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1. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO 

O presente projeto de norma regulamentar visa definir a composição e regras de funcionamento 

do júri previsto na alínea a) do n.º 5 do artigo 77.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, e os 

procedimentos a adotar para efeitos da certificação da qualificação profissional para o exercício de 

funções como atuário responsável. 

Embora o atuário responsável no âmbito do novo regime jurídico de acesso e exercício da 

atividade seguradora e resseguradora tenha características e funções distintas das que correspondiam 

ao atuário responsável no regime anterior, considera-se que as condições legais aplicáveis à 

certificação da qualificação profissional se mantêm no essencial. 

Neste sentido, para a certificação da qualificação profissional do atuário responsável, adota a 

presente norma regulamentar um conjunto de procedimentos semelhantes aos previstos no anterior 

regime, introduzindo-se, contudo, alguns ajustamentos e regras adicionais. 

2. PROJETO DE NORMA REGULAMENTAR 

A presente norma regulamentar estabelece a composição e regras de funcionamento do júri 

previsto na alínea a) do n.º 5 do artigo 77.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, e os 

procedimentos a adotar para efeitos da certificação da qualificação profissional para o exercício de 

funções como atuário responsável. 

O n.º 5 do artigo 77.º do RJASR veio estabelecer que o atuário responsável, para ser registado 

junto da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), deve cumprir, 

cumulativamente, requisitos de qualificação profissional, de idoneidade e de independência, bem como 

regras sobre acumulação de nomeações. No que respeita ao requisito de qualificação profissional, 

determina ainda a alínea a) daquela disposição legal que a mesma deve ser certificada pela ASF, 

precedida de parecer de um júri constituído por especialistas independentes ligados às ciências 

atuariais. 

Assim, no âmbito do quadro legal em vigor, a certificação pela ASF, e para qual importa a 

emissão de parecer do júri previsto na alínea a) do n.º 5 do artigo 77.º do RJASR, tem apenas como 

objeto a avaliação da qualificação profissional do atuário responsável, sendo a avaliação da respetiva 
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idoneidade e independência e do cumprimento das regras sobre acumulação de nomeações aplicáveis 

efetuada em sede de registo, nos termos do artigo 43.º do RJASR.  

Isto é, perante a atribuição desta certificação, reconhece-se a qualificação profissional do 

candidato para o exercício de funções como atuário responsável, não ficando, contudo, o mesmo, 

desde logo, habilitado para tal. Para o exercício de funções como atuário responsável, deverá ainda a 

empresa de seguros ou o interessado solicitar o respetivo registo junto da ASF. 

Nestes termos, e ao abrigo das alíneas f) e g) do n.º 11 do artigo 77.º do RJASR, elaborou a ASF 

a presente norma regulamentar relativa à certificação da qualificação profissional para o exercício de 

funções como atuário responsável. Como já foi referido, o presente projeto de norma regulamentar 

apresenta um conjunto de procedimentos semelhantes aos previstos no anterior regime, 

designadamente na Norma Regulamentar n.º 9/1994, de 27 de julho, incorporando-se, todavia, 

algumas alterações e regras adicionais, mencionadas infra. 

I. Composição e funcionamento do júri 

Em conformidade com o disposto na alínea a), do n.º 5 do artigo 77.º do RJASR, a presente 

norma regulamentar estabelece que o júri encarregue de emitir parecer sobre a qualificação 

profissional para o exercício de funções como atuário responsável para efeitos da respetiva certificação 

é composto por cinco especialistas independentes ligados às ciências atuariais, três designados pela 

ASF (um dos quais preside), um designado pela Associação Portuguesa de Seguradores e um 

designado por uma associação representativa da profissão atuarial. 

