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Os auditores da UE vão examinar o guardião do mercado de 
seguros 
O Tribunal de Contas Europeu está a realizar uma auditoria ao guardião do mercado de seguros da UE, a 
Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA). Os auditores irão 
concentrar-se em dois domínios fundamentais de atividade da EIOPA: a supervisão do mercado de seguros, 
em especial as medidas tomadas para promover a convergência da supervisão, e a realização dos testes de 
esforço no âmbito do objetivo da Autoridade de assegurar a estabilidade financeira. 

A EIOPA é uma das três autoridades de supervisão europeias criadas na sequência da crise financeira 
de 2008. Os seus principais objetivos consistem em garantir um nível eficaz e coerente de regulação e de 
supervisão dos mercados de seguros e pensões em toda a UE; melhorar a proteção dos consumidores; lutar 
contra o risco sistémico; reconquistar a confiança no sistema financeiro e reforçar a supervisão dos grupos 
transfronteiriços. 

"O mercado de seguros na UE detém ativos num valor de cerca de 11 biliões de euros e, em alguns países da 
UE, o total dos ativos detidos pelas seguradoras ascende a muito mais de 100% dos respetivos PIB. A eficácia 
da supervisão realizada pela EIOPA tem uma importância fundamental para a proteção dos interesses dos 
consumidores e para assegurar que estes confiam no mercado de seguros", afirmou Rimantas Šadžius, o 
Membro do Tribunal de Contas Europeu responsável pelo relatório. 

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. 

A auditoria à EIOPA reveste-se de elevada prioridade no Programa de Trabalho Anual dos auditores 
para 2018, pelo que se pretende publicar o relatório antes do final desse ano. 

Nota aos diretores das publicações 
A EIOPA começou a funcionar em 2011, tendo substituído o Comité das Autoridades Europeias de 
Supervisão dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma. É um organismo consultivo independente 
da Comissão, do Parlamento e do Conselho da União Europeia. Trata-se de uma das agências da UE que 
exercem atribuições específicas no domínio jurídico, técnico ou científico e que prestam aconselhamento 
baseado em provas para ajudar a delinear políticas e legislação fundamentadas ao nível nacional e da UE. A 
EIOPA atua nos domínios das empresas de seguros e de resseguros, dos conglomerados financeiros, das 
instituições de realização de planos de pensões profissionais e dos mediadores de seguros. 

 
 


