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1. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO 
 

A Norma Regulamentar n.º 6/2015-R, de 17 de dezembro, veio estabelecer os critérios e 

procedimentos para efeitos do processo de aprovação ou autorização pela Autoridade de Supervisão 

de Seguros e Fundos de Pensões de um conjunto de elementos e parâmetros que integram o sistema 

de solvência das empresas de seguros e de resseguros, em conformidade com o regime jurídico de 

acesso e exercício da atividade seguradora e resseguradora, aprovado pela Lei n.º 147/2015, de 9 

de setembro. 

Considerando a atual situação decorrente da pandemia de COVID-19, provocada pelo 

coronavírus SARS-CoV-2, bem como da adoção das medidas excecionais e temporárias de 

resposta enquadradas pela declaração e renovações do estado de emergência e, posteriormente 

pela declaração de situação de calamidade, são expectáveis impactos potenciais de relevo no 

exercício da atividade seguradora. 

A mitigação destes potenciais impactos motiva a alteração da Norma Regulamentar n.º 

6/2015-R, de 17 de dezembro, por via da introdução de ajustamentos de caráter excecional aos 

regimes de aprovação previstos na Norma Regulamentar nos Capítulos VIII, IX e X. 
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2. PROJETO DE NORMA REGULAMENTAR E AVALIAÇÃO DE IMPACTO  
 

A) Descrição do conteúdo da norma regulamentar  

Tendo em consideração o exposto, o projeto de norma regulamentar adapta a Norma 

Regulamentar n.º 6/2015, de 17 de dezembro, apresentando as alterações e aditamentos 

relativamente à sua versão anterior. 

A presente norma regulamentar vem prever, em casos excecionais devidamente 

justificados, a submissão de novos pedidos de aplicação do regime transitório relativo às taxas de 

juro sem risco e do regime transitório relativo às provisões técnicas, cujos regimes de aprovação 

se encontram estabelecidos, respetivamente, no Capítulo IX e no Capítulo X da Norma 

Regulamentar n.º 6/2015-R, de 17 de dezembro. Mantém-se a sua aplicação apenas às 

responsabilidades existentes à data de 1 de janeiro de 2016, sendo feitas as necessárias adaptações 

aos critérios e dados de apoio requeridos. Em particular, ficam explicitamente vedados os 

pedidos que abranjam carteiras de responsabilidades adquiridas em processos de transferência de 

carteira concluídos após 1 de janeiro de 2016, uma vez que os respetivos termos e condições já 

terão considerado os requisitos do regime vigente. 

Adicionalmente, a Norma Regulamentar passa a prever a possibilidade de dispensa 

excecional e temporária da verificação de critérios e da apresentação de certos elementos dos 

pedidos para a aplicação do ajustamento de volatilidade à estrutura temporal das taxas de juro 

sem risco relevante, cujo regime de aprovação se encontra estabelecido no Capítulo VIII da 

Norma Regulamentar n.º 6/2015-R, de 17 de dezembro. Possibilita-se, assim, em situações 

excecionais de quebra generalizada e significativa da posição de solvência do mercado segurador 

nacional, a aprovação de pedidos de forma mais célere, sem prejuízo do carácter temporário das 

mesmas, devendo as empresas interessadas na aplicação do ajustamento de volatilidade, findas as 

aprovações temporárias, verificar os critérios e apresentar os elementos estabelecidos na norma 

regulamentar. 

Procede-se ainda a retificações pontuais, nomeadamente à atualização do endereço de 

correio eletrónico para o envio dos elementos de informação previstos na norma regulamentar, 

bem como quaisquer elementos adicionais que venham a ser solicitados. 

 

B) Avaliação do impacto da norma regulamentar  

Da implementação das alterações resultantes do presente projeto de norma regulamentar, 
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resulta a possibilidade de submissão de novos pedidos de aplicação do regime transitório relativo 

às taxas de juro sem risco e do regime transitório relativo às provisões técnicas, com potenciais 

impactos benéficos na posição de solvência das empresas de seguros e de resseguros que as 

venham a requerer.  

Adicionalmente, a possibilidade prevista de dispensa temporária da verificação de critérios 

e da apresentação de certos elementos dos pedidos para a aplicação do ajustamento de 

volatilidade à estrutura temporal das taxas de juro sem risco relevante, permitirá, em casos 

excecionais, a aprovação de pedidos de forma mais célere. 

Considera-se que as alterações referidas não prejudicam a garantia da proteção dos 

tomadores de seguro, pessoas seguras, participantes e beneficiários, salvaguardando-se a 

manutenção de um grau adequado de exigência de garantias financeiras às empresas de seguros e 

de resseguros. 

Nestes termos, da avaliação do impacto da presente norma regulamentar, conclui-se 

justificar-se prosseguir a presente iniciativa regulatória. 
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3. PEDIDO DE COMENTÁRIOS 
 

 

Atendendo ao caráter de urgência que as alterações previstas no presente projeto de norma 

regulamentar revestem, decorrentes da aprovação de medidas extraordinárias e de caráter urgente 

de resposta à situação epidemiológica do novo Coronavírus – COVID 19, as respostas à presente 

consulta pública devem ser remetidas até ao dia 27 de maio, para o seguinte endereço de correio 

eletrónico: consultaspublicas@asf.com.pt 

 

 

Atendendo a razões de transparência, a ASF propõe-se publicar os contributos recebidos 

ao abrigo desta consulta pública. Assim, caso o respondente se oponha à referida publicação deve 

referi-lo expressamente no contributo que enviar. 

Por razões de equidade, os contributos recebidos após o final do prazo da consulta pública 

não serão considerados. 


