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A — INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO  

Nos termos do artigo 47.º dos Estatutos da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões 

(ASF), aprovados pelo Decreto-Lei n.º 1/2015, de 6 de janeiro, é obrigatório submeter a consulta pública 

os projetos de normas regulamentares. Embora nada seja dito relativamente à emissão de Orientações 

ou Manuais [alíneas b) e c) do n.º 3 do artigo 16.º dos Estatutos da ASF], entendeu-se ser recomendável, 

também nestes casos, a audição dos interessados. 

As orientações são, por natureza, um instrumento de que as Autoridades se servem para definir práticas 

de supervisão (mais) coerentes ou consistentes e, dessa forma, aumentar a eficácia dos procedimentos 

administrativos. Como tal, a sua emissão está diretamente ligada a um conjunto de princípios típicos da 

atividade administrativa, nomeadamente os princípios da legalidade, da boa administração, da igualdade 

e da proporcionalidade. 

Especificamente quanto às Orientações da ASF relativas à avaliação e registo prévio para o exercício de 

funções reguladas, as mesmas foram elaboradas para refletir a preocupação e atenção crescentes com 

o sistema de governação das empresas de seguros e de resseguros, sociedades gestoras de fundos de 

pensões e outras entidades supervisionadas, centrando-se nas questões da avaliação (pelas empresas 

e pela ASF) das pessoas que são designadas para desempenhar um conjunto de funções críticas que, 

por Lei, estão sujeitas a registo prévio junto da ASF. Para tal, estas Orientações foram divididas em nove 

Capítulos, sendo os quatro primeiros de índole geral (enumeração das funções sujeitas a registo prévio; 

indicação dos princípios aplicáveis à avaliação e registo; descrição do procedimento de registo; exercício 

de correspondência dos requisitos de adequação por tipo de função; entre outros aspetos), seguindo-se 

quatro capítulos dedicados especificamente a cada um dos requisitos de adequação existentes (a saber, 

a qualificação, idoneidade, disponibilidade e independência), e, a fechar, um capítulo final que contém 

notas auxiliares do preenchimento do questionário de registo. 

O texto das Orientações reúne fontes até aqui dispersas, não se limitando ao setor segurador e incluindo, 

além de instrumentos legais, outras orientações, manuais e guias na mesma matéria publicados, nos 

últimos anos, por autoridades de supervisão financeira nacionais e europeias. 

Atendendo à sua natureza, foi desde o início reconhecida a impossibilidade de dar resposta a todas as 

questões e dúvidas existentes (e futuras) em matéria de avaliação e registo, sendo pretensão da ASF vir 
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a rever periodicamente o texto das Orientações no sentido de acompanhar a evolução quer das fontes 

usadas, quer das melhores práticas de mercado. 

O projeto das Orientações foi submetido a um processo de consulta pública, que decorreu entre os dias 

24 de junho e 5 de agosto de 2022, tendo sido recebida uma resposta publicada em anexo, em virtude 

de o respondente não se ter oposto à publicação dos respetivos contributos, conforme previsto no Ponto 

3. do Documento de Consulta Pública n.º 7/2022. 

A ASF agradece o envolvimento dos interessados no processo de consulta pública. 

 

B — SÍNTESE DAS QUESTÕES SUSCITADAS E DOS FUNDAMENTOS PARA A DECISÃO DA ASF QUANTO AO 

RESPETIVO ACOLHIMENTO 

De acordo com a nova metodologia aplicável às consultas públicas da ASF, propôs-se a utilização de 

uma tabela de comentários destinada a facilitar a formulação de comentários sobre as matérias vertidas 

no projeto sob consulta, nos termos previstos no Ponto 3. do Documento de Consulta Pública. 

Assim, apresenta-se em anexo a referida tabela com a consolidação de todos os comentários suscitados 

na resposta à consulta pública, bem como os fundamentos para o seu acolhimento / acolhimento parcial 

/ não acolhimento na versão final das Orientações. 
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Pessoa/Entidade: APS - Associação Portuguesa de Seguradores 

Assinalar caso se oponha à publicação dos contributos:  

 

 TABELA DE COMENTÁRIOS 

Projeto de Orientações da ASF relativas à avaliação e registo prévio para o exercício de 
funções reguladas 

 

Indicações: 

Na coluna “Capítulo; Ponto”, indicar o Capítulo e respetivo Ponto das Orientações a que o comentário diz respeito (ex: Capítulo 5, Ponto 5.2.1.). 

