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NORMA REGULAMENTAR N.º […]/2017-R, DE […] DE […] 

 

ALTERAÇÃO DA NORMA REGULAMENTAR N.º 8/2016-R, DE 16 DE AGOSTO 

 

A Norma Regulamentar n.º 8/2016-R, de 16 de agosto, veio disciplinar a prestação de 

informação pelas entidades supervisionadas à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de 

Pensões (ASF) para efeitos do exercício das competências de supervisão que lhe estão legalmente 

cometidas, organizando, complementando e operacionalizando a prestação de informação 

baseada no regime Solvência II, bem como a prestação de informação de índole contabilística, 

estatística e comportamental em conformidade com o regime jurídico de acesso e exercício da 

atividade seguradora e resseguradora, aprovado pela Lei n.º 147/2015, de 9 de setembro. 

Este normativo, aplica-se, entre outros aspetos, à prestação de informação periódica prevista no 

Regulamento de Execução (UE) n.º 2015/2450, da Comissão Europeia, de 2 de dezembro, que 

estabelece normas técnicas de execução no respeitante aos modelos para a apresentação de 

informações às autoridades de supervisão em conformidade com a Diretiva n.º 2009/138/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, bem como à informação adicional para efeitos de 

estabilidade financeira a prestar à Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares 

de Reforma (“EIOPA”), nos termos do artigo 35.º do Regulamento (UE) n.º 1094/2010, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro.  

O Regulamento de Execução (UE) n.º 2017/2189, da Comissão, de 24 de novembro de 2017, 

veio alterar e retificar o Regulamento de Execução (UE) n.º 2015/2450. Por outro lado, a 

EIOPA publicou a 18 de junho de 2017 um conjunto de alterações às orientações relativas à 

prestação de informação para efeitos de estabilidade financeira. Tornou-se, assim, necessário, 

ajustar em conformidade a Norma Regulamentar n.º 8/2016-R, de 16 de agosto. 

Adicionalmente, prevê-se a obrigatoriedade de utilização do código de produto na informação a 

comunicar nos termos previstos na alínea d) do artigo 11.º do Regulamento de Execução (UE) n.º 

2015/2450, bem como o aditamento de um anexo à Norma Regulamentar n.º 8/2016-R, de 16 

de agosto, que inclui uma tabela para a construção deste mesmo código.  
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A presente norma regulamentar vem, por último, prever a obrigatoriedade de as empresas de 

seguros que explorem a modalidade Acidentes de trabalho identificarem os investimentos 

alocados às responsabilidades desta modalidade e a parcela das responsabilidades apuradas com 

base técnica semelhante às dos seguros de vida, utilizando para o efeito um código de fundo 

autónomo específico.  

O projeto da presente norma regulamentar esteve em processo de consulta pública, nos termos 

do artigo 47.º dos Estatutos da ASF, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 1/2015, de 6 de janeiro, 

tendo sido recebidas […] respostas. 

Assim, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, ao abrigo do disposto na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 81.º do regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e 

resseguradora, aprovado pela Lei n.º 147/2015, de 9 de setembro, bem como na alínea a) do n.º 3 

do artigo 16.º dos seus Estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 1/2015, de 6 de janeiro, emite a 

seguinte Norma Regulamentar: 

Artigo 1.º 

Objeto 

A presente norma regulamentar altera a Norma Regulamentar n.º 8/2016-R, de 16 de 

agosto, que tem por objeto regular a prestação de informação pelas entidades supervisionadas à 

Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) para efeitos do exercício das 

competências de supervisão que lhe estão legalmente cometidas. 

 

Artigo 2.º 

Alteração da Norma Regulamentar n.º 8/2016-R, de 16 de agosto 

Os artigos 6.º, 7.º, 18.º, 26.º, 27.º e 35.º da Norma Regulamentar n.º 8/2016-R, de 16 de agosto, 

passam a ter a seguinte redação: 

 

Artigo 6.º 

[…] 
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1 — […] 

2 — […] 

a) Em aditamento à informação prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º do 

Regulamento de Execução, os elementos previstos no modelo SE.01.01.17 do anexo I à presente 

norma regulamentar, de acordo com as instruções estabelecidas na secção SE.01.01 do anexo II à 

presente norma regulamentar; 

b) Em aditamento à informação prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º do 

Regulamento de Execução, os elementos previstos no modelo SE.02.01.17 do anexo I à presente 

norma regulamentar, de acordo com as instruções estabelecidas na secção SE.02.01 do anexo II à 

presente norma regulamentar; 

c) Em aditamento à informação prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo 6.º do 

Regulamento de Execução, os elementos previstos no modelo SE.06.02.16 do anexo I à presente 

norma regulamentar, de acordo com as instruções estabelecidas na secção SE.06.02 do anexo II à 

presente norma regulamentar; 

d) […] 

3 — […]     

a) Em aditamento à informação prevista na alínea a) do artigo 8.º do Regulamento de 

Execução, os elementos previstos no modelo SE.01.01.16 do anexo I à presente norma 

regulamentar, de acordo com as instruções estabelecidas na secção SE.01.01 do anexo II à 

presente norma regulamentar; 

b) Em aditamento à informação prevista na alínea a) do artigo 9.º do Regulamento de 

Execução, os elementos previstos no modelo SE.02.01.16 do anexo I à presente norma 

regulamentar, de acordo com as instruções estabelecidas na secção SE.02.01 do anexo II à 

presente norma regulamentar; 

c) Em aditamento à informação prevista na alínea a) do artigo 10.º do Regulamento de 

Execução, os elementos previstos no modelo SE.06.02.16 do anexo I à presente norma 

regulamentar, de acordo com as instruções estabelecidas na secção SE.06.02 do anexo II à 

presente norma regulamentar; 

d) […] 

e) […] 
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f) […] 

4 — […] 

 

Artigo 7.º 

Aspetos a considerar no reporte da informação quantitativa sobre as provisões técnicas e 

investimentos 

1 — […] 

2 — […] 

3 — […] 

4 — […]  

5 — […] 

6 — […] 

7 — Na prestação da informação prevista nas alíneas e), g) e h) do artigo 6.º e nas alíneas b), 

e), f) e h) do artigo 10.º do Regulamento de Execução, as entidades identificadas na alínea a) no n.º 

1 do artigo 2.º que explorem a modalidade Acidentes de trabalho identificam os investimentos 

que se encontram a cobrir as respetivas responsabilidades, utilizando um código de fundo 

autónomo específico (“AT”) para o preenchimento do elemento “Número do fundo”. 

