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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) para efeitos de supervisão e da informação a divulgar publicamente pelas empresas de 

seguros e resseguros, nos termos previstos 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. 

Estabelece o n.º 2 do artigo 77.º RJASR que cabe ao atuário responsável certificar 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 seguro e das componentes do requisitos de capital relacionadas com esses 

itens.  

Os elementos a certificar pelo atuário responsável são definidos em norma regulamentar da 

ASF, a qual também deve fixar o conteúdo, os termos, a periodicidade, os princípios e os moldes de 

apresentação do relatório de certificação, bem como os termos e meios de reporte e publicação, 

conforme habilitação regulamentar conferida pelos n.os 1 e 3 e alíneas a) a c) do n.º 11 do citado artigo 

77.º.  

Por seu turno, determina o n.º 2 do artigo 80.º do RJASR, que os revisores oficiais de contas são 

responsáveis pela certificação da informação a prestar pelas empresas de seguros e de resseguros à 

ASF para efeitos de supervisão e dos elementos do relatório sobre a solvência e a situação financeira 

nos termos definidos em norma regulamentar da ASF. 

O regime de certificação pelo atuário responsável e pelo revisor oficial de contas nos termos 

descritos é extensível ao nível dos grupos seguradores e resseguradores por força das remissões 

operadas pelo n.º 1 do artigo 283.º, pelo n.º 2 do artigo 292.º e pelo n.º 1 do artigo 294.º do RJASR. 

O presente projeto de norma regulamentar visa, assim, definir os elementos do relatório sobre a 

solvência e a situação financeira e da informação a prestar à ASF para efeitos de supervisão sujeitos a 

certificação, bem como o conteúdo, termos, periodicidade e os princípios que regem essa certificação, 

e a alocação de responsabilidades entre o revisor oficial de contas e o atuário responsável. 
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Da implementação dos deveres resultantes do presente projeto de norma regulamentar resultam 

custos para as empresas de seguros e resseguros, designadamente relacionados com a contratação 

dos serviços de certificação e com a alocação de recursos internos necessários para a disponibilização 

da informação relevante e essencial para o trabalho de certificação e restante colaboração necessária 

para o efeito. Estes custos terão impactos potenciais diferenciados sobre as entidades de acordo com a 

natureza e complexidade da atividade desenvolvida e dos riscos assumidos, mas também com o grau 

de maturidade dos processos internos de produção de informação e de controlo da mesma. 

Por outro lado, deixam de ser exigidos requisitos anteriores, como sejam o relatório previsto na 

Norma Regulamentar n.º 6/2002-R, de 11 de março, que se referia à figura do atuário responsável nos 

termos do anterior regime, bem como o relatório de auditoria para efeitos de supervisão prudencial 

previsto na Norma Regulamentar n.º 10/2006-R, de 24 de outubro, com a consequente mitigação dos 

custos totais envolvidos. 

Da perspetiva dos benefícios esperados para as empresas de seguros e resseguros do presente 

projeto, conclui-se por um acréscimo relevante no conforto e na confiança das entidades nos 

indicadores relativos à sua solvência e situação financeira e na informação por si produzida e reportada 

à ASF para efeitos de supervisão, bem com um expetável incremento gradual na maturidade dos seus 

sistemas de governação. 

Este benefício é naturalmente estendido ao acréscimo da transparência da informação pública 

preconizado pelo regime Solvência II para todo o setor segurador nacional e, consequentemente, da 

proteção dos interesses dos tomadores de seguros, segurados e beneficiários. Os restantes 

stakeholders da atividade seguradora e o público em geral sairão também beneficiados da presente 

intervenção regulatória, pelo reforço global da confiança na informação publicamente disponível. 

Finalmente, da perspetiva da supervisão da atividade seguradora, espera-se um reforço da 

qualidade da informação reportada em base Solvência II, fundamental para a condução do processo de 

supervisão. 

A combinação de todos estes benefícios desempenhará um papel de relevo na promoção da 

estabilidade e solidez financeira das entidades visadas, bem como na garantia da manutenção de 

elevados padrões de conduta por parte das mesmas. 
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Nestes termos, da avaliação do impacto da presente norma regulamentar, conclui-se justificar-se 

plenamente prosseguir a presente iniciativa regulatória. 

