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1. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO 

A certificação da informação a prestar à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de 

Pensões (ASF) e a divulgar publicamente pelas empresas de seguros e resseguros, prevista nos 

artigos 77.º e 80.º do regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e resseguradora 

(RJASR), aprovado pela Lei n.º 147/2015, de 9 de setembro, consubstancia um elemento fulcral para o 

reforço da qualidade e da transparência do reporte e divulgação de informação, um dos pilares do 

regime Solvência II. 

Conforme estatuído nos referidos artigos, o conteúdo, termos, periodicidade e os princípios 

dessa certificação deverão ser objeto de regulamentação própria que será oportunamente emitida pela 

ASF.  

Sem prejuízo dessa definição relativamente à informação a reportar periodicamente, importa 

definir igualmente os termos específicos relativos à certificação da informação de abertura para efeitos 

de supervisão prevista nos artigos 314.º e 375.º do Regulamento Delegado (UE) n.º 2015/35, da 

Comissão, de 10 de outubro de 2014, atendendo à relevância da mesma e considerando que a sua 

sujeição a certificação pelo revisor oficial de contas e pelo atuário responsável constitui um contributo 

relevante para o reforço da qualidade da informação e para a eficácia dos sistemas, processos e 

procedimentos subjacentes à respetiva recolha, tratamento e consolidação. 

Atendendo a que essa informação se reveste de um âmbito menos abrangente que a informação 

a reportar periodicamente, considera-se adequado que a certificação dos elementos da informação de 

abertura consista num conjunto limitado de procedimentos focalizados em áreas que se entende serem 

de particular relevância nesta fase, ao invés da exigência de uma revisão global dos elementos a 

reportar pelas empresas. 

O presente projeto de norma regulamentar visa, ao abrigo do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 

11 do artigo 77.º e no n.º 2 do artigo 80.º do RJASR, definir os termos e o prazo de reporte da 

certificação da informação quantitativa e qualitativa para efeitos de supervisão, no que respeita ao 

primeiro ano de aplicação da Diretiva Solvência II, a realizar pelo revisor oficial de contas e pelo atuário 

responsável, bem como o modelo do relatório de certificação atuarial e o conteúdo mínimo do relatório 

do revisor oficial de contas. 
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2. PROJETO DE NORMA REGULAMENTAR 

A presente norma regulamentar estabelece a alocação de responsabilidades, fixa os prazos de 

reporte da certificação a realizar pelo revisor oficial de contas e pelo atuário responsável e estabelece o 

modelo do relatório de certificação atuarial e o conteúdo mínimo do relatório do revisor oficial de contas 

relativamente à informação de abertura para efeitos de supervisão prevista nos artigos 314.º e 375.º do 

Regulamento Delegado (UE) n.º 2015/35, da Comissão, de 10 de outubro de 2014. 

O artigo 80.º do RJASR veio atribuir aos revisores oficiais de contas a responsabilidade pela 

certificação da informação a prestar à ASF. Por seu turno, o artigo 77.º do RJASR estabelece o atuário 

responsável como responsável pela emissão de uma opinião de índole atuarial, independente face a 

funções operacionais, sobre a adequação às disposições legais, regulamentares e técnicas aplicáveis 

do cálculo das provisões técnicas, dos montantes recuperáveis de contratos de resseguro e de 

entidades com objeto específico de titularização de riscos de seguros e das componentes do requisito 

de capital de solvência relacionadas com esses itens. 

Não se pretende sobreposição nem duplicação de trabalho, mas antes uma alocação de 

responsabilidades em função das competências próprias dos revisores oficiais de contas e dos atuários 

responsáveis.  

Nestes termos, e ao abrigo das alíneas a) e b) do n.º 11 do artigo 77.º e do n.º 2 do artigo 80.º do 

RJASR, elaborou a ASF a presente norma regulamentar que, conforme já foi referido, apresenta um 

caráter transitório, de aplicação exclusiva à certificação dos elementos de informação de abertura para 

efeitos de supervisão. Não obstante, a norma regulamentar incorpora já a estratégia relativamente à 

alocação de responsabilidades entre o revisor oficial de contas e o atuário responsável que se pretende 

seguir numa base contínua. 

I. Revisor oficial de contas 

Sem prejuízo de se pretender de futuro, numa base contínua, que o revisor oficial de contas 

proceda a uma auditoria com nível de segurança aceitável, atendendo ao cariz transitório da 

informação, bem como ao normal período de consolidação dos processos de produção dos reportes 

pelas empresas de seguros, considera a ASF ser pertinente a execução de um trabalho de 

procedimentos acordados com emissão de um relatório de conclusões factuais.  
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Os procedimentos a executar relacionam-se, principalmente, com a avaliação de algumas 

componentes do balanço económico, com a classificação dos fundos próprios em cada um dos níveis, 

e com a eficácia dos processos e procedimentos subjacentes ao tratamento da informação e 

determinação de alguns dos principais parâmetros para o cálculo do requisito do capital de solvência 

do módulo de risco de mercado e da capacidade de absorção de perdas dos impostos diferidos. 

O conteúdo mínimo desse relatório é apresentado em anexo à norma regulamentar. 

II. Atuário responsável 

Os procedimentos a executar pelo atuário responsável relativamente à informação de abertura 

referem-se, essencialmente, ao cálculo das provisões técnicas e dos montantes recuperáveis de 

contratos de resseguro, à aplicação dos cenários adversos subjacentes ao cálculo dos requisitos de 

capital dos módulos de riscos específicos de seguros – nomeadamente, no caso dos submódulos 

baseados em cenários, – e ao cálculo do ajustamento para a capacidade de absorção de perdas das 

provisões técnicas.  

De forma análoga ao referido no ponto anterior, também o âmbito dos procedimentos a executar 

pelo atuário responsável é menos extenso face à abrangência que se pretende de futuro, numa base 

contínua. 

O modelo do relatório de certificação atuarial é igualmente apresentado em anexo à norma 

regulamentar. 

III. Prazo de reporte 

Tendo em conta as especificidades e os prazos próprios de reporte de informação a nível 

individual e a nível de grupo, considera-se adequada a definição de prazos de envio distintos conforme 

os relatórios se reportem a informação individual ou de grupo. 

Na determinação dos prazos para o envio dos relatórios, considerou-se um desfasamento face 

ao reporte da informação de abertura que permita o adequado planeamento e execução dos 

procedimentos, sem que as certificações percam a relevância. 
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3. PEDIDO DE COMENTÁRIOS 

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

escrito, até ao dia 9 de maio 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 

 

 