8 — Na prestação da informação prevista na alínea d) do artigo 11.º do Regulamento de 

Execução, as entidades identificadas na alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º que explorem a modalidade 

Acidentes de trabalho identificam o fundo autónomo referente aos seguros em que as 

responsabilidades são apuradas com base técnica semelhante às dos seguros de vida, utilizando 

um código de fundo autónomo específico (“AT”) para o preenchimento do elemento “Número 

do fundo”. 

9 — Na prestação de informação prevista nas alíneas e), g) e h) do artigo 23.º e nas alíneas 

b), e), f) e h) do artigo 27.º do Regulamento de Execução, as entidades identificadas na alínea b) no 

n.º 1 do artigo 2.º que explorem a modalidade Acidentes de trabalho identificam os investimentos 

que se encontram a cobrir as respetivas responsabilidades, utilizando um código de fundo 

autónomo específico (“AT”) para o preenchimento do elemento “Número do fundo”. 
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10 — Na prestação de informação prevista na alínea d) do artigo 11.º do Regulamento de 

Execução, as entidades identificadas na alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º identificam o tipo de 

produto, utilizando um código apurado em conformidade com o anexo IV à presente norma 

regulamentar para o preenchimento do elemento “Tipo de produto”. 

 

Artigo 18.º 

[…] 

[…]  

a) […] 

b) […]  

c) […]  

d) […]  

e) […]  

f) […]  

g) O modelo S.25.04.13 do anexo I à presente norma regulamentar, especificando as 

informações de base relativas ao requisito de capital de solvência, independentemente do método 

utilizado para o cálculo da solvência do grupo, de acordo com as instruções estabelecidas na 

secção S.25.04 do anexo III à presente norma regulamentar; 

h) […]  

 

Artigo 26.º 

[…] 

[…] 

a) […] 

b) […] 

c) […] 
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d) Relatório do revisor oficial de contas sobre a certificação do relatório sobre a 

solvência e a situação financeira, e respetivo anexo com os aspetos resultantes do trabalho 

realizado, conforme previsto na norma regulamentar relativa à certificação do relatório sobre a 

solvência e a situação financeira e da informação prestada à ASF para efeitos de supervisão; 

e) […] 

f) […] 

g) Hiperligação para a publicação do relatório sobre a solvência e a situação financeira, 

relatório do revisor oficial de contas e relatório do atuário responsável, conforme estabelecido na 

norma regulamentar relativa à certificação do relatório sobre a solvência e a situação financeira e 

da informação prestada à ASF para efeitos de supervisão. 

h) [Anterior alínea g)] 

 

Artigo 27.º 

[…] 

[…] 

a) […] 

b) […] 

c) […] 

d) Relatório do revisor oficial de contas sobre a certificação do relatório sobre a 

solvência e a situação financeira, e respetivo anexo com os aspetos resultantes do trabalho 

realizado, conforme previsto na norma regulamentar relativa à certificação do relatório sobre a 

solvência e a situação financeira e da informação prestada à ASF para efeitos de supervisão; 

e) […] 

f) […] 

g) Hiperligação para a publicação do relatório sobre a solvência e a situação financeira, 

relatório do revisor oficial de contas e relatório do atuário responsável, conforme estabelecido na 

norma regulamentar relativa à certificação do relatório sobre a solvência e a situação financeira e 

da informação prestada à ASF para efeitos de supervisão; 
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h) [Anterior alínea g)] 

 

Artigo 35.º 

[…] 

1 – […]  

2 – Os elementos previstos na alínea g) do artigo 26.º, na alínea g) do artigo 27.º, na 

subalínea v) da alínea a) do n.º 1 do artigo 31.º, subalínea iii) da alínea f) do n.º 1 do artigo 31.º e 

subalínea iii) da alínea j) do n.º 1 do artigo 31.º, bem como no n.º 2 do artigo 33.º, são remetidos à 

ASF através do endereço eletrónico supervisao.comportamental@asf.com.pt. 

 

Artigo 3.º 

Alteração do anexo I à Norma Regulamentar n.º 8/2016-R, de 16 de agosto 

Ao anexo I à Norma Regulamentar n.º 8/2016-R, de 16 de agosto, são introduzidas as 

seguintes alterações: 

a) O modelo SE.02.01.16, item “R0880”, passa a ter a seguinte redação: 

 

Quaisquer outros passivos, não incluídos noutros elementos R0880       

 

b) O modelo SE.02.01.17, item “R0880” passa a ter a seguinte redação: 

Quaisquer outros passivos, não incluídos noutros elementos R0880       

 

c) O modelo S.05.01.13 (Prémios, sinistros e despesas por classe de negócio), na “classe 

de negócio: Responsabilidades de seguros de vida”, onde se lê «R1800» passa a ler-se 

«R1700»; 

d) O modelo S.14.01.10 passa a ter a seguinte redação: 

[…] 
  

[…] 
  

[…] 

mailto:supervisao.comportamental@asf.com.pt
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[…] 

[…] 

Melhor 
estimativa e 

Provisões 
Técnicas 

calculadas 
como um todo 

[…] 

[…] […] […] 

      

 

e) O modelo S.25.04.13 passa a ter a seguinte redação: 

[…] 

  […] 
  

[…] 
  

   

 

 

[…] 

 
 

[…] 

[…] […]   

Requisito de capital de solvência mínimo  R0030   

 

