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1. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO 

A norma regulamentar sob consulta tem por objeto divulgar as condições fundadas em 

razões de interesse geral a que deve obedecer o exercício de atividade em Portugal por 

empresas de seguros com sede em outro Estado membro. 

No mercado interno de seguros vigora um regime de autorização e supervisão financeira 

únicos da empresa de seguros pela autoridade competente do Estado membro de origem, que 

lhe permite exercer a atividade seguradora do território de outros Estados membros, quer em 

regime de estabelecimento, quer em regime de livre prestação de serviços, mediante um 

procedimento de notificação. No exercício das suas atividades em Estado membro distinto do da 

sede, a empresa de seguros deve cumprir as condições fundadas em razões de interesse geral 

estabelecidas no Estado membro de acolhimento. 

Estabelece o n.º 3 do artigo 200.º, e por remissão, o artigo 241.º, ambos do regime jurídico 

de acesso e exercício da atividade seguradora e resseguradora (RJASR), aprovado pela Lei n.º 

147/2015, de 9 de setembro, que são sempre consideradas como condições fundadas em 

razões de interesse geral as contantes do capítulo IV do título III do regime (conduta de 

mercado) e respetiva regulamentação, sem prejuízo de outras condições de exercício divulgadas 

por norma regulamentar da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF). 

Pela presente norma regulamentar, a ASF procede à referida divulgação dessas 

condições, as quais constarão igualmente no sítio da ASF na Internet, acompanhadas, quando 

adequado, de informação suplementar que seja considerada útil para facilitar o conhecimento e 

cumprimento das condições pelas empresas de seguros com sede em outro Estado membro que 

pretendam exercer atividade em território português. 

 

2. PONDERAÇÃO DE CUSTOS E BENEFÍCIOS   

A natureza de condição fundada em razões de interesse geral é intrínseca à própria 

norma, cabendo à ASF identificá-las e divulgá-las. 
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Nestes termos, os ónus e custos acrescidos associados ao cumprimento das condições 

fundadas em razões de interesse geral são decorrência direta da natureza da norma e não de 

opções regulamentares. 

Da divulgação das condições fundadas em razões de interesse geral através de norma 

regulamentar da ASF decorre o aumento da certeza jurídica e da transparência. 

Assim, considera-se de prosseguir a presente iniciativa regulatória nos termos propostos. 

 

3. PEDIDO DE COMENTÁRIOS 

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

regulamentar, por escrito, até ao dia 18 de setembro de 2017, 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. 

 


