
 

 

 

DOCUMENTO DE CONSULTA PÚBLICA 

N.º 1/2017 

 

Projeto de norma regulamentar que estabelece 

os procedimentos de registo, junto da 

Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos 

de Pensões, das pessoas que dirigem 

efetivamente a empresa, a fiscalizam ou são 

responsáveis por funções-chave e do atuário 

responsável  

 

 

 

25 de janeiro de 2017 



 
 
 
 

 

Documento de Consulta Pública n.º 1/2017 2 
 

1. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO 

O n.º 1 do artigo 43.º do regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e 

resseguradora (RJASR) estabelece o dever de registo junto da Autoridade de Supervisão de 

Seguros e Fundos de Pensões (ASF) dos membros do órgão de administração e das demais 

pessoas que dirigem efetivamente a empresa de seguros ou de resseguros, dos membros do 

órgão de fiscalização e do revisor oficial de contas a quem compete emitir a certificação legal de 

contas, dos diretores de topo e dos responsáveis por funções-chave, sendo que, no caso de 

serem eleitos ou designados para os órgãos de administração ou de fiscalização ou como revisor 

oficial de contas pessoas coletivas, devem ser registadas as pessoas singulares por estas 

designadas para o exercício da função (cf. n.º 9 do artigo 43.º do RJASR). O n.º 12 do artigo 43.º 

do RJASR prevê a regulamentação deste registo pela ASF. 

Por sua vez, o n.º 5 do artigo 77.º do RJASR estabelece a obrigação de registo do atuário 

responsável das empresas de seguros ou de resseguros, estando prevista nas alíneas d) e e) do 

n.º 11 da mesma disposição a regulamentação pela ASF dos elementos sujeitos a registo e dos 

documentos que suportam os elementos a registar. 

Por força do n.º 11 do artigo 43.º, da alínea c) do n.º 1 do artigo 222.º e das alíneas c) e d) 

do n.º 2 do artigo 232.º do RJASR, às sucursais de uma empresa de seguros ou de resseguros 

de um país terceiro que exerçam a sua atividade em território português é extensível o dever de 

registo do mandatário geral e respetivo substituto, do revisor oficial de contas a quem compete 

emitir a certificação legal de contas, dos diretores de topo, dos responsáveis por funções-chave 

e do atuário responsável. 

Adicionalmente, a alínea d) do artigo 183.º e o n.º 1 do artigo 192.º do RJASR preveem o 

dever de as empresas de seguros e de resseguros com sede em Portugal que pretendam 

estabelecer uma sucursal no território de outro Estado membro comunicarem à ASF, entre 

outros elementos relativos ao mandatário geral da sucursal, a documentação prevista no artigo 

43.º do RJASR e respetiva regulamentação. A mesma obrigação aplica-se às empresas de 

seguros e de resseguros com sede em Portugal que pretendam estabelecer uma sucursal ou 

outra forma de representação fora do território da União Europeia, nos termos do artigo 195.º do 

RJASR. 
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No domínio dos grupos seguradores e resseguradores, importa considerar que nos termos 

da alínea d) do artigo 285.º do RJASR cabe ao supervisor do grupo a avaliação do cumprimento, 

pelos membros do órgão de administração e de fiscalização da empresa participante, dos 

requisitos de qualificação e idoneidade, determinando o n.º 1 do artigo 283.º do RJASR a 

aplicação ao nível do grupo dos requisitos estabelecidos nos artigos 63.º a 80.º, com as 

necessárias adaptações.  

Por último, a alínea b) do n.º 2 do artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de janeiro, 

republicado pela Lei n.º 147/2015, de 9 de setembro, determina que são aplicáveis às 

sociedades gestoras de fundos de pensões as disposições do RJASR relativas ao registo das 

pessoas que dirigem efetivamente a empresa, a fiscalizam ou são responsáveis por funções-

chave.  

Nestes termos, pela presente norma regulamentar estabelecem-se os procedimentos de 

registo, junto da ASF, das pessoas que dirigem efetivamente a empresa, a fiscalizam ou são 

responsáveis por funções-chave e do atuário responsável, conforme descrito.  

A elaboração desta iniciativa regulatória teve por base o disposto na Norma Regulamentar 

n.º 16/2010-R, de 11 de novembro, cujo conteúdo foi adaptado ao novo regime jurídico aplicável 

à atividade seguradora e resseguradora. 

 

2. PONDERAÇÃO DE CUSTOS E BENEFÍCIOS   

 Da implementação dos deveres resultantes da aplicação da presente norma regulamentar 

resultam potenciais custos e ónus administrativos acrescidos para as empresas de seguros e de 

resseguros e para as sociedades gestoras de fundos de pensões e para os interessados no 

registo.  