Artigo 4.º 

Alteração do anexo II à Norma Regulamentar n.º 8/2016-R, de 16 de agosto 

Ao anexo II à Norma Regulamentar n.º 8/2016-R, de 16 de agosto, são introduzidas as 

seguintes alterações: 

a) A primeira linha da tabela relativa ao modelo “SE.01.01 – Teor da comunicação de 

informações” passa a ter a seguinte redação: 

C0010/ER1000  E.01.01 – 
Depósitos em 
cedentes – Lista 
linha a linha  

Deve ser utilizada uma das opções constantes da 
seguinte lista:  
1 – Comunicado 
2 – Não comunicado porque não existe resseguro  
6 – Isenção ao abrigo do artigo 35.º, n.os 6 a 8  
7 – Não aplicável por não ter havido alterações 
significativas desde a comunicação trimestral (esta 
opção só se aplica às comunicações anuais)  
0 – Não comunicado por outra razão (caso em que se 
exige uma justificação especial) 
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b) As observações gerais do modelo “SE.02.01 – Balanço” passam a ter a seguinte 

redação: 

«A coluna "Ajustamentos de reclassificação" (EC0021) deve incluir todas as alterações 

de valor (em comparação com o período anterior) reportado na coluna "Valor 

Solvência II", resultantes de alterações da classificação de instrumentos financeiros 

ocorridas em virtude da existência de incorreções na submissão do período anterior. 

No caso de inexistência de tais incorreções, estes elementos não devem ser 

comunicados. No caso de ser reportado um “Ajustamento de reclassificação”, pode ser 

solicitada informação adicional pelos bancos centrais nacionais, como por exemplo 

uma discriminação setorial.» 

 

c) A tabela relativa à “Informação sobre posições detidas” do modelo “SE.06.02 – Lista 

dos ativos” passa a ter a seguinte redação: 

 ELEMENTO INSTRUÇÕES 

EC0141  Amortizações e 
depreciações em 
empréstimos 

Redução do “montante equivalente” (C0140) de um 
empréstimo devido a imparidade.  
Refere-se à redução ocorrida desde a última 
comunicação de informação, ou seja, desde a última 
comunicação trimestral no caso de prestação de 
informação trimestral, ou desde a última comunicação 
anual, no case de prestação de informação anual. O 
montante da redução deve ser expresso como valor 
positivo. 
O inverso de amortizações e depreciações deve ser 
expresso como valor negativo. As amortizações e 
depreciações devem ser comunicadas líquidas do 
inverso de amortizações e depreciações. 
O empréstimo deve ser reportado no período em que 
ocorre a redução devido a imparidade, mesmo que a 
empresa de seguros já não registe esse empréstimo nas 
suas demonstrações financeiras. 
Este elemento é aplicável à categoria CIC 8 – 
Hipotecas e empréstimos e a todos os ativos em que 
no elemento EC0291 - Classificação do instrumento 
de acordo com SEC 2010 sejam reportadas as opções 
“1” ou “2”. 
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d) A tabela relativa à “Informação sobre ativos” do modelo “SE.06.02 – Lista dos ativos” 

passa a ter a seguinte redação: 

 ELEMENTO INSTRUÇÕES 

EC0231  Setor do emitente 
de acordo com 
SEC 2010 

Indicar o setor económico da contraparte da empresa 
de seguros com base na classificação definida pelo 
sistema europeu de contas (SEC 2010) estabelecido 
pelo Regulamento (UE) n.º 549/2013, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de maio de 2013. 
Deve ser utilizada uma das opções constantes da 
seguinte lista:  
1 – Banco Central (SEC S.121)  
2 – Entidades depositárias exceto banco central (SEC  
S.122)  
3 – Fundos do mercado monetário (SEC S.123)  
4 – Fundos de investimento exceto fundos do 
mercado monetário (SEC S.124)  
5 – Outros intermediários financeiros, exceto 
empresas de seguros e fundos de pensões, excluindo 
veículos financeiros envolvidos em operações de 
titularização (FVC), auxiliares financeiros, instituições 
financeiras cativas e prestamistas (SEC S.125 excluindo 
FVC, SEC S.126 e SEC S.127)  
6 – Veículos financeiros envolvidos em operações de 
titularização (FVC) (subdivisão do SEC S.125)  
7 – Empresas de seguros (SEC S.128)  
8 – Fundos de pensões (SEC S.129)  
9 – Sociedades não financeiras (SEC S.11)  
10 – Administrações públicas (SEC S.13)  
11 – Famílias e instituições sem fim lucrativo ao 
serviço das famílias (SEC S.14 + SEC S.15)  
 
Este elemento é aplicável à categoria CIC 8 – 
Hipotecas e empréstimos e às seguintes categorias CIC 
nos casos em que o ativo não é identificado com 
código ISIN (ou seja, quando “Código de identificação 
ID do ativo” (C0040) não começa com ISIN/ ou 
CAU/ISIN/): Categoria CIC 1, Categoria CIC 2, 
Categoria CIC 3, Categoria CIC 5 e Categoria CIC 6. 

EC0271 País de residência 
do organismo de 
investimento 
coletivo 

País de residência do organismo de investimento 
coletivo, ou seja, o país onde o organismo de 
investimento coletivo se encontra 
autorizado/licenciado. 
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Este elemento apenas é aplicável à categoria CIC 4 – 
Organismos de investimento coletivo e apenas nos 
casos em que o ativo não é identificado com código 
ISIN (ou seja, quando “Código de identificação ID do 
ativo” (C0040) não começa com ISIN/ ou 
CAU/ISIN/). 

