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1. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO 

 

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.  

As alterações decorrentes dos instrumentos jurídicos citados determinam a necessidade de 

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

Adicionalmente, na presente revisão adita-se um anexo à Norma Regulamentar n.º 8/2016-R, de 

16 de agosto, que contém a tabela de construção do código de 3 dígitos a utilizar na descrição 

qualitativa geral do tipo de produto prevista na alínea d) do artigo 11.º do Regulamento de Execução 

(UE) n.º 2015/2450 e utilizando o modelo S.14.01. 
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Por último, estabelece-se a obrigatoriedade de as empresas 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. 

 

2. PROJETO DE NORMA REGULAMENTAR 

Tendo em consideração o exposto, o projeto de norma regulamentar adapta a Norma 

Regulamentar n.º 8/2016-R, de 16 de agosto, em função das alterações e retificações introduzidas pelo 

Regulamento de Execução (UE) n.º 2017/2189 e da revisão das orientações da EIOPA relativas à 

prestação de informação para efeitos de estabilidade financeira. 

Por outro lado, a informação a comunicar, prevista na alínea d) do artigo 11.º do Regulamento de 

Execução (UE) n.º 2015/2450 e utilizando o modelo S.14.01, inclui um elemento onde se deve efetuar 

uma descrição qualitativa geral do tipo de produto. Este mesmo requisito prevê que, caso a autoridade 

competente para efeitos de supervisão atribua um código de produto que permita esta descrição, este 

código deve ser utilizado.  

Considerando que a codificação do tipo de produto é uma mais-valia, por possibilitar a 

identificação de tipologias de forma padronizada, automatizável e eficiente e, por conseguinte, agilizar o 

procedimento de análise da informação reportada no âmbito do processo de supervisão, a ASF vem 

introduzir um código de 3 dígitos, cuja tabela de construção se encontra num anexo específico para o 

efeito. 

Por último, a exploração em Portugal da modalidade Acidentes de trabalho obedece a requisitos 

específicos nacionais, sendo que a comunicação de alguma da informação necessária para efeitos de 

supervisão não se encontra prevista no regime Solvência II. Designadamente, o requisito em vigor no 

regime nacional que prevê a segregação da carteira de investimento alocada às responsabilidades da 

modalidade Acidentes de trabalho, assim como a segregação das responsabilidades apuradas com 

base técnica semelhante às dos seguros de Vida, não é verificável pela aplicação direta do 

Regulamento de Execução (UE) n.º 2015/2450.  

Considerando que deverá continuar a ser possível observar essa segregação na informação 

comunicada no âmbito do regime Solvência II, e procurando em simultâneo minimizar o esforço de 

comunicação de informação exigido às entidades supervisionadas que existiria caso se solicitassem 
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modelos de comunicação adicionais, a ASF vem prever a obrigatoriedade de as empresas 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 

(“AT”) para o preenchimento do elemento “Número do fundo” nos modelos já contemplados no 

Regulamento de Execução (UE) n.º 2015/2450. 

Procede-se ainda a retificações pontuais. 

 

3. PEDIDO DE COMENTÁRIOS 

Solicita-se aos interessados que submetam os seus comentários sobre o projeto em anexo, por 

escrito, até ao dia 18 de dezembro de 2017, preferencialmente para o seguinte endereço de correio 

eletrónico: consultaspublicas@asf.com.pt 

As respostas podem igualmente ser remetidas, por correio normal, para o seguinte endereço: 

Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões  

Departamento de Política Regulatória e Relações Institucionais  

Avenida da República, n.º 76  

1600-205 Lisboa 

A ASF divulgará a identidade dos respondentes e/ou o respetivo contributo, caso os mesmos 

autorizarem expressamente essa divulgação. 

Por razões de equidade, os contributos recebidos após o final do prazo da consulta pública não 

serão considerados. 

 


