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1. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO 

O Decreto-Lei n.º 127/2017, de 9 de outubro, alterou pontualmente o Decreto-Lei n.º 12/2006, de 

20 de janeiro, que regula a constituição e o funcionamento dos fundos de pensões e das entidades 

gestoras de fundos de pensões. 

Entre as alterações introduzidas, estenderam-se, no n.º 7 do artigo 8.º do citado diploma, as 

situações em que as pensões resultantes de planos de pensões de contribuição definida podem ser 

pagas diretamente pelo fundo de pensões, ao invés da respetiva garantia por via de um seguro 

celebrado em nome e por conta do beneficiário.  

Cabe à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões definir os termos em que 

tais pagamentos podem ser processados. 

A presente norma regulamentar visa, assim, determinar os procedimentos, regras de cálculo e 

de financiamento, as opções durante a fase de pagamento da pensão e deveres de informação 

inerentes à escolha do pagamento da pensão diretamente pelo fundo de pensões. 

 

2. PROJETO DE NORMA REGULAMENTAR E PONDERAÇÃO DE IMPACTO 

1. A presente norma regulamentar tem por objeto definir, para os efeitos do n.º 7 do artigo 8.º do 

Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de janeiro, na redação introduzida pelo Decreto-Lei n.º 127/2017, de 9 

de outubro, os termos em que as pensões resultantes de planos de pensões de contribuição definida 

podem ser pagas diretamente pelo fundo de pensões. 

2. Para o efeito, e, conforme decorre da alínea h) do n.º 2 do artigo 21.º e da alínea g) do n.º 7 

do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de janeiro, no caso dos fundos de pensões fechados e 

adesões coletivas a possibilidade de pagamento diretamente pelo fundo de pensões deve estar 

prevista no contrato constitutivo ou no contrato de adesão coletiva, quer no que respeita às pensões 

resultantes de contribuições do associado, quer no que respeita às pensões resultantes de 

contribuições próprias. No caso das adesões individuais, faz-se depender no projeto de norma 

regulamentar a possibilidade de pagamento diretamente pelo fundo de pensões aberto do acordo da 

entidade gestora relativamente ao conjunto das adesões individuais. 
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3. No que se refere às regras substantivas e procedimentais aplicáveis ao pagamento direto das 

pensões pelo fundo de pensões, estabelece-se uma distinção entre o regime aplicável às pensões 

resultantes de contribuições do associado, com uma maior densidade, e o aplicável às pensões 

resultantes de contribuições próprias ou de contribuições para adesões individuais, com menor 

densidade, dado que estas beneficiam, por força do regime legal, de menores restrições quanto às 

condições aplicáveis ao reembolso dos benefícios. 

4. Relativamente às pensões resultantes de contribuições do associado estão previstas duas 

modalidades de pagamento direto pelo fundo de pensões: os associados assumam o pagamento de 

eventuais contribuições extraordinárias para garantia da manutenção do valor da pensão ou o 

pagamento de cada pensão é assegurado até ao limite da capacidade financeira da conta individual do 

beneficiário, obtido o acordo prévio do mesmo. No caso de pensões resultantes de contribuições 

próprias ou de contribuições para adesões individuais, naturalmente, apenas a última modalidade é 

aplicável. 

5. Em termos de procedimento para exercício do direito de opção, partindo da exigência legal ou 

regulamentar, consoante os casos, de informação da entidade gestora aos beneficiários sobre os 

benefícios a que têm direito e correspondentes opções em matéria de pagamento, disporá o 

beneficiário dispõe de 45 dias a contar da data de envio dessa informação, pela entidade gestora, para 

exercer o direito de opção quanto à forma de pagamento da sua pensão, devendo para o efeito efetuar 

uma comunicação escrita, à entidade gestora, em suporte de papel ou noutro suporte duradouro.  

6. O regime fixado para cálculo da pensão parte da respetiva natureza vitalícia, conforme resulta 

do n.º 10 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de janeiro, e do valor da conta individual do 

beneficiário na data em que se verifica a contingência que determina o recebimento do benefício ou 

findo o prazo do adiamento do reembolso ou recebimento do benefício previsto no n.º 8 do artigo 8.º do 

Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de janeiro.  