EC0291 Classificação do 
instrumento de 
acordo com SEC 
2010 

Identificação dos instrumentos que são classificados 
com instrumentos de dívida ou de capital para efeitos 
de comunicação de informação prudencial, mas que 
pode ser classificada de forma diferente para efeitos de 
comunicação de informação estatística.  
Consiste em (i) Notas de dívida; (ii) Títulos de dívida 
não negociáveis; (iii) Títulos do mercado monetário 
não negociáveis; (iv) Obrigações registadas (no sentido 
das “Namensschuldverschreibungen”, “N-bonds” ou 
instrumentos equivalentes); (v) Títulos de participação 
registados e (vi) Direitos de subscrição.  
Os itens (i), (ii) e (iii) são classificados como 
empréstimos/depósitos para efeitos estatísticos, de 
acordo com o Regulamento BCE.  
 
A classificação para efeitos estatísticos do item (iv) 
depende das características específicas do instrumento 
em causa. 
 
Os itens (v) e (vi) são classificados como instrumentos 
de capital de acordo com o Regulamento BCE. A sua 
identificação, tal como reportado neste elemento, pode 
ser utilizada para efeitos do Regulamento (UE) n.º 
1011/2012, do Banco Central Europeu, de 17 de 
outubro de 2012, relativo a estatísticas sobre detenções 
de títulos.  
 
Deve ser utilizada uma das opções constantes da 
seguinte lista: 
1 – o instrumento é (i), (ii) ou (iii) 
2 – o instrumento é (iv) 
3 – o instrumento é (v) ou (vi) 
9 – qualquer outro instrumento 
 
Este elemento é aplicável às categorias CIC 1, 2, 3, 5 e 
6. 

EC0381 Data de emissão Data em que o instrumento foi emitido. 
 
Este elemento é aplicável à categoria CIC 8 – 
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Hipotecas e empréstimos e às seguintes categorias CIC 
nos casos em que o ativo não é identificado com 
código ISIN (ou seja, quando “Código de identificação 
ID do ativo” (C0040) não começa com ISIN/ ou 
CAU/ISIN/): Categoria CIC 1, Categoria CIC 2, 
Categoria CIC 5 e Categoria CIC 6. 
 
Para as hipotecas e empréstimos a pessoas singulares 
incluídos na categoria CIC 8, deve ser comunicada a 
data de emissão média ponderada, calculada com base 
nos montantes das hipotecas e empréstimos. 

 

e) A segunda linha da tabela relativa ao modelo “E.01.01 – Depósitos em cedentes – Lista 

linha a linha” passa a ter a seguinte redação: 

EC0020 País do emitente Código ISO 3166–1 alfa–2 do país onde está 
localizado o cedente. 
A localização do cedente é avaliada em função do 
endereço da entidade que emite o ativo. Corresponde à 
residência do cedente. 

 

f) As observações gerais do modelo “E.02.01 – Direitos a pensão” passam a ter a seguinte 

redação: 

«O presente modelo abrange informação requerida para efeitos estatísticos sobre 

direitos a pensão (que são identificados no elemento C0100, com as opções “4 – 

Direitos a pensão” ou “5 – Outros” no caso em que o produto inclua direitos a pensão, 

do modelo S.14.01.)» 
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Artigo 5.º 

Alteração do anexo III à Norma Regulamentar n.º 8/2016-R, de 16 de agosto 

Ao anexo III à Norma Regulamentar n.º 8/2016-R, de 16 de agosto, são introduzidas as 

seguintes alterações: 

a) A última linha da tabela relativa ao modelo S.01.01 passa a ter a seguinte redação: 

C0010/R0980 S.41.01 - Resgates Deve ser utilizada uma das opções 
constantes da seguinte lista: 
1 – Comunicado  
13 – Não comunicado porque é utilizado 
exclusivamente o método 2 previsto no 
artigo 273.º do RJASR  
0 – Não comunicado por outra razão (caso 
em que se exige uma justificação especial) 

 

b) As observações gerais relativas ao modelo “S.05.01 – Prémios, sinistros e despesas por 

classe de negócio” passam a ter a seguinte redação: 

«A presente secção diz respeito à prestação trimestral e anual de informações para 

efeitos de estabilidade financeira. 

Este modelo deve ser comunicado numa perspetiva contabilística, ou seja: princípios 

contabilísticos geralmente aceites (PCGA) locais ou normas internacionais de 

contabilidade (IFRS), se estas forem aceites como PCGA locais na jurisdição em causa, 

mas utilizando as classes de negócio, na aceção do anexo I do Regulamento Delegado.  

As empresas devem utilizar as mesmas bases de reconhecimento e avaliação que 

aplicaram nas suas demonstrações financeiras publicadas, não sendo necessário 

proceder a qualquer reconhecimento ou avaliação adicional, exceto na distinção entre 

contratos de investimento e contratos de seguro, quanto tal distinção é aplicável pelos 

PCGA locais. Este modelo inclui a totalidade do negócio de seguro independentemente 

da distinção efetuada para efeitos contabilísticos.  

A informação contida neste modelo compreende a atividade exercida durante o 

exercício até à data de referência da prestação de informação. 
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Na prestação de informação trimestral, as despesas administrativas, de gestão dos 

investimentos, de aquisição e despesas gerais devem ser apresentadas em valor 

agregado.» 

 

c) A tabela relativa às “Responsabilidades de seguros e de resseguros do ramos Não Vida” 

do modelo “S.05.01 – Prémios, sinistros e despesas por classe de negócio” passa a ter a 

seguinte redação: 

C0010 a 
C0120/R0110  
 

Prémios emitidos – Valor 
bruto – Atividade direta  
 

Definição de prémios emitidos dada pelo 
Plano de Contas para as Empresas de 
Seguros (PCES), quando aplicável: os 
prémios emitidos em valor bruto incluem 
todos os montantes vencidos durante o 
período de comunicação em relação com 
contratos de seguro, no quadro da atividade 
seguradora direta, independentemente de se 
referirem inteiramente ou em parte a um 
período de comunicação posterior.  

C0010 a 
C0120/R0120  
 

Prémios emitidos – Valor 
bruto – Resseguro 
proporcional aceite  
 

Definição de prémios emitidos dada pelo 
PCES, quando aplicável: os prémios emitidos 
em valor bruto incluem todos os montantes 
vencidos durante o período de comunicação 
em relação com contratos de seguro, no 
quadro do resseguro proporcional aceite, 
independentemente de se referirem 
inteiramente ou em parte a um período de 
comunicação posterior.  