De facto, considerando o âmbito subjetivo de aplicação mais extenso da obrigação de 

registo junto da ASF e a maior densificação dos requisitos de adequação a cumprir para o efeito, 

perspetiva-se que o cumprimento dos deveres resultantes da aplicação da presente norma 

regulamentar implique, designadamente, custos adicionais de preparação da informação a 

prestar. 
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Para além destes custos iniciais, verificam-se ainda potenciais custos contínuos inerentes 

à obrigação de envio de informação atualizada à ASF sobre a adequação das pessoas sujeitas a 

registo em caso de recondução, de alterações supervenientes ao registo, de acumulação de 

cargos ou funções e ainda inerentes à obrigação de renovação periódica da informação 

constante do questionário. 

No entanto, cabe reconhecer que tais custos e ónus administrativos acrescidos são 

decorrência do regime legal mais exigente e não de opções regulamentares mais onerosas para 

os requerentes. 

Por outro lado, estes custos terão diferente impacto potencial sobre as empresas de 

seguros e de resseguros e sobre as sociedades gestoras de fundos de pensões, de acordo com 

a estrutura organizacional que já disponham neste domínio, de acordo com a natureza, 

dimensão, e complexidade da atividade desenvolvida e ainda de acordo com as exigências e 

responsabilidades associadas às funções concretas a desempenhar pelas pessoas sujeitas a 

registo. 

Acresce que, embora o dever de registo corresponda a uma obrigação legal a cuja 

previsão se encontra já associado um juízo de proporcionalidade, procurou-se ainda mitigar os 

custos e ónus administrativos referidos através da minimização do conjunto de documentos que 

devem acompanhar a solicitação de registo, e ainda pelo facto de, na sua maior parte, a sua 

elaboração ou apresentação já decorrer de outra norma legal.  

É este o caso, designadamente, do certificado do registo criminal ou, no caso de cidadão 

estrangeiro, documento equivalente, previsto nos n.os 8 a 12 do artigo 68.º do RJASR, do 

relatório de avaliação da pessoa sujeita a registo a que se referem os n.os 7 e 9 do artigo 66.º do 

RJASR, da apreciação coletiva do órgão colegial relativa à respetiva composição, prevista no n.º 

4 do artigo 65.º do RJASR ― sendo ainda facultado, pela ASF, um modelo para a sua 

realização, na ausência de modelo próprio da entidade ―, do relatório de transparência previsto 

no artigo 13.º do Regulamento n.º 537/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de 

abril de 2014, relativo aos requisitos específicos para a revisão legal de contas das entidades de 

interesse público, e do documento de recomendação justificada emitido pelo órgão de 

fiscalização, previsto na alínea f) do n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro.  
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No que concerne ao questionário, o seu preenchimento já resultava da Norma 

Regulamentar n.º 16/2010-R, de 11 de novembro. Embora mais complexo por força da 

informação adicional que é solicitada, a ASF fornece um modelo único para preenchimento, com 

vista a facilitar a prestação de informação. 

No que respeita à solicitação do reconhecimento da assinatura aposta pelo requerente no 

referido questionário, entendeu-se ser esta uma forma adequada de comprovar a identificação 

do requerente, não deixando, contudo, de se prever, para o efeito, uma opção menos onerosa 

para o requerente mediante fotocópia simples, frente e verso, do documento de identificação 

(bilhete de identidade, cartão de cidadão ou documento equivalente) da pessoa sujeita a registo, 

com menção expressa da autorização do uso deste meio para confirmar a respetiva identidade. 

Por outro lado, consubstancia ainda um reforço da proporcionalidade dos custos e ónus 

administrativos em apreço a opção da ASF de não fixar, para efeitos de registo, nos termos da 

alínea d) do n.º 12 do artigo 43.º do RJASR, requisitos adicionais em termos de meios humanos, 

materiais e financeiros considerados adequados ao desempenho das funções do revisor oficial 

de contas a quem compete emitir a certificação legal de contas, bem como os requisitos 

específicos de independência, atendendo ao quadro normativo atualmente aplicável à revisão 

oficial de contas, quer nos termos gerais, quer relativamente às entidades de interesse público, o 

qual já impõe ao revisor oficial de contas um extensivo conjunto de deveres relativamente a 

estas matérias.  

