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1. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO 

A declaração da situação de calamidade pelo Governo, nos termos da Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de abril, seguiu-se a três períodos consecutivos em que o Presidente 

da República decretou o estado de emergência em Portugal, que vigorou assim entre 19 de março e 2 

de maio de 2020. Neste enquadramento constitucional, o Governo e a Assembleia da República 

adotaram um vasto leque de medidas excecionais e temporárias de resposta ao surto epidémico 

COVID-19, nomeadamente a prorrogação do prazo legal para a realização das assembleias gerais de 

sociedades anónimas para 30 de junho (artigo 18.º do Decreto-Lei nº 10-A/2020, de 13 de março). 

A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) tem vindo a acompanhar a 

implementação destas medidas no setor segurador e dos fundos de pensões, e procurou no que se 

encontra ao seu alcance, minimizar o impacto  das várias medidas que têm sido adotadas no controlo 

do surto epidémico nos setores sob a sua supervisão. Neste contexto, a ASF publicou as Cartas-

Circulares n.º 2/2020, 3/2020 e 4/2020, respetivamente de 30 de março, 1 abril e 2 de abril, com o 

objetivo de estabelecer medidas de flexibilização e recomendações no âmbito da situação excecional 

relacionada com o surto pandémico Coronavírus – COVID-19.  

Assim, tendo por referência as cartas-circulares mencionadas, a ASF informou as empresas de 

seguros, mediadores de seguros e entidades gestoras de fundos de pensões da flexibilização de 

algumas obrigações de reporte para o ano de 2020 ou da concessão de uma tolerância extraordinária 

quanto ao seu cumprimento, em linha com o objetivo de garantir uma harmonização das práticas de 

supervisão com as autoridades de supervisão nacionais dos restantes Estados-Membros, e no 

seguimento da publicação das recomendações da Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões 

Complementares de Reforma (EIOPA), de 20 de março de 2020, sobre a flexibilização dos requisitos 

de reporte e divulgação de informação das empresas de seguros. 

O projeto de Norma Regulamentar que se coloca agora em consulta pública visa precisamente 

promover a correspondente consagração normativa das soluções apresentadas nessas cartas-

circulares.  
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2. PROJETO DE NORMA REGULAMENTAR E AVALIAÇÃO DE IMPACTO 

A) Descrição do conteúdo da norma regulamentar 

A norma regulamentar tem por objeto flexibilizar ou conferir tolerância de cumprimento de prazos 

relacionados com deveres de prestação ou divulgação de informação previstas em normativos da ASF, 

tendo em conta a necessidade de minimizar o impacto associado ao surto pandémico Coronavírus – 

COVID-19 e às várias medidas que têm vindo a ser adotadas para o seu controlo e o imperativo de as 

empresas de seguros e de resseguros, mediadores de seguros e entidades gestoras de fundos de 

pensões poderem concentrar esforços na continuidade do seu negócio e respetiva monitorização da 

sua situação financeira e de solvência, com o objetivo de garantir a proteção dos tomadores de 

seguros, segurados, subscritores, participantes, beneficiários e lesados. 

O âmbito subjetivo de aplicação da presente norma regulamentar consiste nas empresas de 

seguros, mediadores de seguros e entidades gestoras de fundos de pensões autorizadas a gerir fundos 

de pensões nos termos da legislação em vigor, assim como as sucursais de empresas de seguros com 

sede em outro Estado membro da União Europeia no que se refere à atividade exercida em território 

português e às empresas de seguros com sede em outro Estado membro da União Europeia no que se 

refere à atividade exercida em território português em regime de livre prestação de serviços. 

A norma regulamentar tem uma natureza extraordinária e assume um objetivo específico no 

contexto de reação às medidas extraordinárias que foram sendo adotadas pelos órgãos legislativos 

com vista a mitigar os efeitos do surto pandémico. Nessa medida, a tolerância e flexibilização de prazos 

de prestação e divulgação de informação proposta nesta norma regulamentar aplica-se unicamente em 

2020 e, considerando que as soluções foram tempestivamente anunciadas nas respetivas cartas-

circulares, justifica-se o seu caráter retroativo, em defesa das expetativas criadas por essas 

comunicações. 

Considerando o caráter excecional da solução proposta, ao abrigo do princípio da 

proporcionalidade foram apenas consideradas as obrigações de prestação e divulgação de informação 

cujo adiamento se considerou imprescindível ao regular funcionamento das entidades supervisionadas, 

ao mesmo tempo que se procurou prejudicar o mínimo possível a recolha de informação para efeitos 

de supervisão. Deste modo, todos os prazos não mencionados na norma regulamentar mantêm a sua 

aplicação inalterada. 
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B) Avaliação do impacto da norma regulamentar 

A presente iniciativa regulamentar tem como objetivo facilitar a operação das entidades 

supervisionadas num momento de especial complexidade, tanto ao nível da disponibilidade de meios 

humanos para executar tarefas, como ao nível de eventual sobrecarga desses colaboradores para 

efeitos de adaptação a uma nova realidade social e normativa. 

Em conformidade, a norma regulamentar não acrescenta qualquer obrigação adicional às 

entidades supervisionadas, mantendo-se em termos materiais as mesmas obrigações de prestação e 

divulgação de informação que existiam ao abrigo da regulamentação presentemente aplicável. 

Deste modo, e atendendo ao formato desmaterializado subjacente ao cumprimento das 

obrigações em causa, não se antecipam custos adicionais materiais para as entidades supervisionadas 

decorrente da presente iniciativa regulamentar. 

 

3. PEDIDO DE COMENTÁRIOS 

Atendendo ao caráter de urgência que as alterações previstas no presente projeto de norma 

regulamentar revestem, decorrentes da aprovação de medidas extraordinárias e de caráter premente 

de resposta à situação epidemiológica do novo Coronavírus – COVID 19, solicita-se aos interessados 

que submetam os seus comentários sobre o projeto de norma regulamentar, por escrito, até ao dia 22 

de maio de 2020, para o seguinte endereço de correio eletrónico: consultaspublicas@asf.com.pt  

Por motivos 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. 

 

mailto:consultaspublicas@asf.com.pt