C0130 a 
C0160/R0130  
 

Prémios emitidos – Valor 
bruto – Resseguro não 
proporcional  
 

Definição de prémios emitidos dada pelo 
PCES, quando aplicável: os prémios emitidos 
em valor bruto incluem todos os montantes 
vencidos durante o período de comunicação 
em relação com contratos de seguro, no 
quadro do resseguro não proporcional  

[…] 
 

[…] 
 

[…]  

C0010 a 
C0160/R0400  
 

Sinistros ocorridos – Valor 
líquido  
 

Sinistros ocorridos no período de 
comunicação na aceção do PCES, quando 
aplicável: por sinistros ocorridos entende-se 
a soma dos sinistros pagos com a alteração 
das provisões para sinistros durante o 
período de comunicação relacionados com a 
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soma da atividade direta e da atividade 
resseguradora aceite reduzida dos montantes 
cedidos a empresas de resseguros.  
Não inclui as despesas de gestão dos sinistros 
e os movimentos nas provisões para 
despesas de gestão dos sinistros.  

C0010 a 
C0160/R0550  
 

Despesas suportadas  
 

Todas as despesas técnicas suportadas pela 
empresa durante o período de comunicação, 
com base na contabilidade de exercício.  

C0200/R0110–
R0550 

Total Total de todos os elementos, para todas as 
classes de negócio. 

C0200/R1200  
 

Outras despesas  
 

Outras despesas técnicas não abrangidas nas 
despesas anteriormente mencionadas e não 
repartidas por ramo de negócios.  
Não deverão ser incluídas despesas não 
técnicas como impostos, despesas com juros, 
perdas com alienações, etc.  

 

d) A tabela relativa às “Responsabilidades de seguros e de resseguros do ramo Vida” do 

modelo “S.05.01 – Prémios, sinistros e despesas por classe de negócio” passa a ter a 

seguinte redação: 

C0210 a 
C0280/R1410  
 

Prémios emitidos – Valor 
bruto  
 

Definição de prémios emitidos pelo PCES, 
quando aplicável: os prémios emitidos em 
valor bruto incluem todos os montantes 
devidos durante o período de comunicação 
em relação com contratos de seguro, no 
quadro da atividade em valor bruto, 
independentemente de se referirem 
inteiramente ou em parte a um período de 
comunicação posterior.  
Incluem tanto a atividade direta como a 
atividade resseguradora.  

[…] 
 

[…] 
 

[…]  

C0210 a 
C0280/R1700  
 

Alteração noutras provisões 
técnicas – Valor líquido  
 

Definição de alterações noutras provisões 
técnicas prevista no PCES, quando aplicável: 
alterações líquidas noutras provisões técnicas 
em relação com a soma da atividade direta e 
da atividade resseguradora aceite reduzida 
dos montantes cedidos a empresas de 
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resseguros.  

[…] 
 

[…] 
 

[…]  

C0300/R1410–
R1900 

Total Total de todos os elementos, para todas as 
classes de negócio. 

C0300/R2500  
 

Outras despesas  
 

Outras despesas técnicas não abrangidas nas 
despesas anteriormente mencionadas e não 
repartidas por ramo de negócios.  
Não devem ser incluídas despesas não 
técnicas como impostos, despesas com juros, 
perdas com alienações, etc.  

C0300/R2600  
 

Despesas totais  
 

Montante de todas as despesas técnicas.  
 

 

e) A segunda linha da tabela relativa ao modelo “S.14.01 – Análise das responsabilidades 

do Ramo Vida” passa a ter a seguinte redação: 

C0180  
 

Melhor estimativa e 
Provisões Técnicas 
calculadas como um todo 
 

Montante em valor bruto da melhor 
estimativa e das provisões técnicas calculadas 
como um todo, apurado por Grupo de risco 
homogéneo.  
 

 

f) A segunda e a terceira linha da tabela relativa ao modelo “S.25.04 – Requisito de Capital 

de Solvência” passam a ter a seguinte redação: 

C0010/R0020 
 

Requisito de capital mínimo 
(S.25.04.11)  

Montante do requisito mínimo de capital 
calculado em conformidade com o 
Regulamento Delegado para as empresas 
individuais.  

C0010/R0030 
 

Requisito de capital de 
solvência mínimo 
(S.25.04.13) 

Montante do requisito de capital de solvência 
consolidado mínimo do grupo, conforme 
definido no artigo 270.º do RJASR. 
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g) As observações gerais relativas ao modelo “S.39.01 – Ganhos e perdas” passam a ter a 

seguinte redação: 

«A presente secção diz respeito à prestação trimestral e anual de informações para 

efeitos de estabilidade financeira. 

A informação contida neste modelo compreende a atividade exercida durante o 

exercício até à data de referência da prestação de informação.» 

h) As observações gerais relativas ao modelo “S.41.01 – Resgates” passam a ter a seguinte 

redação:  

«A presente secção diz respeito à prestação trimestral e anual de informações para 

efeitos de estabilidade financeira. 

A informação contida neste modelo compreende a atividade exercida durante o 

exercício até à data de referência da prestação de informação.» 

i) A tabela relativa ao modelo “S.41.01 – Resgates” passa a ter a seguinte redação: 

 ELEMENTO INSTRUÇÕES 

C0010/R0010 Taxa de resgate em número 
de contratos 

Número de contratos de seguro Vida (excluindo 
seguro de acidentes e doença) (apólices, não os 
contratos na aceção da IFRS 4, e apenas seguro 
direto) parcialmente resgatados ou resgatados na 
totalidade durante o período de referência 
dividido pelo número de contratos de seguro Vida 
no início do período de referência.  

