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1. 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 (ASF) definir os termos em 

que tais pagamentos podem ser processados. 

A ASF elaborou a norma regulamentar que 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. 

O projeto de norma regulamentar foi colocado em consulta pública(1),, procedimento que decorreu 

entre 19 de abril e 17 de maio de 2018. Foram recebidas quatro respostas. 

A ASF agradece as respostas ao processo de consulta pública. 

 

 

 

 

 

                                                      

1
 Cf. Documento de Consulta Pública e Projeto de norma regulamentar acessíveis em 

http://www.asf.com.pt/NR/exeres/3824997B-59F1-452A-B34B-D8ED8883FE8E.htm  

http://www.asf.com.pt/NR/exeres/3824997B-59F1-452A-B34B-D8ED8883FE8E.htm
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II ― Síntese das principais questões suscitadas e dos fundamentos para a decisão da ASF 

quanto ao respetivo acolhimento 

Questões gerais: 

1. Com incidência em propostas de alteração da redação de várias das disposições do projeto, 

em duas das respostas sugere-se o reconhecimento da possibilidade de o beneficiário optar por 

transferir o saldo acumulado da sua conta individual para uma adesão individual a um fundo de 

pensões aberto, invocando-se, em síntese, que o associado do fundo de pensões fechado ou da 

adesão coletiva ou a sociedade gestora pode não permitir que a pensão seja paga diretamente através 

do fundo de pensões, que o objetivo do legislador foi oferecer aos participantes de planos de pensões 

de contribuição definida uma alternativa à contratação de rendas vitalícias, que o beneficiário poderá 

querer assumir mais ou menos risco relativamente à estratégia de investimento do fundo, e escolher 

em função do valor das comissões cobradas pelo fundo. 

Outra das respostas preconiza a possibilidade de o beneficiário optar pela transferência do 

capital para outro fundo de pensões, incluindo instituições de realização de planos de pensões 

profissionais situadas noutros Estados membros ou para um veículo equivalente. 

Admite-se na versão final da norma regulamentar o pagamento por outro fundo de pensões, mas 

apenas desde que preservadas integralmente as condições de pagamento definidas no plano de 

pensões, tendo-se alterado a mesma em conformidade. 

Artigo 2.º (Requisitos iniciais) 

2. Foi proposto o aditamento de um número ao artigo 2.º da norma regulamentar a clarificar que 

as instituições de realização de planos de pensões profissionais situadas noutros Estados membros 

que tenham recebido contribuições de associados e beneficiários situados ou residentes em Portugal 

estão abrangidas pelo disposto na norma regulamentar, devendo a ASF comunicar o teor da norma 

Regulamentar às autoridades competentes dos Estado-Membros de origem, nos termos do n.º 8, do 

artigo 20.º, da Diretiva 2003/41/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de junho de 2003.  
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Cabe referir não competir à presente norma regulamentar qualificar o regime para efeitos de 

inclusão na legislação social e laboral relevante em matéria de exercício de atividade transfronteiriça de 

gestão de pensões profissionais.  

3. Numa das respostas foi referido não ser claro se o regime previsto na norma regulamentar se 

aplica também a fundos de pensões que financiem planos de poupança reforma. Noutra das respostas 

foi explicitada posição no sentido da exclusão expressa dos Planos de Poupança Reforma (PPR) que 

assumam a forma de fundo de pensões aberto do âmbito de aplicação da norma regulamentar. Esta 

posição fundamenta-se na circunstância de o enquadramento jurídico dos PPR já prever 

especificamente a possibilidade de os benefícios serem recebidos sob a forma de reembolsos parciais, 

não se justificando a obrigação de procedimentos e deveres de informação acrescidos que não se 

aplicam aos PPR constituídos sob a forma de fundos de investimento mobiliário ou sob a forma de 

contrato de seguro do ramo Vida. 

Na medida em que o Decreto-Lei n.º 158/2012, de 2 de julho, prevê regime especial aplicável ao 

reembolso do valor dos planos de poupança, entende a ASF que será de afastar o regime de 

pagamento dos benefícios previsto no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de janeiro e, 

consequentemente, a respetiva regulamentação. Pelo que, embora com fundamentação distinta, é 

acolhido o entendimento supra descrito. Todavia, não se consagra expressamente tal exclusão na 

norma regulamentar, uma vez que a mesma opera por força das regras de aplicação das leis.  

4. Numa das respostas questiona-se se as entidades gestoras serão obrigadas a prever em 

todos os seus fundos de pensões abertos de adesão individual a possibilidade de pagamento direto 

pelo fundo de pensões ou se será uma opção a tomar por cada entidade gestora relativamente a cada 

um dos fundos abertos. 