Na coluna “Comentário”, indicar o comentário, o qual deve reportar-se a um Capítulo e Ponto específicos das Orientações. Em cada comentário deve 
ser apresentada uma justificação para o seu acolhimento, podendo, ainda, ser acrescentadas outras observações. 

A coluna “Resolução” corresponde à resolução de cada comentário recebido e será preenchida pela ASF. 

Capítulo; Ponto Comentário Resolução 

Cap. 1 - ponto 1.1. 
Parece excessivo submeter ao crivo da avaliação de 
seleção e adequação as Comissões Executivas, 
especialmente quando as mesmas sejam 
maioritariamente compostas por membros do órgão de 
administração da empresa de seguros (já sujeitos a 
avaliação individual prévia, nessa qualidade, e 
coletivamente avaliados do quadro da avaliação do 
órgão de administração).  

 

Acolhido.  

O texto das Orientações e a caixa no final do 
Ponto 1.1. foram revistos de modo a clarificar 
que só devem ser coletivamente avaliados 
outros órgãos colegiais com poderes de direção 
efetiva e que integrem, além de membros do 
órgão de administração, outras pessoas (de 
fora daquele órgão), como p.ex. diretores de 
topo ou diretores-gerais. 

Cap. 1 - ponto 1.1.  
  Acolhido. 
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 Ver resposta ao primeiro comentário. 

Cap. 1 - ponto 1.1. 
E nos casos em que tenham poderes deliberativos, 
questiona-se qual o modelo a utilizar para a sua 
avaliação? Será o mesmo que é utilizado para os 
membros de órgãos sociais e que consta como anexo à 
Norma Regulamentar?  

Acolhido. 

A caixa no final do Ponto 1.1. foi revista, de 
modo a clarificar que pode ser utilizado o 
modelo do Anexo II à Norma Regulamentar OU 
outro, definido pela própria empresa, desde que 
a avaliação inclua (obrigatoriamente) os 
domínios referidos na alínea e) do n.º 1 do 
artigo 3.º da Norma Regulamentar n.º 3/2017-
R, aos quais acresce o domínio das tecnologias 
de informação e comunicação, referido no 
Ponto 5.2.2. das Orientações. 

Cap. 1 – ponto 1.4. 
O exemplo 2 de factos supervenientes parece 
excessivo, na medida em que implica mais 
comunicações com o supervisor relativas a factos que, 
objetivamente, nada acrescentam ao juízo de 
adequação feito ex ante, constituindo antes uma carga 
burocrática acrescida, que se afigura desproporcional 
especialmente para operadores de reduzida dimensão.  

Acolhido. 

De forma a atenuar esta “carga burocrática”, 
foram revistos o texto das Orientações e a caixa 
no final do Ponto 1.4., sendo que foi eliminada 
a referência à obrigação de reavaliação quando 
se trate de factos supervenientes “positivos”, os 
quais só devem ser comunicados à ASF.   

Cap. 1 – ponto 1.4. 
O ponto 1.4 termina referindo que as entidades 
supervisionadas devem dispor de “mecanismos de 
reporte e tratamento de informação relativa a quebras 
ou violações (ainda que potenciais) da adequação das 
pessoas que exercem funções reguladas”. Ora, não é 
prestada uma orientação clara sobre qual a forma que 
devem assumir estes “mecanismos”, nem sequer se os 
mesmos deverão ser reconduzidos ao sistema de 
controlos instituído pela função de controlo interno.   

Não acolhido. 