Os contratos de seguros ligados a índices e 
unidades de participação não devem ser 
considerados, exceto os seguros ligados a índices e 
unidades de participação com garantia ou quando 
a variação do valor do índice ou da unidade de 
participação subjacente não é suportado na 
totalidade pelo tomador de seguro. 

Os resgates parciais devem ser considerados 
resgates inteiros. 

As apólices para as quais o pagamento de prémios 
cessa durante o período de reporte devem ser 
incluídas. 

Este indicador deve compreender a totalidade dos 
contratos de seguro Vida, ou seja, no 
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denominador deve ser igualmente considerado o 
número de contratos não resgatáveis. 

C0010/R0020 Taxa de resgate em volume Volume (montante das provisões técnicas 
calculado de acordo com o artigo 91.º do RJASR) 
de contratos de seguro Vida (excluindo seguro de 
acidentes e doença) parcialmente resgatados ou 
resgatados na totalidade durante o período de 
referência dividido pelo volume (montante das 
provisões técnicas) de contratos de seguro Vida 
no início do período de referência. 

Os contratos de seguros ligados a índices e 
unidades de participação não devem ser 
considerados, exceto os seguros ligados a índices e 
unidades de participação com garantia ou quando 
a variação do valor do índice ou da unidade de 
participação subjacente não é suportado na 
totalidade pelo tomador de seguro. 

Os pagamentos diferidos no âmbito dos contratos 
resgatados devem ser considerados sempre que os 
montantes afetem as provisões técnicas de forma 
relevante. 

Este indicador deve compreender a totalidade dos 
contratos de seguro Vida, ou seja, no 
denominador deve ser igualmente considerado o 
número de contratos não resgatáveis. 

 

 

Artigo 6.º 

Alteração e renumeração do anexo IV da Norma Regulamentar n.º 8/2016-R, de 16 de 

agosto 

1 — O anexo IV à Norma Regulamentar n.º 8/2016-R, de 16 de agosto, bem como nas 

referências a este anexo na norma regulamentar, é renumerado como anexo V.  

2 — À tabela relativa aos Relatórios a reportar no âmbito do regime Solvência II são 

introduzidas as seguintes alterações: 

a) As cinco últimas linhas do item relativo à “Informação qualitativa periódica – 

Empresas individuais” passam a ter a seguinte redação: 
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Relatório do 
revisor oficial de 
contas, incluindo 
anexo, sobre a 
certificação do 
Relatório sobre a 
solvência e a 
situação financeira 
  

Alínea d) do n.º 
1 do artigo 26.º 

Empresas de seguros e 
de resseguros com sede 
em Portugal 

14 semanas após o final do 
exercício, sem prejuízo do 
regime transitório previsto 
no  n.º 1 do artigo 17.º da 
Lei n.º 147/2015, de 9 de 
setembro 

Relatório do 
revisor oficial de 
contas sobre a 
certificação dos 
modelos 
quantitativos anuais  

Alínea e) do n.º 
1 do artigo 26.º 

Empresas de seguros e 
de resseguros com sede 
em Portugal 

14 semanas após o final do 
exercício, sem prejuízo do 
regime transitório previsto 
no  n.º 1 do artigo 16.º da 
Lei n.º 147/2015, de 9 de 
setembro 

Relatório do 
atuário responsável  

Alínea f) do n.º 
1 do artigo 26.º  

Empresas de seguros e 
de resseguros com sede 
em Portugal 

14 semanas após o final do 
exercício, sem prejuízo do 
regime transitório previsto  
no n.º 1 do artigo 16.º da 
Lei n.º 147/2015, de 9 de 
setembro 

Hiperligação para a 
publicação do 
relatório sobre a 
solvência e a 
situação financeira, 
relatório do revisor 
oficial de contas e 
relatório do atuário 
responsável 

Alínea g) do n.º 
1 do artigo 26.º 

Empresas de seguros e 
de resseguros com sede 
em Portugal 

14 semanas após o final do 
exercício, sem prejuízo do 
regime transitório previsto  
no n.º 1 do artigo 17.º da 
Lei n.º 147/2015, de 9 de 
setembro 

Inquérito sobre a 
avaliação dos riscos 
do setor segurador 
e dos fundos de 
pensões 

Alínea h) do n.º 
1 do artigo 26.º 

Empresas de seguros e 
de resseguros com sede 
em Portugal 

60 dias após o final de cada 
semestre 

 

b) O item relativo à “Informação qualitativa periódica – Grupos” passa a ter a seguinte 

redação: 

Relatório sobre a 
solvência e a 
situação financeira  

Alínea a) do n.º 
1 do artigo 27.º 

Empresas de seguros e 
de resseguros 
participantes com sede 
em Portugal/ Sociedades 
gestoras de participações 

20 semanas após o final do 
exercício, conforme 
previsto no artigo 368.º do 
Regulamento Delegado, 
sem prejuízo o regime 
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no setor dos seguros e 
companhias financeiras 
mistas 

transitório previsto no n.º 2 
do artigo 17.º da Lei n.º 
147/2015, de 9 de 
setembro 
 

Relatório periódico 
de supervisão 
(completo ou com 
alterações não 
negligenciáveis  
ocorridas no ano)  

Alínea b) do n.º 
1 do artigo 27.º 

Empresas de seguros e 
de resseguros 
participantes com sede 
em Portugal/Sociedades 
gestoras de participações 
no setor dos seguros e 
companhias financeiras 
mistas 

20 semanas após o final do 
exercício, conforme 
previsto no artigo 373.º do 
Regulamento Delegado, 
sem prejuízo do regime 
transitório previsto no n.º 3 
do artigo 16.º da Lei n.º 
147/2015, de 9 de 
setembro 
 

Relatório sobre os 
resultados da 
autoavaliação do 
risco e da solvência  

Alínea c) do n.º 
1 do artigo 27.º 

Empresas de seguros e 
de resseguros 
participantes com sede 
em Portugal/Sociedades 
gestoras de participações 
no setor dos seguros e 
companhias financeiras 
mistas 

Duas semanas após a 
conclusão da autoavaliação, 
conforme previsto no artigo 
373.º do Regulamento 
Delegado 