Ao contrário das previsões 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, que impõem que conste, respetivamente, do contrato 

constitutivo do fundo de pensões fechado e do contrato de adesão coletiva a fundo de pensões aberto, 

a menção das condições em que são concedidas as pensões, se diretamente pelo fundo ou se através 

de contratos de seguro (o que é justificável face à possível assunção pelos associados de eventuais 

contribuições extraordinárias para garantia da manutenção do valor das pensões), não se estabelece 
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idêntica obrigatoriedade para o regulamento de gestão ou para o contrato de adesão individual a um 

fundo de pensões aberto. 

De facto, parece que o legislador não pretendeu condicionar a possibilidade de pagamento direto 

pelo fundo de pensões a uma opção da entidade gestora, razão pela qual a reponderação deste aspeto 

está na base da eliminação do n.º 3 do artigo 2.º na versão final da norma regulamentar. 

Artigo 3.º (Opções de pagamento) 

5. Foi transmitido entendimento no sentido de que a opção prevista na alínea a) do artigo 3.º 

deve ocorrer no momento em que o participante faz prova de que reúne as condições previstas no 

plano de pensões, pelo que deveria ser exercida no momento em que se inicia o recebimento dos 

benefícios.  

A ponderação deste comentário, bem como a articulação entre o disposto no artigo 3.º e no 

artigo 4.º resultou numa clarificação do procedimento a utilizar para formalizar a opção do beneficiário.  

Nestes termos, elimina-se do artigo 3.º a menção à data em que deve ser exercida a opção pelo 

beneficiário, por ser desnecessária à norma. Em contrapartida, no artigo 4.º clarifica-se que a opção 

quanto à forma de pagamento é exercida após a informação prestada pela entidade gestora nos termos 

do n.º 1 do artigo 62.º do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de janeiro, ou findo o prazo do período do 

adiamento do recebimento do benefício de que o beneficiário se tenha prevalecido nos termos do n.º 8 

do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de janeiro. 

6. Numa das respostas é expressa a preocupação que da conjugação do artigo 3.º com o 

disposto nas alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 5.º da norma regulamentar resulte interpretação de 

que — sempre que no contrato constitutivo ou no contrato de adesão coletiva esteja prevista a 

possibilidade de pagamento de pensão diretamente pelo fundo de pensões — caberia ao beneficiário, 

no seu exclusivo critério, optar pela opção de pagamento prevista na alínea a) ou na alínea b) do artigo 

3.º da norma regulamentar, assim impondo ao associado, sempre que optasse pela hipótese da alínea 

a) o pagamento de eventuais contribuições extraordinárias para garantia da manutenção do valor da 

pensão.  
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Considera a ASF que o disposto na alínea a) do n.º 7 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 

20 de janeiro, bem como a interpretação sistemática das disposições em apreço da norma 

regulamentar, não é suscetível de permitir a invocação de um direito de opção do beneficiário que 

suprimisse o direito de o associado decidir, no plano de pensões, sobre a assunção do pagamento de 

eventuais contribuições extraordinárias.  

7. Considerando a importância das decisões a tomar pelos beneficiários, numa das respostas é 

referido parecer fundamental que existam mecanismos de apoio aos beneficiários no momento de 

tomada de decisão, ou durante o período de vida ativo. 

A ASF partilha desta preocupação. No entanto, a ponderação de mecanismos de esclarecimento 

adicionais aos deveres de informação já previstos no Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de janeiro, deve 

processar-se ao nível da revisão do regime legal [atualmente em curso por via da necessidade de 

transposição para o ordenamento jurídico nacional da Diretiva (UE) n.º 2016/2341, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 14 de dezembro de 2016 relativa às atividades e à supervisão das 

instituições de realização de planos de pensões profissionais (IRPPP)] e não no âmbito do presente 

processo regulamentar. 

Artigo 4.º (Procedimentos) 

8. No que se refere ao artigo 4.º, foi defendida a não imposição de prazos aos 

participantes/beneficiários para o exercício das suas opções, partindo do pressuposto que o momento 

em que se verifica a contingência que determina o recebimento do benefício deve ser entendido como 

aquele em que o beneficiário faz prova perante a entidade gestora que reúne as condições de acesso 

aos benefícios e solicita o início do pagamento da pensão. A não ser sufragado este entendimento, 

refere-se no comentário, surgiriam dúvidas sobre quem beneficia dos ganhos/suporta as perdas 

ocorridas entre o momento em que se verifica a contingência e o início do pagamento dos benefícios. 

Importa distinguir as várias fases do procedimento, designadamente, as seguintes: a verificação 

da contingência que determina o recebimento dos benefícios; a comunicação à entidade gestora sobre 

essa verificação; a informação da entidade gestora ao beneficiário sobre os benefícios a que tem direito 

e correspondentes opções em matéria de pagamento nos termos do n.º 1 do artigo 62.º do Decreto-Lei 
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n.º 12/2006, de 20 de janeiro; a comunicação da opção pelo beneficiário à entidade gestora; e, por 

último, o início do pagamento da pensão. 