 

2. PROJETO DE NORMA REGULAMENTAR 

O n.º 2 do artigo 80.º do RJASR veio atribuir ao revisor oficial de contas a responsabilidade pela 

certificação da informação a prestar à ASF pelas empresas de seguros e de resseguros e dos 

elementos do relatório sobre a solvência e a situação financeira que vissem a ser definidos em norma 

regulamentar da ASF. Por seu turno, os n.os 1 e 2 do 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. 

É intenção da ASF que os trabalhos de certificação previstos no projeto de norma regulamentar 

sejam efetuados em respeito das competências próprias do revisor oficial de contas e do atuário 

responsável, não se pretendendo uma sobreposição nem duplicação de trabalho entre esses agentes. 

Essa alocação foi, inclusivamente, incorporada na Norma Regulamentar n.º 5/2016-R, de 12 de maio, 

relativa à certificação dos elementos de informação de abertura para efeitos de supervisão. Os 

trabalhos de certificação previstos no projeto de norma regulamentar devem ser efetuados em 

articulação entre o revisor oficial de contas e o atuário responsável e tendo em consideração, 

nomeadamente, as conclusões de ambos. 

Assim, o presente projeto de norma regulamentar beneficia da experiência adquirida com esse 

exercício de certificação de caráter transitório, consubstanciado num conjunto limitado de 

procedimentos focalizados em áreas que se entendeu serem de particular relevância nessa fase, 

atendendo também a que essa informação de abertura se revestia de um âmbito menos abrangente 

que a informação a reportar numa base contínua e que não se destinava a divulgação pública. 
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I. Certificação pelo atuário responsável 

Face às funções do atuário responsável, previstas nos n.os 1 a 3 do artigo 77.º do RJASR, e com 

base nos princípios acima referidos, o âmbito do trabalho do atuário responsável cingir-se-á à 

informação divulgada publicamente no relatório sobre a solvência e a situação financeira, devendo este 

emitir uma certificação de índole atuarial sobre a adequação do cálculo dos seguintes elementos às 

disposições legais, regulamentares e técnicas aplicáveis: 

a) Provisões técnicas, incluindo a aplicação do ajustamento de volatilidade, de 

ajustamentos de congruência e dos regimes transitórios previstos nos artigos 24.º e 25.º 

da Lei n.º 147/2015, de 9 de setembro; 

b) Montantes recuperáveis de contratos de resseguro e de entidades com objeto específico 

de titularização de riscos de seguros; e 

c) Componentes do requisito de capital de solvência relacionadas com os itens referidos 

nas alíneas anteriores, nomeadamente, no que respeita ao cálculo, utilizando a 

fórmula-padrão, dos módulos de risco específico de seguros de vida, de risco específico 

de seguros não vida, de risco específico de seguros de acidentes e doença e do 

ajustamento para a capacidade de absorção de perdas das provisões técnicas. 

O projeto de norma regulamentar estabelece ainda os objetivos e aspetos específicos a 

considerar pelo atuário responsável, bem como os princípios para a elaboração e o modelo do relatório 

de certificação atuarial.  

 

II. Certificação pelo revisor oficial de contas 

Por seu turno, o âmbito do trabalho do revisor oficial de contas incluirá a informação divulgada 

publicamente no relatório sobre a solvência e a situação financeira, e a informação a reportar à ASF 

para efeitos de supervisão delimitada na presente norma regulamentar. 

