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Europeu. 
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Os auditores da UE publicam um documento informativo 
sobre o organismo de supervisão do mercado de seguros 
O Tribunal de Contas Europeu publicou hoje um documento informativo sobre a 
Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA) e a 
sua contribuição para a supervisão e a estabilidade financeira no setor dos seguros da 
UE. Os documentos informativos seguem-se aos anúncios de auditoria e apresentam 
informações sobre tarefas de auditoria em curso, constituindo uma fonte de 
informação para os interessados na política e/ou nos programas que estão a ser 
auditados. 

O documento hoje publicado apresenta uma síntese do mercado de seguros na Europa e do 
quadro regulamentar pelo qual este se rege. Inclui igualmente secções sobre o ambiente 
organizacional e operacional da EIOPA, os recursos que lhe são afetados e o âmbito das suas 
atividades.  

A indústria seguradora constitui uma parte significativa do setor financeiro da UE, gerindo bens 
que, segundo a EIOPA, estão avaliados em cerca de dois terços do PIB anual da União. Esta 
indústria contribui para o crescimento económico e a estabilidade financeira, assumindo riscos e 
mobilizando poupanças. A indisponibilidade das companhias de seguros para exercerem esta 
função poderia potencialmente perturbar o funcionamento do setor financeiro, tendo assim um 
efeito negativo sobre a economia real e o bem-estar dos consumidores. 

"A presente auditoria visa examinar a contribuição da EIOPA para uma cultura comum de 
supervisão dos seguros e para a promoção da convergência da supervisão na União Europeia. 
Este exame é extremamente importante se pretendermos proteger melhor os consumidores de 
serviços financeiros e garantir a igualdade de condições para as companhias de seguros nos 
Estados-Membros", afirmou Rimantas Šadžius, o Membro do Tribunal de Contas Europeu 
responsável pela auditoria. 

http://www.eca.europa.eu/
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A auditoria incluirá análises de peritos no domínio dos testes de esforço, inquéritos às 
autoridades nacionais e às seguradoras, bem como visitas a associações de seguros e outras 
partes interessadas. O relatório de auditoria deverá ser publicado antes do final de 2018. 

 

Nota aos diretores das publicações 

A crise financeira de 2008 revelou que a União Europeia (UE) ainda não estava devidamente 
preparada para assegurar uma cooperação e coordenação eficazes entre os organismos nacionais 
de supervisão financeira nem uma aplicação coerente do quadro jurídico da UE em todos os 
Estados-Membros. Após 1 de janeiro de 2011 foram criadas três autoridades de supervisão 
europeias para melhorar a supervisão financeira a nível europeu, sendo uma delas a Autoridade 
Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA). Os seus principais 
objetivos são nomeadamente garantir um nível eficaz e coerente de regulação e de supervisão 
em toda a UE, melhorar a proteção dos consumidores, lutar contra os riscos sistémicos, 
reconquistar a confiança no sistema financeiro e reforçar a supervisão dos grupos seguradores 
transfronteiriços. 

 