No parecer da ASF, o facto de se fixar um prazo para a comunicação da opção pelo beneficiário 

à entidade gestora em nada contende com a questão da determinação do valor da conta individual a 

considerar para efeito dos benefícios (matéria que é regulamentada no artigo 5.º).  

Entende-se, por isso, de manter o prazo, dado que o mesmo pretende evitar o protelar de um 

período de indefinição quanto à forma de pagamento, com benefício para todos os envolvidos. A 

ponderação destes comentários está, no entanto, na base numa extensão do prazo para 60 dias. 

9. Ainda no que se refere ao n.º 1 do artigo 4.º foi sugerido que ficasse estabelecido a 

possibilidade de a comunicação ser efetuada via email ou através de um sistema online, disponibilizado 

para este fim, ou qualquer outro suporte digital.  

A menção a suporte duradouro não afasta a utilização desses meios, desde que os mesmos 

permitam a consulta posterior da comunicação durante um período adequado aos fins e permita uma 

reprodução exata dessa comunicação [cf. alínea i) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de 

janeiro]. 

10. É igualmente proposto que na informação disponibilizada no momento em que se encontram 

reunidas as condições de acesso aos benefícios, a que alude o n.º 1 do artigo 4.º se inclua informação 

sobre a possibilidade de pagamento diretamente pelo fundo de pensões.  

Considera-se que essa obrigatoriedade já decorre do n.º 1 do artigo 62.º do Decreto-Lei n.º 

12/2006, de 20 de janeiro. 

11. Por razões de consistência com a proposta de eliminação de prazos para opção pelo 

beneficiário ou por se considerar que reduz flexibilidade foi sugerida a eliminação do n.º 3 do artigo 

4.º. Entende a ASF relevante que não seja mantida a indefinição quanto à forma de recebimento do 

benefício, pelo que se salvaguarda a solução supletiva que resulta da lei. 
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Artigo 5.º (Cálculo da pensão) 

 12. Pelos fundamentos supra expostos no ponto 8, é sugerido que a determinação do valor da 

conta individual que será utilizado para o cálculo do valor da pensão, seja o apurado no momento em 

que verifica o recebimento do benefício, sendo, assim, sugerido o ajustamento do n.º 2 do artigo 5.º em 

conformidade, o que foi acolhido. 

13. Foi transmitida a dificuldade em obter as bases técnicas das tarifas do contrato de seguro, 

sendo recomendada uma alternativa ao disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º que não implique a 

necessidade de obter tais bases técnicas. 

As pensões resultantes de planos de contribuição definida têm vindo a ser pagas, até à presente 

data, através de contratos de seguro de rendas vitalícias. Haverá, por isso, empresas de seguros a 

responder à consulta de mercado. Entende-se assim que se deve manter a opção tomada, alterando-

se, no entanto, a exigência de resposta de, pelo menos, três empresas de seguros, para a exigência de 

consulta de mercado a, pelo menos, três empresas de seguros. 

14. No que se reporta à alínea b) do n.º 4 do artigo 5.º, foi questionado quem decide as bases 

técnicas a serem utilizadas, e que tipo de informação e/ou esclarecimentos serão prestados aos 

beneficiários.  

Na disposição em apreço, a determinação no sentido de não serem 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 é dirigida à entidade gestora a quem cabe a 

gestão do fundo de pensões.  

Não obstante estarem previstos deveres gerais de informação aos beneficiários, não estava 

prevista na norma regulamentar informação específica ao beneficiário subsequente ao cálculo do valor 

da pensão nos termos do artigo 5.º. Considerando relevante que o beneficiário seja informado dos 

pressupostos subjacentes ao valor final da respetiva pensão, aditou-se um novo número em 

conformidade. 
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Artigo 6.º (Financiamento) 

15. No que se refere ao n.º 1 do artigo 6.º foi questionado como é medido o subfinanciamento 

e que medidas são adotadas no caso de o valor do fundo não ser suficiente para pagar um ano de 

pensões.  

A avaliação da suficiência do valor do fundo de pensões para assegurar o pagamento da 

pensão é realizada nos termos gerais. No caso de existir um previsível ou efetivo subfinanciamento é 

comunicado ao associado que deve efetuar a correspondente contribuição extraordinária.  

16. Foi mencionado que o prazo de 15 dias para regularizar qualquer subfinanciamento é muito 

reduzido, dado que nem sempre o associado terá a agilidade de executar tal transação em tão curto 

espaço de tempo.  

O prazo foi reponderado, tendo sido alterado para 30 dias. 

