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1. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO 

O n.º 1 do artigo 138.º do regime jurídico da constituição e do funcionamento dos fundos de 

pensões e das respetivas entidades gestoras (RJFP), aprovado em anexo à Lei n.º 27/2020, de 

23 de julho, prevê, para os fundos de pensões fechados e para as adesões coletivas a fundos de 

pensões abertos que abranjam mais de cem participantes, beneficiários ou ambos, que o 

cumprimento do plano de pensões e a gestão do respetivo fundo de pensões sejam verificados 

por uma comissão de acompanhamento do plano de pensões. 

O n.º 5 do artigo 138.º do RJFP impõe que a comissão de acompanhamento funcione com 

os representantes do associado e um representante dos participantes e beneficiários designado 

pela entidade gestora quando não seja possível a sua designação por eleição direta, por indicação 

da comissão de trabalhadores ou, sempre que o plano de pensões resulte de negociação coletiva, 

por indicação do sindicato subscritor da convenção coletiva ou, no caso de a convenção coletiva 

ser subscrita por mais de um sindicato, pelos diferentes sindicatos nos termos entre si acordados.  

Nos termos do n.º 6 do referido artigo 138.º, o legislador entendeu ainda incorporar na 

comissão de acompanhamento um representante da comissão de trabalhadores da empresa e um 

representante de cada um dos dois sindicatos mais representativos do setor de atividade. 

Nos termos dos n.os 1 e 3 do artigo 140.º do RJFP, o funcionamento da comissão de 

acompanhamento é regulado, em tudo o que não se encontre fixado no presente regime ou em 

norma regulamentar da ASF, pelo contrato constitutivo do fundo de pensões fechado ou pelo 

contrato de adesão coletiva ao fundo de pensões aberto, podendo a ASF, na referida norma 

regulamentar, prever as situações em que, mediante acordo entre o associado ou associados e 

os representantes dos participantes e beneficiários, pode ser constituída uma única comissão de 

acompanhamento para vários planos de pensões e ou fundos de pensões. 

Por último, atendendo à evolução legislativa ocorrida após a entrada em vigor da Norma 

Regulamentar n.º 7/2007-R, de 17 de maio, em particular, a aprovação do RJFP, aproveitou-se a 

oportunidade para assinalar que se consideram revogados alguns artigos daquela norma 

regulamentar, em razão designadamente de revogação tácita, mantendo-se, contudo, o momento 

e os efeitos da cessação de vigência. 
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2. PROJETO DE NORMA REGULAMENTAR 

A) Descrição do conteúdo da norma regulamentar 

Face ao exposto, torna-se necessário adaptar as regras de funcionamento das comissões 

de acompanhamento ao atual regime legal, procedendo-se à revisão dos artigos 32.º a 36.º da 

Norma Regulamentar n.º 7/2007-R, de 17 de maio, passando o seu Capítulo V a ter duas secções 

- i.e., Constituição, composta pelos artigos 32.º a 34.º-B e Funcionamento, composta pelos artigos 

35.º a 36.º -, sendo aditados cinco artigos relativos, nomeadamente, à designação subsidiária 

prevista nos n.os 4 e 5 do artigo 138º do RJFP e à designação dos representantes da comissão de 

trabalhadores e dos sindicatos mais representativos do setor de atividade conforme disposto no 

n.º 6 do mesmo artigo 138.º 

Questão 1: Concorda com o objeto da norma regulamentar ou considera que algumas das 

matérias deveriam ser autonomizadas ou, ainda, que outras matérias deveriam integrar esta 

norma regulamentar? 

Neste quadro, destacam-se as seguintes alterações: 

− A comissão de acompanhamento é designada para um mandato de cinco anos, a não ser 

que esteja previsto um período inferior no contrato constitutivo ou no contrato de adesão 

coletiva; 

− Não é permitida a renovação automática de mandatos dos membros da comissão de 

acompanhamento; 

− A entidade gestora pode destituir os membros da comissão de acompanhamento em caso 

de incapacidade para o exercício normal das respetivas funções, designadamente, 

quando o membro estiver impossibilitado por razões de saúde; 

− Existência de prazos de realização e de divulgação das eleições, sem prejuízo do 

respetivo conteúdo e de eventuais notificações. 
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Questão 2: Concorda com o período do mandato previsto para a comissão de 

acompanhamento? 

