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1. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO 

A Lei n.º 147/2015, de 9 de setembro, transpôs 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, aprovando o novo regime jurídico de acesso e 

exercício da atividade seguradora e resseguradora (RJASR).  

O n.º 1 do artigo 81.º do RJASR determina que as empresas de seguros e de resseguros 

sujeitas à supervisão da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (“ASF”) lhe 

devem prestar a informação necessária para efeitos de supervisão, tendo em conta os objetivos da 

supervisão e para o desempenho de outras competências legais que lhe estejam cometidas, 

estabelecendo a alínea a) do n.º 4 da mesma disposição, que a ASF pode determinar através de norma 

regulamentar a natureza, âmbito e formato desta informação a prestar em momentos previamente 

definidos. 

Ainda neste âmbito, os artigos 304.º a 314.º e 372.º a 375.º do Regulamento Delegado (UE) n.º 

2015/35, da Comissão, de 10 de outubro de 2014, que completa a Diretiva 2009/138/CE (“Regulamento 

Delegado”), estabelecem os elementos, conteúdos, prazos e meios de comunicação da prestação 

periódica de informação às autoridades de supervisão.  

Por sua vez, o Regulamento de Execução (UE) n.º 2015/2450, da Comissão Europeia, de 2 de 

dezembro, estabelece as 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 (“Regulamento de Execução”). Importa 

igualmente considerar neste domínio o Regulamento (UE) n.º 1374/2014, do Banco Central Europeu, 

de 28 de novembro, que prevê os requisitos de reporte estatístico aplicáveis às sociedades de seguros 

(“Regulamento BCE”). 

Por último, a Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma 

(“EIOPA”), para assegurar uma abordagem coerente e uniforme em matéria de recolha de dados para 

efeitos de estabilidade financeira, bem como para fornecer orientações às autoridades de supervisão 

nacionais sobre a forma de recolher os dados exigíveis nos termos do artigo 35.º do Regulamento (UE) 

n.º 1094/2010, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro (“Regulamento EIOPA”), 

divulgou a 14 de setembro de 2015 um conjunto de orientações relativas à prestação de informação 

para efeitos de estabilidade financeira. 
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Nesta sequência, o presente projeto de norma regulamentar vem organizar, complementar e 

operacionalizar 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 RJASR. 

 

2. PROJETO DE NORMA REGULAMENTAR 

A presente norma regulamentar encontra-se dividida em quatro títulos correspondentes, 

respetivamente, às disposições gerais, à prestação de informação baseada no regime Solvência II, à 

prestação de informação estatística, contabilística e comportamental e às disposições finais e 

transitórias.  

Relativamente ao disposto no Título I, importa destacar as opções regulatórias tomadas na 

definição do âmbito subjetivo e objetivo da presente Norma Regulamentar. Quanto ao âmbito subjetivo, 

esta norma regulamentar aplica-se às empresas de seguros ou de resseguros com sede em Portugal e 

às sociedades gestoras de participações no setor dos seguros, sociedades gestoras de participações 

de seguros mistas e às companhias financeiras mistas que prestam informação à ASF ao abrigo do 

RJASR, sendo a parte relativa à prestação de informação de índole contabilística, estatística e 

comportamental extensiva às sucursais de empresas de seguros com sede em outro Estado membro 

da União Europeia no que se refere à atividade exercida em território português e às empresas de 

seguros com sede em outro Estado membro da União Europeia que exerçam atividade em território 

português em livre prestação de serviços. Tomou-se, assim, a opção de excluir do âmbito desta norma 

regulamentar a prestação de informação pelas sucursais de empresas de seguros de países terceiros a 

qual será objeto de regulamentação autónoma em normativo único que consolidará o regime de 

supervisão que lhes será aplicável, decorrente também das orientações da EIOPA relativas à 

supervisão das sucursais de empresas de seguros de países terceiros. 

No que respeita ao âmbito objetivo, isto é, à informação abrangida pela presente norma 

regulamentar, opta-se por não prever o disposto nas orientações da EIOPA relativas aos relatórios de 

supervisão e à divulgação pública, separando-se assim, por um lado, a disciplina das obrigações de 

prestação de informação, matéria regulada no normativo em causa e, por outro lado, a divulgação 

pública de informação e conteúdo dos relatórios de supervisão, que será objetivo de outra norma 

regulamentar. 
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I. A prestação de informação baseada no regime Solvência II 

A regulação respeitante à prestação de informação baseada no regime Solvência II subdivide-se 

em três capítulos distintos: 

 Informação quantitativa periódica; 

 Informação adicional para efeitos de estabilidade financeira; 

 Informação qualitativa periódica. 

Assim, o Capítulo I do Título II vem estabelecer os requisitos de prestação de informação para 

fins de supervisão em conformidade com o RJASR e nos termos do Regulamento Delegado e do 

Regulamento de Execução, bem como os requisitos de prestação de informação para fins estatísticos 

no âmbito do Regulamento BCE.  

Por sua vez, o Capítulo II do Título II vem regular a prestação de informação adicional para 

efeitos de estabilidade financeira, nos termos do artigo 35.º do Regulamento EIOPA e para o exercício 

das atribuições da EIOPA previstas nos artigos 8.º, 32.º e 36.º do mesmo diploma. 

Por último, o Capítulo III do Título II vem definir o conjunto de relatórios e questionários a remeter 

à ASF decorrente do regime Solvência II, com especial destaque para o relatório sobre a solvência e a 

situação financeira e o relatório periódico de supervisão previstos no RJASR e no Regulamento 

Delegado.  

II. Prestação de informação de índole estatística, contabilística e comportamental 

O Título III tem por objetivo definir o conjunto de relatórios e elementos de índole contabilística, 

estatística e comportamental, tanto de natureza periódico como pontual, a remeter à ASF para efeitos 

do exercício das competências de supervisão que lhe estão legalmente cometidas, matéria disciplinada 

na Norma Regulamentar n.º 11/2008-R, de 30 de outubro, alterada pela Norma Regulamentar n.º 

19/2010-R, de 16 de dezembro, a qual é revogada pelo presente normativo.  

III. Os anexos 

Parte fundamental da presente norma regulamentar são os quatro anexos que complementam o 

disposto no articulado.  

O anexo I contém os modelos para a prestação de informação adicional para cumprimento dos 

requisitos definidos no Regulamento BCE e para a prestação da informação adicional para efeitos de 
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estabilidade financeira, nos termos do artigo 35.º do Regulamento EIOPA, estando a forma de 

apresentação trimestral e anual de informações para efeitos de estabilidade financeira prevista no 

anexo III. Por sua vez, o anexo II contém as instruções respeitantes aos modelos de comunicação de 

informações para as empresas de seguros ou de resseguros individuais. Por último, o anexo IV lista 

todos os relatórios e elementos a reportar pelas entidades abrangidas à ASF nos termos deste 

normativo, bem como os respetivos prazos de reporte.  

 

3. PEDIDO DE COMENTÁRIOS 

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

escrito, até ao dia 1 de agosto de 2016, 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 


