas funções 

de forma independente face a funções operacionais, designadamente face à função atuarial.  

4.2. Relativamente à sugestão apresentada de prolongamento do regime transitório 

estabelecido por mais um ano, a ASF entende que o período previsto é equilibrado, dada a 

necessidade de efetiva implementação do novo regime jurídico aplicável à atividade seguradora e 

resseguradora. 

 

5. Outros comentários 

5.1. Foram ainda recebidos outros comentários incidentes sobre a matéria do atuário 

responsável, mas não compreendidos no âmbito de aplicação da presente norma regulamentar 

que se cinge à concretização da habilitação regulamentar constante das alíneas f) e g) do n.º 11 

do artigo 77.º do RJASR. 

Aproveita-se o ensejo da publicação do presente relatório para clarificar o entendimento da ASF 

quanto às questões colocadas, por se entender relevante transmitir as clarificações de forma 

transversal. 

5.2. Assim, numa das respostas é solicitado que seja clarificado na Norma Regulamentar o 

alcance da previsão constante na alínea c) do n.º 7 do artigo 77.º do RJASR, designadamente se 

considerando o revisor oficial de contas como um órgão social da empresa de seguros, se verifica 

uma incompatibilidade com o exercício da função de atuário responsável por quem pertença aos 

quadros do respetivo revisor oficial de contas. 

É defendida nesta resposta a inexistência dessa incompatibilidade, na medida em que a 

independência do atuário responsável não fica afetada, bem como a existência de sinergias pelo 

facto de as equipas de auditoria e do atuário responsável pertencerem à mesma empresa. 
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De facto, a norma regulamentar sub judice não é a sede adequada a esta clarificação, mas caberá 

transmitir o seguinte entendimento. 

Importa reter que a disposição em apreço não é inovadora, replicando o regime já anteriormente 

previsto na alínea b) do artigo 4.º da Portaria n.º 111/94 (2.ª série), de 30 de junho. 

Enquanto as funções de revisor oficial de contas podem ser exercidas por sociedade de revisores 

oficiais de contas, o atuário responsável é sempre designado a título pessoal. Nestes termos, 

quando se trate de um atuário responsável que integre os quadros de uma sociedade de revisores 

oficiais de contas que seja qualificada como órgão social de uma empresa de seguros ou de 

resseguros, quem é designado como atuário responsável é a pessoa singular e não a sociedade a 

que está vinculado. Consequentemente, não é aplicável o disposto na alínea c) do n.º 7 do artigo 

77.º do RJASR. 

Todavia, em sede de registo do atuário responsável junto da ASF terá que ser aferido se a 

circunstância de o atuário responsável exercer funções numa sociedade de revisores oficiais de 

contas que seja qualificada como órgão social de uma empresa de seguros ou de resseguros e a 

forma como exerce essas funções é suscetível de gerar situações de conflitos de interesses que 

relevem para efeitos da incompatibilidade prevista na alínea d) do n.º 7 do artigo 77.º do RJASR. 

5.3. Foi também solicitada a clarificação na norma regulamentar do alcance da extensão 

prevista no n.º 8 do artigo 77.º do RJASR aquando de acumulação de nomeações, 

designadamente, por considerar excessiva a extensão das condições de registo previstas nos n.
os

 

5 a 7 (as mesmas que fixadas para o atuário responsável) a todos os elementos que compõem as 

equipas de atuariado que irão trabalhar com o atuário responsável. 

Trata-se igualmente de matéria que não cai no objeto da presente norma regulamentar, mas que 

se considera relevante esclarecer. 

O n.º 8 do artigo 77.º do RJASR dispõe que: «Para efeitos de acumulação de nomeações como 

atuário responsável, o atuário deve dispor dos meios técnicos adequados e de uma equipa 

permanente de pessoas que reúnem as condições de registo previstas nos n.
os

 5 a 7, e esses 

meios e a composição dessa equipa devem ser compatíveis com o número e a natureza, 

dimensão e complexidade da atividade da empresa de seguros ou de resseguros em que exerce 

funções.». 
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Esta disposição não impõe, de facto, que todos os elementos da equipa do atuário responsável 

reúnam as condições de registo de um atuário responsável. Mas, da aplicação de um princípio de 

proporcionalidade resulta que a admissibilidade da acumulação de nomeações como atuário 

responsável depende de um número adequado de elementos da equipa que apoia o atuário reunir 

as condições de registo. A adequação do número de elementos da equipa depende 

casuisticamente do número e a natureza, dimensão e complexidade da atividade da empresa de 

seguros ou de resseguros em que o atuário responsável exerce funções. Refira-se, ainda, que 

embora os elementos da equipa devam reunir as condições de registo, não têm de ser submetidos 

a registo individual junto da ASF. 

5.4. Foi proposto um novo regime de independência do atuário responsável, designadamente 

pela via da exigência de um contrato plurianual de duração mínima, não revogável e não 

renovável e da impossibilidade de prestar serviço a outras entidades do grupo empresarial da 

empresa de seguros ou de resseguros. Foi igualmente proposta a limitação do número de 

empresas nas quais o atuário responsável exerce funções. 

Cabe referir que estas propostas apenas poderiam ser ponderadas em sede legislativa e não na 

presente sede regulamentar.  

Ademais, cabe referir que a consagração do atuário responsável como elemento integrante do 

sistema de governação das empresas de seguros e de resseguros e da respetiva 

responsabilidade em sede de certificação independente face a funções operacionais constituiu 

uma opção do legislador nacional, não resultante de imposição de regime harmonizado europeu. 

Neste âmbito, a exigência de intervenção de um atuário independente face a funções 

operacionais, em especial face à função atuarial, representa um incremento relevante neste 

domínio, devendo garantir-se um período suficiente de aplicação do regime que permita avaliar a 

adequação do mesmo. 

 

Em 18 de maio de 2016 


