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I ― Enquadramento 

1. O n.º 1 do artigo 81.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, que 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, 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 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. 

A norma regulamentar da ASF, cujo projeto esteve em processo de consulta pública 
(http://www.asf.com.pt/NR/exeres/3FF206D2-A6E6-4911-A4D0-5EC69887FD02.htm), vem organizar, 
complementar e operacionalizar a prestação de informação baseada no regime Solvência II regulada:  

a) No Regulamento Delegado (UE) n.º 2015/35, da Comissão, de 10 de outubro de 2014, que completa 
a Diretiva n.º 2009/138/CE; 

b) No Regulamento de Execução (UE) n.º 2015/2450, da Comissão Europeia, de 2 de dezembro, que 
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; 

c) No 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; 

d) Nas Orientações da Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma 
relativas à prestação de informação para efeitos de estabilidade financeira, de 14 de setembro de 2015. 

De igual forma, a norma regulamentar em apreço tem por objetivo sistematizar a prestação de 
informação de índole contabilística, estatística e comportamental em conformidade com o RJASR. 

2. O projeto de norma regulamentar esteve em processo de consulta pública entre os dias 11 de julho e 
1 de agosto de 2016.  

A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões agradece a resposta ao processo de 
consulta pública. 

 

II ― Síntese das principais questões suscitadas e dos fundamentos para a decisão da 
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) quanto ao respetivo 
acolhimento 

Apresenta-se seguidamente uma síntese das principais questões suscitadas nas respostas e 
comentários à consulta pública, bem como os fundamentos para o respetivo acolhimento 
total/acolhimento parcial/não acolhimento das sugestões efetuadas na versão final da Norma 
Regulamentar n.º 8/2016-R, de 16 de agosto. 

 

http://www.asf.com.pt/NR/exeres/3FF206D2-A6E6-4911-A4D0-5EC69887FD02.htm
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Comentários gerais 

1. Como comentário geral foi valorizada a sistematização das obrigações de reporte num contexto de 
um regime particularmente complexo e disperso.  

2. Atenta a dinâmica associada às obrigações de reporte com origem em instrumentos legislativos da 
União Europeia, foi sugerido o recurso, sempre que juridicamente possível, de remissão para a 
legislação relevante. Anota-se que foi esse o método normativo privilegiado neste regulamento, apenas 
afastado quando os modelos de reporte não se encontram sediados noutro diploma.  

3. Foi salientado que a sistematização das obrigações de reporte beneficiaria substancialmente se 
fosse aditada uma coluna à tabela do anexo IV identificando a que tipo de empresas é que cada um 
dos reportes é solicitado. 

Esta sugestão foi acolhida na versão final da norma regulamentar, tendo-se aditado uma coluna 
identificando qual a natureza da entidade supervisionada obrigada à prestação de informação à ASF, 
para efeitos do exercício das competências de supervisão que lhe estão legalmente cometidas. 

4. Aludiu-se ao facto de existirem no projeto de norma regulamentar diversas referências a outras 
normas regulamentares ainda não publicadas (por exemplo, as relativas à certificação de elementos de 
reporte numa base contínua e ao sistema de governação). Embora o respondente estimasse que a 
respetiva publicação não viesse a ter grande impacto ao nível dos mecanismos e prazos de reporte, 
alertou para que o não conhecimento de todo o enquadramento regulamentar aplicável limitaria, 
naquela fase, a capacidade de compreensão integral dos requisitos de reporte previstos no projeto de 
norma regulamentar em consulta.  

A ASF reconhece que a metodologia remissiva da norma regulamentar para o teor substantivo das 
obrigações de reporte determina a necessidade de conjugação de várias fontes normativas e que o 
facto de algumas destas fontes se encontrarem em processo de revisão implica que o enquadramento 
jurídico total não seja ainda conhecido pelos destinatários da presente consulta pública. 

No entanto, importa sublinhar que para além de se tratar de matérias residuais face à globalidade dos 
requisitos de reporte que são conhecidos, as mesmas não terão impacto na vertente operacional que 
releva na presente norma regulamentar. 

 

Comentários de detalhe 

5. Foi referido não resultar claro qual o âmbito do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 11.º do 
projeto, questionando-se se, não obstante a origem da disposição se encontrar nas orientações da 
EIOPA, não se deveria especificar que os grupos sujeitos a esta disposição são apenas aqueles que 
estão abrangidos pelo artigo 253.º do regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e 
resseguradora. Considera a ASF que a delimitação dos grupos seguradores e resseguradores 
abrangidos já resultará da definição do âmbito subjetivo e objetivo de aplicação da norma regulamentar 
e das regras gerais de determinação das competências de supervisão consagradas no RJASR, nos 
termos das quais o regime se aplicará aos grupos seguradores e resseguradores relativamente aos 
quais a ASF seja o supervisor do grupo. 
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8. Foi questionada a relevância da obrigação de reporte anual sobre “Investimentos em carteiras não 
PPR” [subalínea ii) da alínea b) do n.º 1 do artigo 31.º], uma vez que as obrigações de reporte previstas 
no regime Solvência II relativa à carteira de investimentos são já bastante detalhadas.  

Cabe referir que a obrigação de prestação de informação em causa tem um cariz distinto do reporte no 
âmbito do regime Solvência II, pelo que se considera de preservar esta informação. 

9. Foram igualmente registadas dúvidas sobre a relevância da obrigação de reporte prevista na 
subalínea iii) da alínea c) do n.º 1 do artigo 31.º (Agrícola-Incêndio), em face da necessidade da 
informação. A ASF considerou pertinente esta observação, tendo-se eliminado a obrigação de reporte 
em conformidade. 

10. Relativamente ao reporte previsto na subalínea iv) da alínea c) do n.º 1 do artigo 31.º (ANPC) foi 
questionado se a norma regulamentar sob consulta seria, de facto, o melhor instrumento regulamentar 
para o prever e se a melhor solução não seria incorporar esta obrigação na Norma Regulamentar n.º 
4/2016 (“Taxas e contribuições incidentes sobre a atividade seguradora […]”). 

Importa considerar que a informação a reportar relativamente à taxa a favor da Autoridade Nacional de 
Proteção Civil (ANPC), ao abrigo da norma regulamentar sub judice, não visa o controlo dos montantes 
cobrados, o que é assegurado nos termos do n.º 2 do artigo 17.º e do artigo 18.º da Norma 
Regulamentar n.º 4/2016-R, de 12 de maio, mas sim uma finalidade estatística, encontrando a sua 
enunciação melhor enquadramento na presente norma regulamentar. 

11. Foram ainda recebidos outros comentários de suscitam questões de cariz interpretativo, que serão 
abordados em sede distinta. 

Em 16 de agosto de 2016 

 