No que concerne ao primeiro item, e atendendo à diversidade de matérias aí endereçadas, 

optou-se por proceder à identificação da natureza do trabalho a efetuar pelo revisor oficial de contas 

em função da tipologia dessa informação e das competências próprias e experiência da profissão na 

certificação de informação prudencial ao abrigo do anterior regime. 
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Assim, a certificação do revisor oficial de contas sobre o relatório sobre a solvência e a situação 

financeira deverá englobar: 

a) Uma opinião com um nível de segurança aceitável sobre se os rácios de cobertura dos 

requisitos de capital se encontram, em todos os aspetos materiais, de acordo com os 

requisitos legais e regulamentares aplicáveis. Em particular, esta certificação pressupõe 

a validação do balanço económico, da classificação, disponibilidade e elegibilidade dos 

fundos próprios e do cálculo do requisito de capital de solvência e do requisito de capital 

mínimo. No fundo, pretende-se um trabalho análogo a uma certificação legal de contas 

mas, ao invés das Demonstrações Financeiras, incluindo o Anexo às contas, a 

certificação incidirá sobre as informações quantitativas e qualitativas incluídas nas 

secções D e E do relatório sobre a solvência e a situação financeira. 

b) Uma opinião com um nível de segurança moderado sobre a implementação e efetiva 

aplicação do sistema de governação, conforme descrito na secção B do relatório sobre a 

solvência e a situação financeira. No fundo, pretende-se um trabalho análogo à revisão 

do relatório sobre os sistemas de gestão de riscos e controlo interno prevista, ao abrigo 

do regime anterior, na Norma Regulamentar n.º 10/2006-R, de 24 de outubro. 

c) Um parecer sobre se a restante informação divulgada é concordante com a outra 

informação certificada e com o conhecimento do revisor oficial de contas obtido durante 

o processo de certificação, por analogia com o previsto na alínea e) do n.º 3 do artigo 

451.º do Código das Sociedades Comerciais. 

Conforme referido anteriormente, não se pretende a sobreposição ou duplicação com a 

certificação atuarial a efetuar pelo atuário responsável. Nesse sentido, para os elementos abrangidos 

pela certificação atuarial, não se requer que o revisor oficial de contas conduza uma apreciação da 

valorimetria destes elementos, mas apenas que verifique a consistência dos mesmos com os registos 

dos sistemas da entidade – por analogia com a revisão dos elementos de índole financeira e estatística 

prevista na Norma Regulamentar n.º 10/2006-R, de 24 de outubro, em particular dos elementos de 

cariz técnico – e com a certificação atuarial. 

Relativamente à informação a prestar à ASF para efeitos de supervisão, o âmbito da certificação 

encontra-se limitado à informação apresentada de acordo com um conjunto restrito de modelos 

quantitativos anuais previstos no Regulamento de Execução (UE) n.º 2015/2450, da Comissão, de 2 de 



 

 

 

 

Documento de Consulta Pública n.º 02/2017 7 

dezembro de 2015, que contêm dados fundamentais para o processo de supervisão e, 

simultaneamente, para os quais se entende existir valor acrescentado na certificação do revisor oficial 

de contas face às validações efetuadas internamente pela ASF. Para estes elementos, deverá o revisor 

oficial de contas emitir uma opinião de auditoria com um nível de segurança moderado, sobre se os 

mesmos se encontram isentos de distorções materialmente relevantes, e, nas situações aplicáveis, se 

são consistentes com a certificação atuarial e com os registos dos sistemas da entidade. Esta revisão 

assume um carater análogo ao da auditoria aos elementos de índole estatística e financeira prevista na 

Norma Regulamentar n.º 10/2006-R, de 24 de outubro. 

 

III. Anexos às certificações  

Em anexo ao relatório de certificação atuarial deverão ser incluídas a formulação de 

recomendações e as medidas propostas ao órgão de administração previstas no n.º 3 do artigo 77.º do 

RJASR, bem como o detalhe das análises efetuadas. A estrutura a observar pelo atuário responsável 

na descrição das suas análises é apresentada em anexo à norma regulamentar e é semelhante à 

prevista no anexo II da Norma Regulamentar n.º 5/2016-R, de 12 de maio, relativa à informação de 

abertura, tendo esta sido, naturalmente, densificada atendendo à maior abrangência do âmbito da 

informação a reportar pelas empresas de seguros e de resseguros. 

