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ASF promove conferência sobre seguros Unit Linked e outros 

instrumentos de poupança no âmbito dos setores segurador e dos 

fundos de pensões 

 

A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) vai realizar, em 6 de outubro de 

2022, entre as 11h00 e as 12h00, uma Conferência sobre seguros Unit Linked e outros instrumentos 

de poupança no âmbito dos setores segurador e dos fundos de pensões.  

 

A Conferência será transmitida em direto através do sítio da ASF na Internet (www.asf.com.pt) e 

enquadra-se na Semana Mundial do Investidor (SMI), uma iniciativa global promovida pela IOSCO 

(Organização Internacional das Comissões de Valores) com o objetivo de sensibilizar e alertar para a 

importância da educação financeira e da proteção dos investidores.  

 

Na Conferência serão abordadas as características dos principais produtos existentes no âmbito dos 

setores sob supervisão da ASF, na perspetiva do investimento e da poupança, colocando o enfoque 

nas necessidades do consumidor de seguros e do consumidor de fundos de pensões. Será dada uma 

atenção especial aos seguros ligados a fundos de investimento (Unit Linked), tendo em conta o 

crescimento significativo recente deste mercado, motivado pelo ambiente de taxas de juro muito 

baixas. Este tipo de seguros são hoje enquadrados pelo conceito europeu de PRIIP (pacotes de 

produtos de investimento a retalho e produtos de investimento com base em seguros, na sua 

designação em português), que abrange também os seguros não ligados que possuem direito a 

participação nos resultados financeiros, e os seguros híbridos, que apresentam uma componente 

mais tradicional (não ligada) e uma componente ligada. Ainda no âmbito do mercado segurador, 

serão também tratadas as operações de capitalização. 

 

Serão ainda abordadas nesta Conferência as soluções existentes no mercado de fundos de pensões, 

e as características essenciais do regime jurídico que lhes é aplicável, tornando-os especialmente 

indicados para a poupança de longo prazo para a reforma. 

 

 

 

https://www.asf.com.pt/
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Como soluções mais transversais disponíveis no mercado nacional, que podem assumir a forma de 

seguros de vida, de fundos de pensões e de fundos de investimento, são ainda de realçar os Planos  

Poupança Reforma (os PPR), existentes há mais de três décadas, assim como um produto mais 

recentemente promovido na União Europeia, os Pan-European Personal Pension Products, ou 

simplesmente PEPP, um novo produto de poupança para a reforma com aplicação em todos os 

países da UE, com um conjunto de regras harmonizadas que pretende garantir uma maior proteção 

do investidor, acompanhar a mobilidade dos trabalhadores e atrair a população jovem, mas também 

investidores ou outros aforradores.  

 

A ASF participa na Semana Mundial do Investidor com o objetivo de promover a partilha de 

informação relevante sobre os produtos disponíveis no mercado, contribuindo assim para dotar os 

cidadãos das ferramentas necessárias para poderem tomar as suas decisões de investimento de 

forma consciente e informada.  

  

A sessão de trabalho pode ser acompanhada aqui.  

 

Consulte o programa do workshop aqui. 

 

 

 

 

https://www.asf.com.pt/
http://slx01cms02/NR/rdonlyres/C886C1F6-1B69-43AD-A8A7-B1F3959BAE9D/0/Programa_SMI.pdf