Efetivamente, o n.º 2 do artigo 43.º do RJASR determina que o registo do revisor oficial de 

contas a quem compete a certificação legal das contas das empresas de seguros e de 

resseguros com sede em Portugal depende, para além dos restantes requisitos legais, da 

disponibilidade de meios humanos, materiais e financeiros adequados ao desempenho das suas 

funções e do cumprimento de requisitos específicos de independência. A alínea d) do n.º 12 do 

artigo 43.º do RJASR remete para norma regulamentar da ASF a regulamentação desses meios, 

bem como dos requisitos específicos de independência. 

Sucede que a publicação do RJASR coincidiu com a publicação de dois diplomas 

basilares na regulação da atividade de revisão legal de contas: o Estatuto da Ordem dos 
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Revisores Oficiais de Contas, aprovado pela Lei n.º 140/2015, de 7 de setembro e o Regime 

Jurídico da Supervisão da Auditoria, aprovado pela Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro. 

À aplicação destes diplomas acresce o Regulamento (UE) n.º 537/2014, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, relativo aos requisitos específicos para a revisão 

legal de contas das entidades de interesse público, que estabelece requisitos destinados a 

promover a independência e a evitar conflitos de interesses e regras relativas à supervisão do 

cumprimento desses requisitos pelos revisores oficiais de contas e sociedades de revisores de 

oficiais de contas quando realizam a revisão legal de demonstrações financeiras anuais e 

consolidadas de entidades de interesse público. 

Neste contexto, entendeu-se desnecessária e desproporcionada a previsão de requisitos 

regulamentares adicionais, na medida em que existe um regime especial bastante densificado e 

exigente. 

Da perspetiva dos benefícios para as entidades supervisionadas esperados da presente 

intervenção normativa, conclui-se pela existência de ganhos de eficiência relevantes, 

nomeadamente ao nível da avaliação da adequação das pessoas que dirigem efetivamente, 

fiscalizam ou são responsáveis por funções-chave e do atuário responsável, a qual tem em vista 

aferir se estes reúnem ou não condições para desempenhar eficazmente as suas tarefas em 

conformidade com as normas, os regulamentos e as orientações aplicáveis. Do mesmo modo, 

potencia-se igualmente a verificação e correção de situações indevidas no que respeita à 

observância dos requisitos de adequação, assim se evitando a concretização de riscos 

operacionais e legais. 

Note-se que o cumprimento dos requisitos de idoneidade, qualificação profissional, 

independência, disponibilidade e capacidade é fundamental para a existência de um sistema de 

governação eficaz, essencial à gestão sã e prudente da atividade das empresas de seguros e de 

resseguros e das sociedades gestoras de fundos de pensões. 

Do ponto de vista dos tomadores de seguros, segurados e beneficiários, a adequação das 

pessoas acima identificadas é garantia de que as mesmas são capazes de assegurar, em 

permanência, uma gestão sólida e eficaz das entidades, o que se repercute, em particular, ao 

nível da proteção dos seus interesses. 
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Por sua vez, da perspetiva da supervisão da atividade seguradora e resseguradora e da 

gestão de fundos de pensões, o resultado de uma análise de custo/benefício afigura-se neutral: 

por um lado, o cumprimento dos requisitos de adequação contribui para a existência de um 

sistema de governação eficaz, para a existência de maiores garantias de competência no 

exercício das funções e reduz os riscos de ocorrência de problemas ao nível da gestão das 

entidades, ao mesmo tempo que permite à autoridade supervisão um maior conhecimento da 

estrutura organizacional das empresas face às suas especificidades de negócio e uma melhor 

compreensão da sua atividade; por outro lado, a maior densificação e extensão subjetiva do 

regime aplicável neste domínio, implicará o reforço da atuação da área da supervisão dedicada 

ao registo. 

Nestes termos, na avaliação do impacto da presente norma regulamentar foram 

considerados:  

(a) Os previsíveis custos e ónus acrescidos para as empresas de seguros e de resseguros 

e para as sociedades gestoras de fundos de pensões, no âmbito dos quais foi considerada a 

necessidade de evitar encargos indevidos para as mesmas; 

(b) Os benefícios esperados para as empresas de seguros e de resseguros, para as 

sociedades gestoras de fundos de pensões e para os tomadores de seguros, segurados e 

beneficiários; 

(c) O efeito neutral de custos e benefícios para a supervisão da atividade seguradora e 

resseguradora e da gestão de fundos de pensões; 

tendo-se concluído justificar-se prosseguir a presente iniciativa regulatória nos termos 

propostos. 

