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Consulta Pública n.º 11/2021 

Projeto de Norma Regulamentar relativa ao sistema de governação das empresas de 

seguros e de resseguros 

 

Nos termos do artigo 47.º dos Estatutos aprovados pelo Decreto-Lei n.º 1/2015, de 6 de janeiro, a 

Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) coloca em consulta pública o projeto 

de norma regulamentar relativa ao sistema de governação das empresas de seguros e de resseguros. 

O projeto de norma regulamentar estabelece os requisitos e princípios gerais que devem presidir ao 

desenvolvimento do sistema de governação a implementar pelas empresas de seguros e de 

resseguros, incluindo as matérias relacionadas com a autoavaliação do risco e da solvência, a 

prevenção, comunicação e sanação de conflito de interesses, a política de prevenção, deteção e 

reporte de situações de fraude nos seguros, a remuneração e a participação interna de 

irregularidades. 

A elaboração do presente projeto de norma regulamentar enquadra-se nos objetivos a prosseguir 

pela ASF nos termos do respetivo Plano Estratégico para 2020-2024 e do Plano de Atividades para 

2021, tendo em vista assegurar a implementação de sistemas de governação robustos, adequados à 

dimensão, complexidade e natureza dos riscos, condição indispensável para a gestão sã e prudente 

das empresas de seguros e de resseguros e, bem assim, à proteção dos tomadores de seguros, 

segurados e beneficiários. 

Neste sentido, o projeto de norma regulamentar procede à revisão da regulamentação vigente à luz 

do atual enquadramento regulatório nacional e europeu, de acordo com o qual deve ser interpretado 

e aplicado.  

Não obstante as diversas fontes regulatórias que serviram de base à referida revisão, esta iniciativa 

regulamentar é também resultado de um criterioso processo de ponderação interna de opções 

regulatórias equilibradas em função da experiência de supervisão adquirida. 

Trata-se, assim, de uma norma regulamentar que se reputa essencial e prioritária para a promoção 

da gestão sã e prudente das empresas de seguros e de resseguros, assim como para o reforço da 

eficiência no exercício cabal das competências legalmente cometidas à ASF ao nível da supervisão do 

sistema de governação. 
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Sem prejuízo dos requisitos relativos ao sistema de governação definidos no projeto de norma 

regulamentar, a respetiva estatuição pretende preservar a liberdade que assiste às empresas de 

seguros e de resseguros de escolherem a sua própria estrutura organizacional, desde que 

estabeleçam uma separação de funções adequada. Os referidos requisitos devem, assim, ser 

aplicados de forma proporcional em relação à natureza, dimensão e complexidade das atividades 

desenvolvidas pelas empresas de seguros e de resseguros. 

Como consequência do regime ora previsto, procede-se à revogação dos instrumentos vigentes nas 

matérias abrangidas pelo projeto de norma regulamentar, bem como à atualização das obrigações de 

prestação de informação à ASF. 

Os comentários sobre o projeto de norma regulamentar devem ser remetidos, por escrito, até ao dia 

31 de janeiro de 2022, para o seguinte endereço de correio eletrónico: consultaspublicas@asf.com.pt 

Relembra-se que a ASF procedeu à alteração da metodologia aplicável às respetivas consultas 

públicas, nomeadamente através da introdução, sempre que justificado, de questões concretas sobre 

as matérias vertidas no projeto sob consulta e da utilização de uma tabela de comentários para o 

efeito. No entanto, a implementação desta nova metodologia não é impeditiva da submissão de outro 

tipo de contributos. 

Atendendo a razões de transparência, a ASF propõe-se publicar os contributos recebidos ao abrigo 

desta consulta pública. Assim, caso o respondente se oponha à referida publicação deve referi-lo 

expressamente no contributo que enviar.  

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

considerados. 

Tendo em vista promover o conhecimento das principais alterações que este projeto normativo 

introduz face ao regime vigente, bem como facilitar os esclarecimentos que possam enriquecer os 

contributos no contexto do processo de consulta pública, a ASF irá promover uma sessão pública 

sobre o projeto de norma regulamentar em apreço, em formato e data a divulgar oportunamente. 
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