Relatório do 
revisor oficial de 
contas sobre a 
certificação do 
Relatório sobre a 
solvência e a 
situação financeira  

Alínea d) do n.º 
1 do artigo 27.º 

Empresas de seguros e 
de resseguros 
participantes com sede 
em Portugal/Sociedades 
gestoras de participações 
no setor dos seguros e 
companhias financeiras 
mistas 

20 semanas após o final do 
exercício, sem prejuízo do 
regime transitório previsto 
no  n.º 2 do artigo 17.º da 
Lei n.º 147/2015, de 9 de 
setembro 

Relatório do 
revisor oficial de 
contas sobre a 
certificação dos 
modelos 
quantitativos anuais   

Alínea e) do n.º 
1 do artigo 27.º 

Empresas de seguros e 
de resseguros 
participantes com sede 
em Portugal/Sociedades 
gestoras de participações 
no setor dos seguros e 
companhias financeiras 
mistas 

20 semanas após o final do 
exercício, sem prejuízo do 
regime transitório previsto 
no  n.º 3 do artigo 16.º da 
Lei n.º 147/2015, de 9 de 
setembro 

Relatório do 
atuário responsável  

Alínea f) do n.º 
1 do artigo 27.º 

Empresas de seguros e 
de resseguros 
participantes com sede 
em Portugal/Sociedades 
gestoras de participações 
no setor dos seguros e 
companhias financeiras 

20 semanas após o final do 
exercício, sem prejuízo do 
regime transitório previsto  
no n.º 3 do artigo 16.º da 
Lei n.º 147/2015, de 9 de 
setembro 
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mistas 

Hiperligação para a 
publicação do 
relatório sobre a 
solvência e a 
situação financeira, 
relatório do revisor 
oficial de contas e 
relatório do atuário 
responsável 

Alínea g) do n.º 
1 do artigo 26.º 

Empresas de seguros e 
de resseguros 
participantes com sede 
em Portugal/Sociedades 
gestoras de participações 
no setor dos seguros e 
companhias financeiras 
mistas 

20 semanas após o final do 
exercício, sem prejuízo do 
regime transitório previsto  
no n.º 2 do artigo 17.º da 
Lei n.º 147/2015, de 9 de 
setembro 

Estrutura jurídica, 
organizacional e de 
governação do 
grupo 

Alínea h) do n.º 
1 do artigo 27.º 

Empresas de seguros e 
de resseguros 
participantes com sede 
em Portugal/Sociedades 
gestoras de participações 
no setor dos seguros e 
companhias financeiras 
mistas 

20 semanas após o final do 
exercício, sem prejuízo do 
regime transitório previsto  
no n.º 3 do artigo 16.º da 
Lei n.º 147/2015, de 9 de 
setembro 

 

3 — O item “Elementos financeiros em base consolidada” da tabela relativa aos Elementos 

financeiros e estatísticos passa a ter a seguinte redação: 

Contas 
consolidadas 
(Contas 
Consolidadas.xls) 

Subalínea i) da 
alínea j) do n.º 
1 do artigo 31.º, 
com referência 
ao primeiro 
semestre 

Empresas de seguros e 
de resseguros 
participantes com sede 
em Portugal/Sociedades 
gestoras de participações 
no setor dos seguros e 
companhias financeiras 
mistas 

Com referência ao 1.º 
semestre -20 de julho 
Com referência ao 2.º 
semestre - 15 dias após a 
realização da assembleia 
geral anual para a aprovação 
dos documentos de 
prestação de contas, o mais 
tardar até 15 de junho, 
ainda que os mesmos não 
se encontrem aprovados 

Investimentos 
consolidados 
(Investimentos 
Consolidados.xls) 

Subalínea ii) da 
alínea j) do n.º 
1 do artigo 31.º 

Empresas de seguros e 
de resseguros 
participantes com sede 
em Portugal/Sociedades 
gestoras de participações 
no setor dos seguros e 
companhias financeiras 
mistas 

15 dias após a realização da 
assembleia geral anual para 
a aprovação de contas, o 
mais tardar até 15 de junho, 
ainda que o relatório e 
contas não se encontrem 
aprovados 

Hiperligação para a 
publicação dos 
documentos de 

Subalínea iii) da 
alínea j) do n.º 
1 do artigo 31.º 

Empresas de seguros e 
de resseguros 
participantes com sede 

15 dias após a publicação 
dos documentos de 
prestação de contas, no 
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prestação de contas 
anuais consolidadas 

em Portugal/Sociedades 
gestoras de participações 
no setor dos seguros e 
companhias financeiras 
mistas 

máximo até 15 de julho 

 

4 — A penúltima linha da tabela relativa aos Relatórios baseados no regime contabilístico e 

para efeitos de supervisão comportamental passa a ter a seguinte redação: 

Relatório e contas 
consolidadas 

Alínea g) do n.º 
1 do artigo 32.º 

Empresas de seguros e 
de resseguros 
participantes com sede 
em Portugal/Sociedades 
gestoras de participações 
no setor dos seguros e 
companhias financeiras 
mistas 

15 dias após a realização da 
assembleia geral anual para 
a aprovação de contas 
consolidadas, o mais tardar 
até 15 de junho, ainda que o 
relatório e contas não se 
encontrem aprovados 

 

Artigo 7.º 

Aditamento do anexo IV 

É aditado o anexo IV à Norma Regulamenta n.º 8/2016, de 16 de agosto, com o seguinte 

conteúdo.