A ASF não pretende impor às entidades 

supervisionadas mecanismos concretos para 

este efeito, desde que os adotados (livremente) 

sejam eficazes, i.e.: 

i) assegurem a identificação atempada de 

situações que possam implicar uma falta 

superveniente de adequação;  
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Sugere-se, então, que seja concretizado pela ASF o 

sentido e alcance destes “mecanismos”.  

ii) bem como o tratamento dessa informação, 

nomeadamente para efeitos de reavaliação da 

pessoa em causa;  

iii) e a comunicação ao supervisor dessa(s) 

situações e do resultado da reavaliação.  

Não obstante, fazemos notar que já resulta da 
alínea b) do artigo 16.º da Norma Regulamentar 
n.º 4/2022-R, relativa ao sistema de 
governação das empresas de seguros e de 
resseguros, que a política interna de seleção e 
avaliação “deve incluir ainda (…) uma 
descrição das situações suscetíveis de 
desencadear um processo de reavaliação”.   

Cap. 2 – ponto 2.4. 
(A caixa de texto sobrepõe-se à nota de rodapé)  Tratou-se de um erro de formatação, entretanto 

corrigido. 

Cap. 2 – ponto 2.5. 
Considera-se desejável a existência desta cooperação 
entre a ASF e as Seguradoras e compreende-se a 
necessidade de evitar a dispersão de requerimentos. 
No entanto, essa agregação de pedidos relativamente a 
cada entidade poderá nem sempre viabilizar o 
cumprimento dos prazos definidos.   

Assim, sugere-se que os prazos definidos possam ser 
alargados em situações excecionais, nomeadamente 
quando se encontre em curso um processo de 
reestruturação ou reorganização na Empresa, mediante 
acordo entre a ASF e a Empresa que requer o registo, 
no âmbito do princípio da mútua cooperação.  

 

Não acolhido. 

A “agregação dos pedidos referentes a uma 
mesma entidade ou grupo empresarial” visa, 
sobretudo, os pedidos de registo dos membros 
dos órgãos sociais, pois torna mais expedita e 
concentrada a análise do supervisor, embora 
seja uma recomendação que nem sempre é 
viável (nomeadamente em cenários de 
urgência na substituição de um determinado 
membro do órgão). 

Em qualquer caso, no que se refere ao 

cumprimento dos prazos, quando sejam 

administrativamente impostos a ASF avalia o 
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seu cumprimento com discricionariedade, 

porém tratando-se de prazos legais apenas 

pode valorar o contexto desse (in)cumprimento 

no apuramento de eventuais 

responsabilidades. 

Cap. 3 – ponto 3.1. 
O exemplo 2, segundo o qual um vogal do órgão de 
administração ou de fiscalização passa a presidente, 
não será o mais feliz, porque um determinado 
interessado é sujeito a registo enquanto membro do 
órgão colegial, independentemente do cargo que no 
mesmo venha a desempenhar. Se o presidente do 
órgão colegial (Conselho Fiscal, por exemplo), for 
designado inter pares, apenas o será após a tomada de 
posse do órgão, ou seja, depois de avaliada a 
idoneidade dos membros a título individual (e do órgão 
coletivamente) e depois de promovido o registo de todos 
os membros junto da ASF.  

Propõe-se, em consequência, a eliminação do exemplo 

2.  

Não acolhido. 

O entendimento adotado pela ASF é o de que 

existindo diferenças no âmbito dos poderes 

societários atribuídos ao presidente do órgão 

de administração (ou de fiscalização) em 

comparação com os restantes membros (tal 

como existem diferenças entre membros 

executivos e não executivos), estas relevam em 

termos funcionais, justificando uma reavaliação 

dos requisitos de adequação aplicáveis. 

Cap. 3 – ponto 3.2. 
De acordo com as orientações emitidas, é recomendado 
que as entidades não promovam ou aceitem práticas de 
autoavaliação dos interessados.   

No entanto, considera-se que faria sentido referir antes 
que a avaliação final não se deve basear 
exclusivamente num exercício de autoavaliação dos 
interessados. Não se vê como algo negativo e parece 
até salutar que os avaliados realizem um exercício de 
autoavaliação e que este seja tido em consideração no 

Acolhido. 

O texto das Orientações foi alterado para 

acolher o presente comentário, salientando-se 

que a autoavaliação pode ser um elemento 

(adicional) de suporte à decisão. 
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processo de avaliação desde que este não se baseie 
exclusivamente nesse exercício.  

