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Publicação em Diário da República do regime jurídico da constituição e do 

funcionamento dos fundos de pensões e das entidades gestoras de fundos de 
pensões 

 

Foi publicada, em Diário da República, a Lei n.º 27/2020, de 23 de julho, que aprova o 

regime jurídico da constituição e do funcionamento dos fundos de pensões e das 

entidades gestoras de fundos de pensões (“RJFP”). 

 

Este diploma vem transpor para o ordenamento jurídico português a Diretiva (UE) 

2016/2341 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de dezembro de 2016, 

relativa às atividades e à supervisão das instituições de realização de planos de 

pensões profissionais (“Diretiva IORP II”), aprovando, em anexo, o novo RJFP e 

revogando o anterior regime consagrado pelo Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de 

janeiro.  

 

O RJFP promove uma aproximação da regulamentação aplicável às entidades gestoras 

de fundos de pensões ao regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora 

e resseguradora, aprovado pela Lei n.º 147/2015, de 9 de setembro. A este respeito, 

salienta-se, ao nível do reforço dos deveres de conduta de mercado, a obrigação de 

definição de uma política de conceção e aprovação de produtos, de uma política de 

tratamento dos associados, contribuintes, participantes e beneficiários, a instituição de 

uma função autónoma pela de gestão de reclamações, bem como um reforço dos 

deveres de informação, tanto a nível pré-contratual, como ao longo da execução dos 

contratos.  

 

Adicionalmente, o RJFP reforça o sistema de governação das entidades gestoras de 

fundos de pensões, mediante o estabelecimento de um regime específico para as 

sociedades gestoras ao invés de uma mera remissão para o regime aplicável às 

empresas de seguros, o que garante uma maior clareza na aplicação do regime e 
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também uma melhor diferenciação de estruturas de governação da sociedade gestora 

e das estruturas de governação dos fundos de pensões.  

 

Por outro lado, destacam-se as novas regras referentes à aquisição e portabilidade de 

direitos adquiridos. Estas disposições vêm instituir a possibilidade de o participante 

poder transferir o valor a que tem direito para outro fundo de pensões que garanta os 

mesmos benefícios em caso de cessação do vínculo com o associado, clarificando e 

estabelecendo o respetivo procedimento de portabilidade. 

 

O diploma fortalece ainda a cooperação da ASF com autoridades de supervisão 

congéneres, tanto a nível nacional, como de outros Estados Membros, e estabelece um 

novo regime de exercício da atividade transfronteiras, com vista a aceitação por parte 

de entidade gestoras de fundos de pensões da gestão de planos de pensões 

profissionais cuja relação entre o participante e o associado seja regida por uma 

legislação laboral de um Estado Membro diferente da sua. 

 

Finalmente, este diploma procede a uma atualização do regime sancionatório aplicável 

à atividade exercida pelas entidades gestoras de fundos de pensões, com o objetivo de 

garantir o alinhamento com a restante legislação do setor financeiro. 

 

O novo regime jurídico de fundos de pensões produz efeitos a 1 de agosto de 2020. 

 

A Lei n.º 27/2020, de 23 de julho pode ser consultada aqui.  

 

https://dre.pt/application/file/a/138638897

