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1. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO 

O presente projeto de norma regulamentar visa estabelecer os elementos e informações que 

devem acompanhar a comunicação prévia dos projetos de aquisição, de aumento e de diminuição de 

participação qualificada em empresa de seguros ou de resseguros e em sociedade gestora de fundos 

de pensões e a comunicação da constituição de ónus ou encargos sobre participação qualificada em 

empresa de seguros ou de resseguros e em sociedade gestora de fundos de pensões, conforme 

dispõem o n.º 3 do artigo 162.º e o n.º 3 do artigo 174.º do regime jurídico de acesso e exercício da 

atividade seguradora e resseguradora (RJASR), aprovado pela Lei n.º 147/2015, de 9 de setembro. 

Ainda que a presente norma regulamentar não venha alterar, no essencial, o regime previsto na 

Norma Regulamentar n.º 18/2010-R, de 25 de novembro, que define os elementos e informações que 

devem acompanhar a comunicação prévia dos projetos de aquisição, de aumento e de diminuição de 

participações qualificadas em empresas de seguros ou de resseguros ou em sociedades gestoras de 

fundos de pensões, optou-se pela aprovação de uma nova norma regulamentar de modo a:  

- por um lado, regular o dever de comunicação de qualquer negócio jurídico do qual decorra a 

constituição ou a possibilidade de constituição futura de quaisquer ónus ou encargos sobre direitos de 

voto ou de capital que configurem participação qualificada em empresa de seguros ou de resseguros 

ou em sociedade gestora de fundos de pensões; e 

- por outro lado, proceder à atualização da Norma Regulamentar n.º 18/2010-R, de 25 de 

novembro, de acordo com o RJASR. 

Assim, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) elaborou o projeto 

de norma regulamentar em anexo. 

 

2. PROJETO DE NORMA REGULAMENTAR 

A presente norma regulamentar estabelece os elementos e informações que devem 

acompanhar: 

a) a comunicação prévia dos projetos de aquisição, de aumento e de diminuição de 

participação qualificada em empresa de seguros ou de resseguros e em sociedade gestora de fundos 

de pensões sujeitas à supervisão da ASF; e 
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b) a comunicação de qualquer negócio jurídico do qual decorra a constituição ou a 

possibilidade de constituição futura de quaisquer ónus ou encargos sobre direitos de voto ou de capital 

que configurem participação qualificada em empresa de seguros ou de resseguros e em sociedade 

gestora de fundos de pensões sujeitas à supervisão da ASF. 

Como já foi referido, o presente projeto de norma regulamentar mantém, de um modo geral, o 

consagrado anteriormente na Norma Regulamentar n.º 18/2010-R, de 25 de novembro, incorporando-  

-se, todavia, alguns ajustamentos e regras adicionais, mencionados infra. 

I. Aquisição, aumento e diminuição de participação qualificada 

De acordo com o n.º 3 do artigo 162.º do RJASR, a comunicação prévia à ASF dos projetos de 

aquisição, de aumento e de diminuição de participação qualificada, a realizar nos termos do n.º 1 do 

artigo 162.º do mesmo diploma, deve ser acompanhada dos elementos e informações previstos em 

norma regulamentar. 

Deste modo, no âmbito do presente projeto de norma regulamentar, procedeu-se, face ao 

previsto na Norma Regulamentar n.º 18/2010-R, de 25 de novembro, à atualização dos elementos de 

informação constantes dos Anexos I e II, em conformidade com o regime Solvência II. 

Assim, destacam-se, quanto ao Anexo I, os ajustamentos efetuados no questionário e respetivos 

elementos de informação a apresentar relativamente à idoneidade do proposto adquirente, quer seja 

pessoa singular ou pessoa coletiva. 

Relativamente ao Anexo II, destacam-se os ajustamentos efetuados nos elementos de 

informação a incluir no plano de negócios que deve ser apresentado pelo proposto adquirente à ASF, 

caso a aquisição proposta origine uma relação de controlo ou de domínio com a entidade financeira 

participada.  

II. Dispensa de apresentação de elementos de informação 

Tendo em conta a previsão já consagrada na Norma Regulamentar n.º 18/2010-R, de 25 de 

novembro, o presente projeto de norma regulamentar densifica, de forma taxativa, os casos em que a 

ASF pode dispensar a apresentação de elementos de informação. 

Ademais, prevê-se ainda a possibilidade da ASF ajustar, mediante aplicação de um princípio de 

proporcionalidade, o âmbito temporal ou o conteúdo dos elementos e informações de natureza 

financeira constantes do ponto 4. da Secção I-A e do ponto 5. da Secção I-B do Anexo I e do Anexo II a 
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apresentar, quando o negócio e os riscos inerentes ao mesmo quer da entidade participada, quer do 

proposto adquirente, tenham manifestamente uma reduzida dimensão. 

III. Participação qualificada indireta 

Face ao disposto na Norma Regulamentar n.º 18/2010-R, de 25 de novembro, salienta-se que, 

no caso de aquisição, aumento ou diminuição de participação qualificada indireta, o dever de 

comunicação prévia à ASF passa a impender apenas sobre as pessoas que se encontrem no topo das 

respetivas cadeias de participações. 

Por outro lado, prevê-se a possibilidade da ASF solicitar, em qualquer caso, aos participantes 

diretos e intermédios, os elementos e informações que considere necessários para efeitos da avaliação 

prudencial a realizar. 

IV. Constituição de ónus ou encargos sobre participação qualificada 

O n.º 1 do artigo 174.º do RJASR introduziu o dever de comunicação à ASF da celebração de 

qualquer negócio jurídico do qual decorra a constituição ou possibilidade de constituição futura de 

quaisquer ónus ou encargos sobre direitos de voto ou de capital que configurem participação 

qualificada em empresa de seguros ou de resseguros [dever que se aplica igualmente quando a 

entidade financeira participada seja uma sociedade gestora de fundos de pensões, por força do 

disposto na alínea a), do n.º 2 do artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de janeiro]. 

Neste âmbito, o presente projeto de norma regulamentar operacionaliza esta obrigação, 

estabelecendo os elementos que devem acompanhar a comunicação referida no n.º 1 do artigo 174.º 

do RJASR. 

A presente norma regulamentar prevê ainda o dever de as empresas de seguros e de 

resseguros e de as sociedades gestoras de fundos de pensões comunicarem à ASF, logo que dele 

tenham conhecimento, a realização de negócio jurídico do qual decorra a constituição ou a 

possibilidade de constituição futura de quaisquer ónus ou encargos sobre direitos de voto ou de capital 

que configurem participação qualificada. 

De notar, contudo, que a obrigação de efetuar a comunicação relativa à constituição de ónus ou 

encargos sobre participação qualificada acompanhada dos elementos definidos na presente norma 

regulamentar apenas se aplica aos negócios jurídicos realizados ou renovados após a respetiva 

entrada em vigor. 
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V. Regime transitório 

O presente projeto de norma regulamentar estabelece um regime transitório com o objetivo de 

salvaguardar as comunicações pendentes de decisão da ASF, efetuadas nos termos da Norma 

Regulamentar n.º 18/2010-R, de 25 de novembro. 

 

3. PEDIDO DE COMENTÁRIOS 

Solicita-se aos interessados que submetam os seus comentários sobre o projeto em anexo, por 

escrito, até ao dia 20 de abril de 2016, 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 