Cap. 3 – ponto 3.2. 
A boa prática prevista de confiar a avaliação dos 
membros do órgão de administração a pessoas ou 
unidades que não tenham vínculos hierárquicos 
consigo, é de verificação difícil, especialmente em 
empresas de seguros com estruturas reduzidas. Com 
efeito, em operadores de reduzida dimensão, os 
administradores com funções executivas são 
responsáveis hierárquicos das áreas/unidades a quem 
compete produzir os relatórios de avaliação, isto é, na 
maioria das vezes existirá sempre uma relação de 
reporte hierárquico entre o avaliador e o avaliando.   

Parcialmente acolhido. 

Estamos perante uma boa prática de 
governação, i.e., tem o cunho de uma 
recomendação e não de uma imposição. Ainda 
assim, procurou-se acrescentar na caixa de 
texto exemplos de métodos que podem permitir 
seguir esta prática, os quais, naturalmente, 
poderão ou não ser adequados consoante a 
realidade de cada empresa. 

Cap. 3 – ponto 3.3. 
É referido neste ponto que o prazo de decisão se 
começa a contar no primeiro dia útil seguinte ao 
recebimento do requerimento acompanhado de todos 
os elementos de instrução obrigatórios, ou, sendo 
algum destes elementos dispensável, depois de 
confirmada a sua dispensa pela ASF (cfr. nota de 
rodapé).   

Ora, para aumentar a certeza e segurança jurídicas, 
propõe-se que a ASF preveja um prazo máximo para 
apreciação liminar dos requerimentos e eventual 
pronúncia sobre a dispensa de elementos. A definição 
deste prazo será relevante na medida em que as 
empresas de seguros poderão estar convictas que 
determinado elemento é dispensável e a ASF assim não 
entender, não se começando, por esta via, a contar o 
prazo para efeitos de (eventual) deferimento tácito.  

 

Não acolhido. 

A questão levantada tem resposta na própria 
Lei (RJASR e RJFP - cf., respetivamente, o n.º 
8 do artigo 43.º e o n.º 7 do artigo 73.º). Quando 
a ASF recebe um requerimento tem 30 dias 
úteis para: 

i) caso entenda que o requerimento está 
devidamente instruído, proferir decisão final 
(de registo ou recusa); 

ii) caso entenda que falta algum elemento 
instrutório, solicitá-lo ao Requerente, caso em 
que o prazo se interrompe e só começa a 
contar novamente (do início) com a sua 
receção. 

Se, após a data da receção do requerimento 
OU dos elementos instrutórios em falta que 
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tenham sido solicitados, decorrerem 30 dias 
úteis sem pronúncia da ASF, ocorre 
deferimento tácito. 

Cap. 5 – ponto 5.2.1. 
(A caixa de texto sobrepõe-se à nota de rodapé)  Tratou-se de um erro de formatação, entretanto 

corrigido. 

Cap. 5 – ponto 5.2.1. 
O critério a que corresponde a alínea c) para efeitos de 
avaliação da qualificação individual (inscrição em 
Ordens profissionais) é, do nosso ponto de vista, pouco 
pertinente, na medida em que a inscrição numa Ordem 
profissional não evidencia nem constitui indício, per si, 
da posse de conhecimentos teóricos na respetiva área 
de atuação, desde logo porque cada Ordem tem os 
seus requisitos e condições de acesso que poderão ser 
mais ou menos apertados quanto à solidez de 
conhecimentos.   

Aliás, sobre o responsável da função atuarial diz-se no 

ponto 5.4 (p. 51) das Orientações que “o espírito da Lei 

é o de que a adequação dos conhecimentos não 

pressupõe que o responsável pela função-chave seja 

um atuário certificado por uma organização deste tipo” 

(organização de profissionais atuariais). Se assim é, ou 

seja, se a pertença a uma organização de profissionais 

de um determinado quadrante não constitui conditio sine 

qua non, no plano valorativo, para a avaliação da 

respetiva qualificação, a inscrição numa qualquer 

Ordem profissional também não o deverá ser. 