De forma a clarificar o requisito de independência a cumprir pelos membros do júri, são ainda 

elencadas as seguintes situações em que aqueles não se consideram independentes: 

a) Detenção direta ou indireta, pelo próprio, respetivo cônjuge, pessoa a si unida em 

união de facto, parente em linha reta ou no 1.º grau da linha colateral, de participação de, pelo menos, 

1% do capital social ou dos direitos de voto em empresa de seguros ou de resseguros ou em entidade 

que com esta se encontre numa relação de domínio ou de grupo; 

b) Exercício pelo próprio, respetivo cônjuge, pessoa a si unida em união de facto, parente 

em linha reta ou no 1.º grau da linha colateral, de funções de membro de órgão de administração, 

gestão, direção ou gerência em empresa de seguros ou de resseguros ou entidade que com esta se 

encontre numa relação de domínio ou de grupo; 
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c) Preste 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. 

Prevê-se igualmente a nomeação dos membros do júri pelo período de um ano, renovável até a 

um máximo de sete anos, podendo ser novamente designados depois de decorrido um período mínimo 

de dois anos. 

Quanto ao funcionamento do júri, destaca-se a previsão de emissão de parecer sobre a 

certificação da qualificação profissional do candidato com base numa avaliação curricular e numa prova 

oral de avaliação de conhecimentos, a qual, por um lado, pode ser dispensada se o júri assim o decidir, 

ou, por outro lado, se não for considerada suficiente para a avaliação da respetiva qualificação 

profissional, pode determinar a realização de outras provas orais ou escritas por decisão 

fundamentada. 

II. Procedimentos de certificação 

O presente projeto de norma regulamentar define os documentos que devem acompanhar o 

pedido de certificação da qualificação profissional para o exercício de funções como atuário 

responsável, dos quais deverá constar evidência do cumprimento das condições referidas no n.º 6 do 

artigo 77.º do RJASR. 

Por outro lado, operacionaliza-se igualmente, na presente norma regulamentar, os 

procedimentos e prazos a cumprir com vista à emissão da decisão de atribuição ou recusa de 

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

III. Procedimentos de cancelamento da certificação 

Paralelamente ao cancelamento do registo como atuário responsável, nos termos do n.º 10 do 

artigo 77.º do RJASR, preveem-se igualmente, na presente norma regulamentar, as situações que 

determinam o cancelamento, pela ASF, da certificação da qualificação profissional para o exercício de 

funções como atuário responsável.  

Nos casos que configuram falta grave no desempenho das funções de atuário responsável, por 

se tratar de situações em que se verifica a falta de cumprimento superveniente do requisito de 

qualificação profissional, a decisão de cancelamento da certificação da qualificação profissional para o 
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exercício de funções como atuário responsável é precedida de parecer do júri referido na alínea a), do 

n.º 5 do artigo 77.º do RJASR. 

Tal como para a decisão de atribuição ou recusa de certificação, o presente projeto de norma 

regulamenta operacionaliza ainda os procedimentos e prazos a cumprir com vista à emissão da 

decisão de cancelamento da certificação da qualificação profissional para o exercício de funções como 

atuário responsável. 

Regime transitório 

O presente projeto de norma regulamentar estabelece um regime transitório com o objetivo de 

regular a situação dos atuários responsáveis que já obtiveram certificação junto da ASF em data 

anterior à vigência do RJASR, ou seja, cuja qualificação profissional não foi aferida ao abrigo do regime 

Solvência II atualmente em vigor. Assim, considera-se que a certificação já obtida junto da ASF é 

equivalente para efeitos da certificação da qualificação profissional nos termos previstos na alínea a), 

do n.º 5 do artigo 77.º do RJASR até 31 de dezembro de 2016. A partir desta data, apenas os atuários 

que tenham obtido certificação da qualificação profissional nos termos da presente norma regulamentar 

podem manter o registo junto da ASF como atuário responsável. Para este efeito, os candidatos 

deverão apresentar os pedidos de certificação até ao dia 30 de junho de 2016, cabendo ao júri emitir os 

respetivos pareceres até 16 de dezembro de 2016. 

3. PEDIDO DE COMENTÁRIOS 

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

escrito, até ao dia 11 de abril 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 


