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Renovação e modificação do estado de emergência  

Medidas e Recomendações da ASF 

Do Decreto do Presidente da República n.º 6-B/2021, de 13 de janeiro, que renovou e modificou a 

declaração do estado de emergência até ao dia 30 de janeiro de 2021, com fundamento na 

verificação de uma situação de calamidade pública provocada pela pandemia de COVID-19 e do 

Decreto n.º 3-A/2021, de 14 de janeiro, que o regulamenta, resulta a aplicação das restrições 

necessárias para reduzir o risco de contágio e a previsão de medidas de prevenção e combate à 

epidemia. 

Entre essas medidas refira-se a aplicação de um dever geral de recolhimento domiciliário, o 

encerramento de instalações e estabelecimentos e a suspensão de atividades de instalações e 

estabelecimentos, medidas que terão impacto nos setores segurador e dos fundos de pensões. 

Mantendo-se os fundamentos que determinaram a adoção pela ASF, desde março de 2020, de um 

conjunto de medidas extraordinárias com vista a minimizar o impacto negativo do surto epidémico 

Coronavírus – COVID-19 no setor segurador e no setor dos fundos de pensões e um conjunto de 

recomendações para garantir que os operadores mantêm o controlo sobre a sua situação 

financeira, a continuidade do seu negócio e, em simultâneo, asseguram a proteção dos seus 

colaboradores e clientes, importa transmitir que continuam aplicáveis os seguintes instrumentos 

regulatórios: 

 

1. Orientações e recomendações dirigidas às empresas de seguros 

Circular n.º 4/2020, de 21 de dezembro, com recomendações relativamente a distribuições de 

dividendos ou outras medidas que afetem os fundos próprios das empresas de seguros, disponível 

aqui. 

Carta-Circular n.º 7/2020, de 18 de agosto, que atualiza as medidas da Carta-Circular n.º 2/2020, de 

30 de março, disponível aqui. 

Circular n.º 1/2020, de 26 de maio, com recomendações em matéria de ajustamento dos contratos 

de seguro em resposta aos impactos da situação epidemiológica em Portugal decorrente da doença 

COVID-19, disponível aqui. 

 

https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/7F511977-6DD2-4848-A6CC-F77921A14A56/0/Circular4_2020.pdf
https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/5E7C6126-3985-4224-A403-3187E44B848F/0/CartaCircular7_2020_COVID19_ES_Atualiza%C3%A7%C3%A3oMedidas.pdf
https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/80A70EFE-FCE6-436F-BE3B-CA03273F444A/0/Circular1_2020Recomenda%C3%A7%C3%B5esemmat%C3%A9riadeajustamentosdoscontratos.pdf
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2. Orientações e recomendações dirigidas às entidades gestoras de fundos de pensões 

Circular n.º 5/2020, de 23 de dezembro, com recomendações relativamente a distribuições de 

dividendos ou outras medidas que afetem os capitais próprios das entidades gestoras de fundos de 

pensões, disponível aqui. 

Carta-Circular n.º 10/2020, de 26 de agosto, que atualiza as medidas da Carta-Circular n.º 4/2020, 

de 2 de abril, disponível aqui. 

 

3. Orientações e recomendações dirigidas aos distribuidores de seguros 

Carta-Circular n.º 8/2020, de 19 de agosto, que atualiza as medidas da Carta-Circular n.º 3/2020, de 

1 de abril, disponível aqui. 

A ASF reitera que, nos termos descritos nos instrumentos regulatórios acima elencados, as 

empresas de seguros e os grupos de seguros, as entidades gestoras de fundos de pensões e os 

distribuidores de seguros lhe devem comunicar imediatamente dificuldades relevantes na sua 

atividade ou no cumprimento dos requisitos legais e regulamentares em vigor. 

A ASF continuará a monitorizar permanentemente a situação do setor segurador e do setor dos 

fundos de pensões e tomará as medidas adicionais que se revelem necessárias para assegurar o 

bom funcionamento destes setores, a proteção dos tomadores de seguros, dos segurados, dos 

beneficiários, participantes e dos terceiros lesados e a preservação da estabilidade financeira. 

No site da Autoridade – www.asf.com.pt - na área dedicada às Medidas Covid-19 encontra-se 

informação relacionada com as medidas e recomendações que a ASF, a Autoridade Europeia de 

Seguros e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA) e o Comité Europeu do Risco Sistémico 

(ESRB) têm vindo a adotar com o objetivo de minimizar o impacto negativo das medidas de controlo 

do surto pandémico Covid-19. 

 

 

https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/84ED9BE7-DF40-4A36-8881-AECD1AAA8D81/0/Circularn5_2020_Restri%C3%A7%C3%A3odedividendos.pdf
https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/238026A9-A5ED-4085-ACF5-5FEB1F081B1C/0/CartaCircular10_2020_COVID19_EGFP_Atualiza%C3%A7%C3%A3oMedidas.pdf
https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/84047647-4344-4FB9-B9CB-2E8D921936EF/0/CartaCircular82020.pdf
https://www.asf.com.pt/
https://www.asf.com.pt/NR/exeres/ACCBDB85-6F9A-4F7E-B606-0E995A272E2A.htm