 

3. PROJETO DE NORMA REGULAMENTAR 

A presente norma regulamentar estabelece, ao abrigo do disposto nas alíneas a), b) e c) 

do n.º 12 do artigo 43.º e nas alíneas d) e e) do n.º 11 do artigo 77.º do RJASR, os 

procedimentos de registo, junto da ASF, das pessoas que dirigem efetivamente, fiscalizam ou 
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são responsáveis por funções-chave e do atuário responsável, dos quais se dará nota de 

seguida. 

I. Processo de registo inicial 

Através da presente norma regulamentar, a ASF determina os elementos que devem 

acompanhar, previamente à respetiva designação, a solicitação de registo, a efetuar mediante 

requerimento da entidade ou do interessado. De entre os documentos previstos, merece 

destaque o questionário sobre a adequação das pessoas que dirigem efetivamente, fiscalizam 

ou são responsáveis por funções-chave e do atuário responsável, cujo modelo consta do anexo I 

à norma regulamentar e que irá ser disponibilizado no sítio da ASF na Internet. Este questionário 

visa a obtenção, pela ASF, de informação sobre o cumprimento dos requisitos de idoneidade, 

qualificação profissional, independência, disponibilidade e capacidade por parte das pessoas 

sujeitas a registo nos termos do RJASR e do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de janeiro. 

No que diz respeito ao preenchimento do questionário, importa esclarecer que, embora 

tratando-se de um modelo único, devem apenas preencher-se os campos que forem aplicáveis 

no caso concreto. Não obstante, a título complementar, deverá o requerente, na respetiva 

secção do questionário, prestar a informação e os esclarecimentos adicionais que reflitam as 

especificidades da estrutura organizacional da entidade em que irá exercer funções e que, nessa 

medida, são justificativos do preenchimento do questionário efetuado. 

Cumpre também destacar o relatório de avaliação da pessoa sujeita a registo a que se 

referem os n.os 7 e 9 do artigo 66.º do RJASR e a apreciação coletiva do órgão colegial relativa à 

respetiva composição a que se refere o n.º 4 do artigo 65.º do RJASR, que devem igualmente 

acompanhar a solicitação de registo. 

Nos termos do n.º 1 do artigo 66.º do RJASR, comete-se expressamente às empresas de 

seguros e de resseguros o dever de verificar, em primeira linha, que todas as pessoas que 

dirigem efetivamente, fiscalizam ou são responsáveis por funções-chave, bem como o atuário 

responsável por força da remissão para aquela disposição, prevista no n.º 5 do artigo 77.º do 

RJASR, reúnem os requisitos de adequação necessários para o exercício das respetivas 

funções. 
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Para tal, caberá às empresas de seguros ou de resseguros aprovar uma política interna 

de seleção e avaliação da adequação das pessoas acima mencionadas, da qual constem, pelo 

menos, a identificação dos responsáveis na empresa pela avaliação da adequação, os 

procedimentos de avaliação adotados, os requisitos de adequação exigidos, as regras sobre 

prevenção, comunicação e sanação de conflitos de interesses e os meios de formação 

profissional disponibilizados. 

Os resultados da avaliação das pessoas que dirigem efetivamente, fiscalizam ou são 

responsáveis por funções-chave e do atuário responsável, sujeitas a registo nos termos, 

respetivamente, do n.º 1 do artigo 43.º e do n.º 5 do artigo 77.º do RJASR, deverão constar de 

um relatório, o qual, conforme já referido, deverá acompanhar o requerimento de registo dirigido 

à ASF (cf. n.os 7 e 9 do artigo 66.º do RJASR). 

No caso de órgãos colegiais, a avaliação individual de cada membro deve ainda ser 

acompanhada de uma apreciação coletiva do órgão, tendo em vista verificar se o próprio órgão, 

considerando a sua composição, reúne qualificação profissional e disponibilidade suficientes 

para cumprir as respetivas funções legais e estatutárias em todas as áreas relevantes de 

atuação. 

A referida apreciação coletiva do órgão colegial relativa à respetiva composição deverá, 

conforme já referido, acompanhar o requerimento de registo. Para o efeito, deverá ser utilizado 

pelas empresas de seguros ou de resseguros, na ausência de modelo próprio, o modelo 

constante do anexo II à norma regulamentar que irá ser disponibilizado no sítio da ASF na 

Internet, o qual compreende um conjunto de requisitos mínimos de avaliação coletiva dos 

membros de órgãos colegiais relativos à qualificação profissional e à disponibilidade. 