Questão 3: Concorda com a proibição da renovação automática de mandatos dos membros 

da comissão de acompanhamento? 

Questão 4: Concorda que após o termo do mandato para o qual foi designada, a comissão 

de acompanhamento não possa exercer as funções previstas nas alíneas b) a d) do n.º 1 do 

artigo 139.º do RJFP? 

Questão 5: Concorda com os prazos estabelecidos para a realização e divulgação da eleição 

dos representantes dos participantes e dos beneficiários e para a designação dos restantes 

membros da comissão de acompanhamento? 

 

Relevam também para o funcionamento da comissão de acompanhamento as seguintes 

inovações: 

− O contrato constitutivo ou o contrato de adesão coletiva pode estipular que, após o envio 

aos membros da comissão de acompanhamento dos elementos necessários para 

proceder à deliberação prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 139.º do RJFP, caso a 

comissão não delibere num prazo que não pode ser inferior a 15 dias, considera-se que 

aquela deliberou favoravelmente, sem prejuízo da respetiva convocação; 

− Previsão da possibilidade de designar ou substituir os representantes dos dois sindicatos 

mais representativos do setor de atividade a qualquer momento, para o cumprimento do 

remanescente do mandato; 

− Possibilidade dos representantes dos participantes e beneficiários poderem convocar 

anualmente uma reunião extraordinária. 

 

Questão 6: Concorda com a possibilidade de o contrato constitutivo ou o contrato de adesão 

coletiva estipular que se considera que a comissão de acompanhamento deliberou 

favoravelmente caso, após o envio aos membros da comissão de acompanhamento dos 

elementos necessários para proceder à deliberação prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 

139.º do RJFP, a referida comissão não delibere num prazo que não pode ser inferior a 15 

dias, sem prejuízo da convocação prevista no n.º 3 do artigo 35.º-A do projeto de norma 

regulamentar? 

Questão 7: Concorda com as funções atribuídas à entidade gestora? 
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B) Avaliação do impacto da norma regulamentar 

É expectável que a presente iniciativa regulamentar não acarrete um aumento significativo 

de custos para os operadores. No entanto, poderão verificar-se potenciais custos administrativos 

acrescidos para as entidades gestoras e para os associados relacionados com a implementação 

do regime relativo à designação dos membros da comissão de acompanhamento. 

Cabe reconhecer que tais potenciais custos administrativos acrescidos resultam da 

aplicação de um enquadramento jurídico que ditou a revisão da referida norma regulamentar, pelo 

que não decorrem de opções regulamentares mais onerosas para os operadores. 

Face ao exposto, após consideração da avaliação de impacto da presente norma 

regulamentar, em especial, os previsíveis custos e os benefícios esperados, concluiu-se estar 

justificado o prosseguimento desta iniciativa regulatória nos termos propostos. 

 

3. PEDIDO DE COMENTÁRIOS 

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

regulamentar, preenchendo a tabela anexa, até ao dia 30 de maio de 2022, preferencialmente 

para o seguinte endereço de correio eletrónico: consultaspublicas@asf.com.pt 

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. 
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Pessoa/Entidade: ____________________________ 
Assinalar caso se oponha à publicação dos contributos:  
 

 TABELA DE COMENTÁRIOS 

Projeto de norma regulamentar referente às estruturas de governação dos fundos de pensões 
que altera a Norma Regulamentar n.º 7/2007-R, de 17 de maio 

 

Indicações: 

Na coluna “Artigo”, indicar o artigo (incluindo o número e a alínea, caso aplicável)  

Na coluna “Comentário”, indicar o comentário ao artigo do projeto de norma regulamentar, incluindo qualquer proposta de redação alternativa; 

Cada comentário/proposta de redação alternativa deve reportar-se a um artigo/número/alínea específicos; 

Em cada comentário/proposta de redação alternativa deve ser apresentada uma justificação para o seu acolhimento, podendo ainda ser acrescentadas 
outras observações. 

A coluna “Resolução” corresponde à resolução de cada comentário/proposta de redação alternativa ou observação e será preenchida pela ASF. 

 

Artigo Comentário Resolução 

   

   

   

 

 


