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1. Introdução 

 
No âmbito da Norma Regulamentar n.º 2/2017-R, de 24 de março da ASF, 

efetuamos um trabalho de validação independente, tendo por objetivo de 

providenciar uma garantia de fiabilidade razoável sobre os elementos do 

relatório anual sobre a solvência e a situação financeira do Ramo Vida da Liberty 

Seguros, S.A., à data de 31 de dezembro de 2017, reportados à Autoridade de 

Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, cuja certificação cabe ao Atuário 

Responsável.  

 

O relatório anual sobre a solvência e a situação financeira da Companhia à data 

de 31 de dezembro de 2017, acima mencionado, apresenta os seguintes valores: 

 

 Um total de 563.685.521,68Euros de provisões técnicas, compostos por 

539.425.148,04Euros de Melhor Estimativa do Passivo e 

24.260.373,65Euros de Margem de Risco, 

 17.532.896,13Euros de montantes recuperáveis de resseguro e de 

entidades com objeto específico de titularização de riscos de seguros, 

 153.616.746,38Euros de fundos próprios disponíveis,  

 153.616.746,38Euros de fundos próprios elegíveis para a cobertura do 

requisito de capital de solvência, 

 153.616.746,38Euros de fundos próprios elegíveis para a cobertura do 

requisito de capital mínimo,  

 91.137.468,75Euros de requisito de capital de solvência, 

 41.011.860,94Euros de requisito de capital mínimo. 

 

2. Âmbito 

 

O exame a que procedemos abrange a verificação da adequação às disposições 

legais, regulamentares e técnicas aplicáveis do cálculo dos seguintes elementos 

do ramo vida: 
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 Provisões técnicas, e dedução transitória às provisões técnicas, prevista 

no artigo 25.º da Lei n.º 147/2015, de 9 de setembro; 

 Montantes recuperáveis de contratos de resseguro e de entidades com 

objeto especifico de titularização de riscos de seguros; 

 Módulos de risco específico de seguros de vida, e do ajustamento para a 

capacidade de absorção de perdas das provisões técnicas do requisito de 

capital de solvência, divulgados no relatório sobre a solvência e a situação 

financeira. 

O trabalho foi desenvolvido de acordo com os procedimentos descritos no 

Capítulo II do Anexo II da Norma Regulamentar N.º2/2017-R, de 24 de março, 

com a Lei 147/2015 de 9 de setembro, com o Regulamento Delegado 2015/35 

de 10 de outubro de 2014, e com as Orientações da EIOPA, nomeadamente as 

Orientações sobre a avaliação de provisões técnicas e as Orientações sobre a 

aplicação do módulo de risco específico de seguros de vida. 

Entendemos que o exame efetuado proporciona uma base aceitável para a 

expressão da nossa opinião. 

 

3. Responsabilidades 

 
 

 O relatório encontra-se elaborado em conformidade com o disposto na 

Norma Regulamentar n.º2/2017-R, de 24 de março; 

 É da responsabilidade do Órgão de Administração a aprovação do 

relatório sobre a solvência e a situação financeira; 

 É da responsabilidade do Atuário Responsável a emissão de uma opinião 

de índole atuarial, independente, sobre os elementos referidos no 

número anterior (Âmbito); 

 As nossas conclusões foram tomadas em consideração com as conclusões 

do revisor oficial de contas, incluindo, se aplicável, eventuais 

inconformidades por este detetadas. 

 

4. Opinião 

 

Com base no exame efetuado, em nossa opinião o 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, relativos ao ramo 

vida, abaixo ilustrados, adequam-se às disposições legais, regulamentares e 

técnicas aplicáveis e apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os 
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aspetos materialmente relevantes, a posição da Liberty Seguros, S.A., em 31 de 

dezembro de 2017: 

 

 

 

 

Lisboa, 28 de maio de 2018 

Provisões Técnicas Vida 303.627.433 €

Melhor Estimativa 291.575.632 €

Margem de Risco 12.051.801 €

Dedução transitória às provisões técnicas vida 56.993.641 €

Recuperáveis de resseguro Vida 196.432 €

Requisito de capital de solvência Líquido Bruto

 Risco específico de seguros de vida 18.227.601 € 18.234.485 €

Ajustamento para a capacidade de absorção de 

perdas das provisões técnicas
-1.322.004 €