 

 

23 

ANEXO IV 

(a que se refere o n.º 10 do artigo 7.º) 

 

Descrição qualitativa geral do produto  

Proposta de codificação 

1.º dígito 
Tipologia do 

produto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Renda Vida Inteira Temporário Universal Life Misto 
Capital 
diferido 

Operação de 
capitalização 

Responsabilid
ades AT 

Outro 

2.º dígito Categoria 

1 1 1 1 1 1 1 1   

Vitalícia Vida Inteira TAR 1) Universal Life 

Capital 
seguro igual 
em caso de 
morte ou de 

vida 

PPR c/ 
contrasseguro 
dos prémios 

OCA 

Pensões IP 
(Conciliadas / 
Homologadas 
/ Definidas) 

  

2   2   2 2   2   

de 
sobrevivência 

  

TAR: 
dilatação do 
limite dos 

contratos 2) 

  

Capital 
seguro 

superior em 
caso de morte  

PPR s/ 
contrasseguro 
dos prémios 

  

Pensões 
morte (viuvez 
e orfandade) 

(Conciliadas / 
Homologadas 
/ Definidas) 

  

3   2   3 3   3   
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certa 
amortizações 

  
Outros 

temporários: 
prazo <= 1 

  

Capital 
seguro 

superior em 
caso de vida  

Não PPR c/ 
contrasseguro 
dos prémios 

  
Pensões 

Presumíveis 
  

    3     4   4   

  

  

Outros 
Temporários: 

prazo > 1 
    

Não PPR s/ 
contrasseguro 
dos prémios 

  

Assistência 
Vitalícia 

  

9   9   9 9   9 9 

Outra   Outro   Outro Outro   Outra Outro 

3.º dígito Subcategoria 

      1   1 1   1 

      
Taxa 

garantida 
constante (a) 

  
Taxa 

garantida 
constante (a) 

Taxa 
garantida 

constante (a) 
  

Taxa 
garantida 

constante (a) 

      2   2 2   2 

      

Taxa Variável 
definida no 

início do 
contrato (b) 

  

Taxa Variável 
definida no 

início do 
contrato (b) 

Taxa Variável 
definida no 

início do 
contrato (b) 

  

Taxa Variável 
definida no 

início do 
contrato (b) 

      3   3 3   3 

      

Taxa Variável 
definida ao 
longo do 

contrato (c) 

  

Taxa Variável 
definida ao 
longo do 

contrato (c) 

Taxa Variável 
definida ao 
longo do 

contrato (c) 

  

Taxa Variável 
definida ao 
longo do 

contrato (c) 

      4   4 4   4 

      
Taxa 

indexada à 
Euribor (d) 

  
Taxa 

indexada à 
Euribor (d) 

Taxa 
indexada à 
Euribor (d) 

  
Taxa 

indexada à 
Euribor (d) 
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      5   5 5   5 

      

Taxa 
parcialmente 
indexada à 
Euribor (e) 

  

Taxa 
parcialmente 
indexada à 
Euribor (e) 

Taxa 
parcialmente 
indexada à 
Euribor (e) 

  

Taxa 
parcialmente 
indexada à 
Euribor (e) 

      6   6 6   6 

      
Taxa com 

outro 
indexante (f) 

  
Taxa com 

outro 
indexante (f) 

Taxa com 
outro 

indexante (f) 
  

Taxa com 
outro 

indexante (f) 

  7 7 7 7 7 7   7 

  
Capital 
Seguro 

Capital 
Seguro 

Capital 
garantido (g) 

Capital 
Seguro 

Capital 
garantido (g) 

Capital 
garantido (g) 

  
Capital 

garantido (g) 

      8   8 8   8 

      

Capital ou 
rendimento 
garantido 
apenas no 
final do 

contrato (h) 

  

Capital ou 
rendimento 
garantido 
apenas no 
final do 

contrato (h) 

Capital ou 
rendimento 
garantido 
apenas no 
final do 

contrato (h) 

  

Capital ou 
rendimento 
garantido 
apenas no 
final do 

contrato (h) 

      9   9 9   9 

      
Sem risco de 
investimento 

(i) 
  

Sem risco de 
investimento 

(i) 

Sem risco de 
investimento 

(i) 
  

Sem risco de 
investimento 

(i) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Não aplicável Outra Outra Outra Outra Outra Outra Não aplicável Outra 
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Nota explicativa e exemplos: 
 
1) Temporário anual renovável (com duração de um ano e renovação automática) 
2) Temporário anual renovável (com duração de um ano e renovação automática) com renúncia expressa dos direitos que determinam o limite dos contratos 
(a) Taxa garantida constante para todo o período (por ex. 2% ao ano). 
(b) Taxa garantida variável definida no início do contrato (por ex. ano 1: 3%, ano 2: 2% e ano 3 e seguintes: 1%).  
(c) Taxa garantida, definida ao longo do contrato. Incluem-se nesta classificação os produtos com taxa variável não indexada, definida anualmente.  
(d) Taxa garantida totalmente ou maioritariamente indexada à Euribor. Inclui contratos que, apesar de nos primeiros anos garantirem taxa fixa, nos anos seguintes a taxa passa a 
estar indexada à Euribor. (por ex. 1º ano: 2% seguintes: 80% Euribor) 
(e) Taxa garantida parcialmente indexada à Euribor (por ex. Rendibilidade = Mínimo [Máximo (0; 80% da Euribor a 6M nos últimos 5 anos); 3,5%]). 
(f) Taxa garantida com indexante diferente da Euribor (por ex. 70% Euro Stoxx 50). 
(g) Produto que garante apenas o capital durante toda a vigência do contrato. Inclui os produtos que apresentam taxas meramente indicativas, mas que no mínimo garantem o 
capital.  
(h) Produto em que apenas existem garantias no final do contrato (capital ou rendimento).  
(i) Sem qualquer garantia durante toda a vigência do contrato. Inclui os produtos que apresentam taxas meramente indicativas e que não garantem o capital. 
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Artigo 8.º 

Republicação 

É republicada, em anexo à presente Norma Regulamentar, da qual faz parte integrante, a 

Norma Regulamentar n.º 8/2016-R, de 16 de agosto, com a redação atualizada.  

 

Artigo 9.º 

Início de vigência 

A presente norma regulamentar entra em vigor no dia imediato ao da sua publicação.  

 

 

Em […] de […] de 2017.― O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: 

 

 