Em suma, considera-se que esta alínea c) deve ser 

suprimida.  

Não acolhido. 

Apenas decorre do texto das Orientações que 

a inscrição em Ordens profissionais é um 

elemento que é valorado a favor dos 

candidatos, mas que o contrário (i.e. a falta de 

inscrição) nunca é avaliado em sentido 

prejudicial, como tal não vemos razão para 

eliminar a alínea em questão. 
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Cap. 5 – ponto 5.2.1. 
No que diz respeito à exigência de os administradores 
executivos deterem uma experiência em funções de 
gestão, administração ou direção por um período não 
inferior a 3 anos, parece que o que se pretende é 
garantir que a pessoa tenha experiência de liderança ou 
senioridade compatível com o cargo. No entanto, a 
exigência de ocupar ou ter ocupado cargos de 
administração ou direção durante 3 anos poderá afastar 
pessoas com elevada senioridade, conhecimentos e 
competência reconhecida nas áreas da consultoria, 
academia, advocacia, entre outras.  

Considera-se que seria preferível prever que o 
candidato ao cargo deve possuir experiência profissional 
relevante com senioridade adequada ao cargo, não se 
restringindo a critérios quantitativos.  

Acolhido. 

Acrescentou-se no texto das Orientações o 
termo “preferencialmente”, o que clarifica que o 
facto de um candidato não ter 3 anos ou mais 
de experiência em funções de gestão, 
administração ou direção não configura 
automaticamente um critério de exclusão. 

Releve-se que também se passa a admitir 

experiência de outro tipo, se as 

responsabilidades inerentes e a senioridade 

forem relevantes. 

Cap. 5 – ponto 5.2.2. 
No que diz respeito às qualificações do órgão coletivo, 
embora tendo presente que os requisitos enunciados 
são mínimos, e que os membros devem deter 
conhecimentos generalizados em todos os domínios 
relevantes do negócio da empresa, a autonomização do 
requisito relativo às tecnologias de informação e 
comunicação parece ir no sentido de se exigir que pelo 
menos um membro do órgão de administração seja 
especialista nessa matéria.  

Sem prejuízo de, naturalmente, dever ter 
conhecimentos adequados para tomar decisões 
informadas, não se deverá procurar reduzir o órgão de 
gestão a um conjunto de técnicos especialistas, 
parecendo mais relevante que revelem conhecimentos 
adequados para garantir uma adequada gestão da 
empresa e a existência de uma estrutura adequada para 

Parcialmente acolhido. 

O texto das Orientações, ao descrever o 
domínio das tecnologias de informação e 
comunicação, já sugere que o membro em 
questão não tem de ser um especialista ou 
deter conhecimentos equiparáveis. Em 
qualquer caso, o texto foi clarificado no sentido 
de responder à preocupação expressa 
(“capacidade de compreender”).  

Por outro lado, como resulta do Ponto 2.4.4. do 

Final Report on Public Consultation n.º 

14/017 on Guidelines on system of 

governance (EIOPA), o conhecimento coletivo 

verifica-se em cada área desde que o órgão 
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gerir eficazmente os riscos da empresa, incluindo os 
associados às TIC e à segurança das empresas.  

Da mesma forma que o membro do órgão de 
administração com o pelouro da área jurídica ou da 
verificação do cumprimento não tem de ser especialista 
em direito, entende-se, pois, que o responsável pelo 
pelouro das TIC e segurança da informação não tem de 
ser especialista nessa matéria, embora deva ter os 
conhecimentos e experiência adequados que lhe 
permita gerir e supervisionar a área de forma informada.  

seja capaz de assegurar a gestão sã e prudente 

da empresa. 

Cap. 5 – ponto 5.2.2. 
Sobre os casos que comportam a necessidade de as 
entidades reavaliarem o órgão (qualificação coletiva), 
considera-se ser   excessivamente onerosa a 
reavaliação do órgão de administração quando saia um 
dos seus membros (primeiro caso do elenco), 
especialmente se esse membro não exercer funções 
executivas nem tenha sido determinante para as 
conclusões da avaliação coletiva previamente feita.  