A presente norma regulamentar determina ainda o envio de documentos adicionais no 

caso do registo do revisor oficial de contas a quem compete emitir a certificação legal de contas 

e dos responsáveis por funções-chave subcontratadas. No primeiro caso, o requerimento de 

registo deverá ser acompanhado do relatório de transparência mais recente previsto no artigo 

13.º do Regulamento n.º 537/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 

2014, relativo aos requisitos específicos para a revisão legal de contas das entidades de 

interesse público, e do documento de recomendação justificada emitido pelo órgão de 
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fiscalização, nos termos da alínea f) do n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro. 

No segundo caso, o requerimento de registo deverá ser acompanhado da cópia do contrato de 

subcontratação e da explicitação da fundamentação e dos termos em que a mesma deva 

ocorrer. 

Note-se, por último, que, ao abrigo do n.º 6 do artigo 43.º do RJASR, a decisão da ASF 

poderá basear-se, não só nas informações prestadas pelo requerente, mas também nos 

resultados de consultas, em averiguações diretamente promovidas ou em entrevista pessoal 

com o interessado. 

No âmbito do processo de registo inicial, a presente norma regulamentar procede ainda à 

operacionalização do pedido de autorização do exercício transitório de funções antes do registo, 

previsto no n.º 3 do artigo 43.º do RJASR. 

II. Alterações ao registo 

A presente norma regulamentar prevê igualmente um conjunto de situações que 

acarretam alterações ao registo inicial e que, nessa medida, determinam a necessidade de envio 

de informação atualizada à ASF sobre a adequação das pessoas sujeitas a registo. 

Assim, através da presente norma regulamentar, operacionalizam-se os prazos e os 

procedimentos a cumprir, designadamente no que respeita à informação, de entre a 

documentação prevista que deve acompanhar a solicitação de registo inicial, que deve ser 

novamente enviada à ASF relativamente à adequação da pessoa sujeita a registo em causa, em 

caso de recondução, a averbar ao registo nos termos do n.º 4 do artigo 43.º do RJASR, sempre 

que se verifiquem alterações aos factos constantes do questionário, nos termos do artigo 45.º do 

RJASR, ou em caso de acumulação de cargos ou funções dos órgãos de administração ou 

fiscalização, nos termos do artigo 69.º do RJASR. 

A este propósito, importa explicitar a razão pela qual a ASF considerou relevante a 

previsão, no âmbito das alterações ao registo, de uma disposição relativa à acumulação de 

cargos ou funções dos órgãos de administração ou fiscalização, disposição inovatória face ao 

previsto na Norma Regulamentar n.º 16/2010-R, de 11 de novembro.  
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De acordo com o disposto nos n.os 1, 4 e 5 do artigo 69.º do RJASR, a ASF pode opor-se 

a que os membros dos órgãos de administração ou fiscalização das empresas de seguros ou de 

resseguros exerçam funções noutras sociedades, quer no caso de funções a exercer em 

entidade sujeita à supervisão da ASF, quer nos demais casos, isto é, no caso de funções a 

exercer em entidade não sujeita à supervisão da ASF. 

Sucede, porém, que se encontra prevista a comunicação de alterações supervenientes à 

ASF, nos termos da presente norma regulamentar, num prazo de 15 dias úteis após o seu 

conhecimento pela entidade ou pelo interessado, sendo que a comunicação à ASF da pretensão 

do interessado de acumular funções noutra sociedade, nomeadamente numa sociedade não 

sujeita à supervisão da ASF (cf. n.º 5 do artigo 69.º do RJASR), deve ocorrer com uma 

antecedência mínima de 30 dias sobre a data prevista para o início de novas funções.  

Neste sentido, revela-se necessário garantir que existe uma correspondência entre o 

requerimento com vista à alteração ao registo e a comunicação da pretensão de acumulação de 

cargos ou funções noutra sociedade previamente realizada, nomeadamente que se verifica o 

cumprimento dos requisitos de adequação que impendem sobre as pessoas sujeitas a registo, e, 

em especial, do requisito de disponibilidade. 

Por último, a presente norma regulamentar estabelece um prazo de validade de cinco 

anos, a contar data da respetiva apresentação, para a informação constante do questionário, 

devendo a entidade ou os interessados renová-lo junto da ASF antes do termo daquele prazo. 

III. Regime transitório 

A presente norma regulamentar estabelece um regime transitório com o objetivo de 

regular as situações das pessoas sujeitas a registo que tenham efetuado a respetiva solicitação 

antes da respetiva entrada em vigor. 

Como tal, estipula-se que o regime previsto na presente norma regulamentar não se aplica 

aos requerimentos que se encontrem pendentes de decisão da ASF à data da respetiva entrada 

em vigor. 
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4. PEDIDO DE COMENTÁRIOS 

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

regulamentar, por escrito, até ao dia 15 de fevereiro 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 

 