Relativamente às pensões resultantes de contribuições do associado, se o beneficiário tiver 

optado pela forma de pagamento prevista na alínea a) do n.º 7 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 12/2006, 

de 20 de janeiro, o associado deve escolher as bases técnicas tendo em conta as tarifas apresentadas 

por, pelo menos, três empresas de seguros que tenham dado resposta à consulta de mercado efetuada 

pela entidade gestora. 
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Se o beneficiário tiver optado pela forma de pagamento prevista alínea b) do n.º 7 do artigo 8.º 

do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de janeiro, não podem ser utilizados métodos e pressupostos de 

cálculo que conduzam a uma pensão superior à pensão que resultaria da aplicação das bases técnicas 

utilizadas para a determinação do mínimo de solvência aplicável aos fundos de pensões previsto na 

legislação e regulamentação em vigor. 

7. Em matéria de deveres de informação, prevê-se que a entidade gestora preste anualmente 

aos beneficiários informação sobre o valor remanescente da sua conta individual, o número de anos 

previsível para o esgotamento do valor da sua conta individual, considerando para tal o valor da pensão 

em pagamento, bem como as hipóteses de rendibilidade nula do fundo de pensões e de ausência de 

contribuições extraordinárias do associado, no caso de estas estarem previstas e a política de 

investimento do fundo, bem como o relatório e contas anuais referentes ao fundo de pensões. 

8. Esclarece ainda a norma regulamentar que no caso de o beneficiário falecer antes de esgotar 

o valor da conta individual, a pensão que vinha sendo paga ao beneficiário continua a ser paga aos 

beneficiários designados por ele e, na falta destes, aos seus herdeiros legais, até ao limite da 

capacidade financeira daquela conta. No caso de se tratar de pensão resultante de contribuições 

próprias efetuadas para um fundo de pensões fechado ou para uma adesão coletiva e à pensão 

resultante de contribuições efetuadas para uma adesão individual a um fundo de pensões, os herdeiros 

legais, podem, em alternativa ao recebimento da pensão, receber em capital o remanescente do valor 

da conta individual. 

9. Na ponderação dos custos/benefícios que estão associados à presente intervenção normativa, 

confrontaram-se os benefícios que resultam do alargamento do leque de opções de pagamento das 

pensões, quer para os beneficiários, cujo impacto financeiro será tanto mais favorável quanto as 

condições tarifárias oferecidas pelo mercado segurador sejam menos atrativas, quer para o mercado 

dos fundos de pensões, dado que a medida flexibiliza a fase de pagamento, o que torna o produto mais 

vantajoso, com os ónus administrativos que resultam para a entidade gestora do fundo de pensões, 

designadamente na gestão desta modalidade de pagamento e no cumprimento dos deveres de 

informação aos beneficiários.  

Importa, no entanto, reconhecer que quer os custos, quer os benefícios, resultam primacialmente 

da faculdade conferida pelo regime legal, limitando-se a norma regulamentar a facilitar a 
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operacionalização desse regime, não registando, assim, um impacto que possa ser avaliado 

autonomamente face a outras opções regulatórias possíveis. 

 

3. PEDIDO DE COMENTÁRIOS 

Solicita-se aos interessados que submetam os seus comentários sobre o projeto de norma 

regulamentar, por escrito, até ao dia 17 de maio de 2018, preferencialmente para o seguinte endereço 

de correio eletrónico: consultaspublicas@asf.com.pt 

As respostas podem igualmente ser remetidas, por correio normal, para o seguinte endereço: 

Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões  

Departamento de Política Regulatória e Relações Institucionais  

Avenida da República, n.º 76  

1600-205 Lisboa 

A ASF divulga a identidade dos respondentes e/ou o respetivo contributo, caso os mesmos 

autorizem expressamente essa divulgação. 

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

serão considerados. 

 