Não acolhido. 

Deve ser mantida a regra de reavaliação 
sempre que ocorrem alterações na 
composição do órgão de administração, 
sobretudo quando estamos perante empresas 
com órgãos de administração reduzidos (três 
ou quatro administradores), em que a saída de 
um só membro é suscetível de pôr em causa 
o cumprimento permanente da adequação 
coletiva, razão pela qual se não for designado 
um substituto a empresa deve conseguir 
justificar essa desnecessidade.  

Em sentido semelhante no mercado, veja-se o 
Ponto 32.b.iii. das Joint Guidelines on the 
assessment of the suitability of members of 
the management body and key function 
holders under Directive 2013/36/UE and 
Directive 2014/65/UE. 

Cap. 5 – ponto 5.4. 
No que diz respeito à funções-chave, também se 
entende que as habilitações académicas relevantes 

Parcialmente acolhido. 
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identificadas no quadro poderão ser de alguma forma 
redutoras, em particular no que concerne às funções de 
gestão de riscos e de verificação do cumprimento.   

Não nos parece que um compliance officer tenha 
necessariamente de possuir uma licenciatura em 
direito ou na área de mercados de seguros para poder 
desempenhar eficazmente as suas funções, já que a 
função de controlo em questão obriga a possuir um 
conjunto diferenciado de  competências, que não 
apenas dos normativos aplicáveis, nomeadamente 
conhecimento das frameworks de gestão de risco e 
controlo interno que poderão ser obtidos por via de 
outras formações académicas nomeadamente nas 
áreas da Gestão do Risco, Auditoria, Economia, 
Gestão ou Finanças.  

Do mesmo modo, para desempenhar a função de 
gestão de riscos, entende-se que outras licenciaturas 
nas áreas da Economia, Gestão ou Finanças poderão 
ser igualmente relevantes para o cargo.  

O texto das Orientações foi alterado no sentido 
de indicar um leque, não exaustivo, de 
conhecimentos úteis ao desempenho das 
diferentes funções-chave (por oposição a 
conhecimentos obrigatórios), o que significa 
que não dispensa uma análise casuística. No 
caso da função-chave de gestão de riscos, 
entendeu-se, como sugerido, incluir nos 
conhecimentos úteis a formação nas áreas de 
economia ou gestão. 

 

Cap. 6 – ponto 6.2. 
O juízo de prognose negativo assente numa dúvida 
razoável como critério ponderador da avaliação de 
idoneidade, só deveria ser aplicado se fosse 
suficientemente fundamentado e devidamente 
circunstanciado junto do interessado. Exemplo: alguém 
que foi nomeado para uma função que exige 
apreciação prévia da idoneidade e sofre uma denúncia 
durante o processo de registo junto da ASF, que se 
vem mais tarde a constatar ser caluniosa. O juízo de 
prognose deveria basear-se em factos, que muitas 

Acolhido. 

O texto das Orientações foi revisto, no sentido 
de clarificar que a atuação da ASF deve ser 
sempre conforme à Lei, como sucede em 
matéria de fundamentação dos atos 
administrativos, inclusive os praticados com 
base num juízo de prognose. 
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vezes nem serão do conhecimento do regulador por 
estarem abrangidos pelo segredo de justiça.   

Assim, entende-se que deveria ser refletida nas 

Orientações a necessidade de o juízo de prognose 

negativo ser suficientemente fundamentado e 

circunstanciado junto do interessado, por forma a que 

este tenha oportunidade, em sede de audiência de 

interessados, de poder reagir tendo na sua posse os 

elementos que ponderaram na decisão de mérito da 

ASF (cfr. artigos 121.º ss do CPA).  

Cap. 7 – ponto 7.3.2. 
(A caixa de texto sobrepõe-se à nota de rodapé)  Tratou-se de um erro de formatação, 

entretanto corrigido. 

Cap. 7 – ponto 7.3.2. 
(A caixa de texto sobrepõe-se à nota de rodapé)  Tratou-se de um erro de formatação, 

entretanto corrigido. 