Em anexo ao relatório do revisor oficial de contas, deverão ser relatados os aspetos relevantes 

resultantes dos trabalhos de certificação realizados, como sejam a identificação de eventuais 

deficiências nos processos internos relevantes e o ponto de situação da respetiva resolução, e outras 

questões significativas discutidas com o órgão de administração, com o órgão de fiscalização e/ou com 

os diretores de topo das entidades. 

 

IV. Certificação de elementos do requisito de capital de solvência calculados por modelo 

interno 

Atendendo às especificidades do cálculo do requisito de capital de solvência por modelo interno, 

a alocação de responsabilidades será determinada casuisticamente pela ASF em momento posterior à 

aprovação do modelo respetivo. Essa alocação deverá ter por base os princípios estabelecidos para a 

certificação dos elementos do requisito do capital de solvência calculados com base na fórmula-padrão 
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e tomar em consideração o desenho específico do modelo e os processos internos para a sua 

validação regular. 

 

V. Publicação e reporte à ASF 

Sem prejuízo das obrigações de reporte à ASF previstas na Norma Regulamentar n.º 8/2016-R, 

de 16 de agosto, a certificação atuarial e a certificação do revisor oficial de contas sobre o relatório 

sobre a solvência e a situação financeira deverão ser publicadas em conjunto com esse relatório. Esta 

opção da ASF é motivada pelo acréscimo de confiança sobre a informação pública que tal irá 

proporcionar, aumentando a sua relevância e contribuindo para a transparência enquanto pedra basilar 

do regime Solvência II e, consequentemente, para a proteção dos interesses dos tomadores de 

seguros, segurados e beneficiários. Simultaneamente, reforça e equipara o papel dos atuários 

responsáveis e dos revisores oficiais de contas enquanto elementos certificadores, conforme 

consagrado no RJASR. 

Considera-se ainda que a publicação das certificações em simultâneo com o referido relatório 

sobre a solvência e a situação financeira, constitui a melhor opção para assegurar a sua pertinência, de 

forma análoga com a publicação dos documentos de prestação de contas anuais das entidades, que é 

efetuada acompanhada da respetiva certificação legal das contas. 

A opinião do revisor oficial de contas sobre informação a prestar à ASF para efeitos de 

supervisão, bem como os anexos a ambas as certificações não são abrangidas por esta obrigação de 

publicação, atendendo à natureza dos mesmos, sendo apenas exigível o respetivo reporte à ASF. 

 

VI. Regime transitório 

Atendendo à natureza e complexidade dos novos requisitos previstos em regime Solvência II, 

bem como à necessidade de assegurar um adequado período de transição entre regimes 

estruturalmente distintos e para a consolidação de processos internos, o projeto de norma 

regulamentar prevê a existência de uma fase transitória de dois anos aplicável à certificação exigida ao 

revisor oficial de contas. Durante este período, a opinião com um nível de segurança aceitável do 

revisor oficial de contas, referida na alínea a) do ponto II acima, abrangerá apenas a avaliação do 

balanço para efeitos de solvência e a classificação, disponibilidade e elegibilidade dos fundos próprios, 
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sendo a opinião quanto ao cálculo do requisito de capital de solvência e do requisito de capital mínimo 

substituída por: 

a) Relativamente ao exercício de 2016: um relatório de conclusões factuais decorrente de 

um trabalho de procedimentos acordados; 

b) Relativamente ao exercício de 2017: uma opinião com um nível de segurança 

moderada. 

O conteúdo mínimo do relatório de procedimentos acordados aplicável ao exercício de 2016 é 

apresentado em anexo ao projeto de norma regulamentar, sendo esses procedimentos focalizados em 

algumas componentes do requisito de capital de solvência de particular relevância, tendo em atenção a 

realidade nacional à data bem como as validações efetuadas internamente pela ASF no âmbito do 

processo de supervisão. Naturalmente, estes não devem ser interpretados como uma lista exaustiva de 

procedimentos que seriam esperados ou considerados necessários pela ASF para a emissão de uma 

opinião de auditoria numa base contínua, julgamento esse que caberá ao revisor oficial de contas. 

 

3. PEDIDO DE COMENTÁRIOS 

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

escrito, até ao dia 20 de fevereiro 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 