Artigo 7.º (Opções durante a fase de pagamento da pensão) 

17. Numa das respostas defendeu-se que no n.º 1 do artigo 7.º, relativamente à situação em 

que a pensão está a ser paga diretamente pelo fundo de pensões ao abrigo da alínea a) do n.º 7 do 

artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de janeiro, se deveria conferir a opção de utilizar o saldo da 

conta individual para contratar um seguro de renda vitalícia. É invocado que tal possibilidade no projeto 

regulamentar não está vedada, mas implica dois passos, optando-se pelo pagamento ao abrigo da 

alínea b) do n.º 7 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de janeiro, e posteriormente pela 

contratação do seguro. 

A ASF considera de acolher esta sugestão, pelo que a disposição é alterada em conformidade. 

Artigo 8.º (Deveres de informação) 

18. Foi sugerido que fosse clarificado que a informação prevista neste artigo corresponderia ao 

mínimo exigível, não impedindo que as entidades gestoras prestem informação adicional pertinente e 

ajustada à situação financeira da conta individual e às características específicas do beneficiário.  



 

 

 

 

 

 

Relatório da Consulta Pública n.º 5/2018 10 

Ainda que a interpretação da redação atual fosse consistente com a natureza mínima dos 

elementos de informação, clarifica-se a disposição no sentido assinalado. 

19. Foi sinalizada a natureza redundante da informação prevista na alínea c), dado que a mesma 

é exigível nos termos do n.º 5 do artigo 62.º do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de janeiro.  

Embora exista uma diferença entre a natureza da prestação da informação — no caso da lei, em 

resposta a pedido e no caso da norma regulamentar, independentemente de pedido —, entende-se que 

a disposição legal já garante as necessidades de informação do beneficiário, sobretudo se conjugada 

com a informação específica prestada nos termos das alíneas a) e b) do artigo 8.º da norma 

regulamentar. Elimina-se, assim, a previsão da alínea c). 

Artigo 9.º (Beneficiários em caso de morte) 

20. Numa das respostas sugeriu-se a utilização da expressão “beneficiário elegível” ao invés de 

“beneficiário designado pelo beneficiário”. Aceitando-se a maior adequação da expressão sugerida, a 

mesma é acolhida em conformidade na redação da norma regulamentar. 

21. Foi igualmente proposto o aditamento da possibilidade de a pensão a pagar aos beneficiários 

em caso de morte ser remida em capital nos termos do n.º 3 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 12/2006, 

de 20 de janeiro, o que foi acolhido na versão final da norma regulamentar. 

Artigo 10.º (Regime específico aplicável ao pagamento direto das pensões pelo fundo de 

pensões) 

 22. Como contributo para a clarificação da fiscalidade a aplicar sobre os rendimentos financeiros 

de contribuições próprias, numa das respostas propugna-se que seja esclarecido que, ao invés da 

natureza vitalícia das pensões resultantes das contribuições dos associados, estes pagamentos são 

equiparados a reembolsos parciais. Tal resulta do facto de o beneficiário ter a opção de, a todo o 

momento, receber em capital o saldo remanescente da sua conta individual. 

A norma regulamentar sub judice visa concretizar a habilitação regulamentar concedida pelo n.º 

7 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de janeiro, não cabendo por via infra-legal definir 
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juridicamente a natureza das pensões, definição essa que revelaria para outros aspetos que 

extravasam o âmbito objetivo da presente norma regulamentar. 

Artigo 11.º (Regime transitório) 

23. Foi proposto que o regime transitório previsse um prazo para adaptação dos documentos 

constitutivos à possibilidade de pagamento diretamente pelo fundo, sem necessidade de autorização 

pela ASF.  

Relativamente a alterações a fundos de pensões fechados que nos termos da lei estão 

dependentes de autorização prévia da ASF, não é possível por via regulamentar prescindir-se dessa 

autorização. 

24. Foi solicitada clarificação sobre se as instituições de realização de planos de pensões 

profissionais situadas noutros Estados membros serão abrangidos pelo regime transitório. As 

instituições de realização de planos de pensões profissionais situadas noutros Estados membros 

seriam abrangidas pelo regime transitório, na medida em que o regime em apreço sobre pagamento de 

benefícios integrasse o núcleo de disposições previstas na alínea a) do n.º 1 do artigo 86.º do Decreto-

Lei n.º 12/2006, de 20 de janeiro, o que não sucede. 

 

Outras questões 

25. Com base no tratamento fiscal das contribuições como equiparadas a contribuições do 

participante ou como equiparadas a contribuições do associado, foi proposta a introdução de definições 

de contribuições próprias e de contribuições do associado. 

A norma regulamentar sub judice visa concretizar a habilitação regulamentar concedida pelo n.º 

7 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de janeiro, não cabendo por via infra-legal definir 

juridicamente a natureza das contribuições, definição essa que revelaria para outros aspetos que 

extravasam o âmbito objetivo da presente norma regulamentar. 