Cap. 7 – ponto 7.3.4. 
Entende-se que o 3.º exemplo não será “problemático”, 
na medida em que as atribuições de verificação do 
cumprimento não contendem com a prática de funções 
técnico-jurídicas. Aliás, um departamento de assuntos 
jurídicos ao fazer a revisão/redação de contratos estará, 
precisamente, a contribuir para a conformidade 
normativa da empresa de seguros.   

Ademais, nas empresas de seguros de pequena 
dimensão, considera-se desproporcional a segregação 
entre a função de verificação do cumprimento e de 
apoio jurídico, caso a pessoa responsável pela 
verificação do cumprimento tenha formação jurídica e 
possa desempenhar as funções de técnico 
jurista/diretor jurídico.  

 

Não acolhido. 

O exemplo em questão foi mantido, pois no 
caso em apreço, em que o responsável pela 
função-chave de verificação do cumprimento é 
chamado a verificar a conformidade (face à Lei 
e aos procedimentos e políticas internas da 
empresa) de trabalhos que o próprio realizou 
como Técnico jurista ou Diretor Jurídico, a 
função-chave não constitui verdadeiramente 
uma segunda linha de controlo independente 
da primeira linha (operacional) fiscalizada. 

Ainda assim, justamente porque se reconhece 

que a segregação destas funções nem sempre 

é possível, atendendo às diferenças de 

dimensão e perfil de negócio de cada empresa 
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o que importa é saber se, em caso de 

acumulação, a empresa consegue mitigar o 

risco de conflito de interesses, à luz das 

soluções que internamente forem 

consideradas as mais adequadas ou viáveis 

(p.ex. os assuntos serem discutidos num 

Comité ou ao nível do próprio órgão de 

administração, na presença do responsável 

pela função-chave). 

Cap. 7 – ponto 7.3.4. 
(A caixa de texto sobrepõe-se à nota de rodapé) Tratou-se de um erro de formatação, entretanto 

corrigido. 

Cap. 9 
Quanto à 1.ª instrução (sobre o preenchimento de todas 
as secções aplicáveis do Anexo I da NR n.º 3/2017-R), 
considera-se que carece de sentido a exigência do 
preenchimento completo de todas as secções no caso 
de recondução, sobretudo se não se tiver verificado 
qualquer alteração face ao último questionário enviado.  

Assim, propõe-se que a recondução seja excluída desta 

1.ª instrução.   

Acolhido. 

Foi clarificado o texto das Orientações, pois só 
é obrigatório serem preenchidas as Secções 
do questionário aplicáveis ao tipo de pedido 
apresentado. 

Cap. 9 
Seria relevante clarificar o que se entende por Funções 

de Gestão Corrente, Funções Executivas ou ambas no 

âmbito do ponto 4.3.1 do Anexo I da Norma 

Regulamentar N.º 3/2017-R, de 18 de maio 

(Questionário sobre Adequação das Pessoas que 

Dirigem Efetivamente a Entidade, a Fiscalizam ou são 

Responsáveis por Funções-Chave e do Atuário 

Responsável).   

Parcialmente acolhido. 

Está em curso um projeto de revisão da NR n.º 
3/2017-R, podendo vir a ser alterado o campo 
referente às funções de gestão corrente. Para 
efeitos das presentes Orientações, para já a 
prioridade foi avançar uma definição de 
funções executivas: intervenção na gestão da 
empresa ao nível da sua direção acumulada 
com a capacidade de decisão a alto nível. 
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Cap. 9 
Já agora, a propósito do ponto II (Disponibilidade) do 
Anexo II da Norma Regulamentar N.º 3/2017-R, de 18 
de maio (Apreciação coletiva de órgãos colegiais), seria 
também relevante clarificar o que se entende por 
funções equivalentes e funções de natureza distinta. 
Por exemplo, como se qualifica o exercício de funções 
executivas, não executivas, de entidades não 
supervisionadas a este respeito?  

Está em curso um projeto de revisão da NR n.º 

3/2017-R, podendo vir a ser alterado o Anexo II 

de modo a clarificar o significado de funções 

equivalentes ou revista a forma como esta 

questão é feita. 

 

 

 


