EAbrief: Consulta Pública referente à revogação da Norma Regulamentar n.º 9/2008-R
/Public consultation on the revocation of the Regulatory Notice 9/2008-R

CONSULTA PÚBLICA DA ASF N.º 2/2015
A Norma Regulamentar n.º 9/2008-R, de 25 de Setembro, fixou o regime de cálculo das provisões
técnicas com base em princípios económicos, para efeitos de reporte à ASF. Este regime enquadrou-se
nos trabalhos preparatórios de transição para o novo regime da Directiva n.º 2009/138/CE (Solvência II),
que tem como um dos seus principais pilares o estabelecimento de requisitos de natureza quantitativa no
que toca às provisões técnicas, aos fundos próprios e aos requisitos de capital.
No ano transacto, tendo por referência as Orientações da EIOPA, a ASF emitiu a Circular n.º 5/2014, de
12 de Dezembro, que visa, entre outros, o reporte de um conjunto de informação aos supervisores
nacionais, parte dos quais estavam também previstas na supradita norma regulamentar.
Face à replicação dos deveres de reporte, a ASF vem proceder à consulta pública do projecto de norma
regulamentar que revoga a norma regulamentar n.º 9/2008-R. Os comentários e sugestões podem ser
remetidos, até dia 23 de Junho, para o endereço de e-mail desenvolvimento@asf.com.pt ou para o
Departamento de Politica Regulatória e Relações Institucionais da ASF, sito na Avenida da República, 76,
em (1600-205) Lisboa.
…

ASF PUBLIC CONSULTATION 2/2015
The Regulatory Notice 9/2008-R, of 25th September, has set the calculation regime of the technical
provisions based on economic principles, for reporting purposes to ASF. This notice was set in a transition
context for the new regime created by the Directive 2009/138/CE (Solvency II), which aims, inter alia, to
establish several quantitative requirements regarding technical provisions, own funds and capital
standards.
In the past year, taking as reference the EIOPA Guidelines, the ASF issued the Circular 5/2014, of 12 th
December, which aims, among other things, to set reporting duties to the national supervisors, part of
which were already required under the aforementioned notice.

Given the replication of the reporting duties, the ASF proceeds to the public consultation of the regulatory
notice project which revokes the Regulatory Notice 9/2008-R. The comments and suggestions shall be
submitted until 23rd June, to desenvolvimento@asf.com.pt or to Departamento de Politica Regulatória e
Relações Institucionais da ASF, located at Avenida da República, 76, in (1600-205) Lisbon.
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