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A — INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO  

O regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e resseguradora (RJASR), aprovado 

pela Lei n.º 147/2015, de 9 de setembro, veio impor deveres de conduta adicionais às empresas de 

seguros que exercem atividade em território português, para além de introduzir alterações pontuais aos 

deveres já estabelecidos no regime anteriormente vigente. Posteriormente, o regime jurídico da 

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

pensões (RJFP), aprovado pela Lei n.º 27/2020, de 23 de julho, veio promover uma convergência 

acrescida com o regime aplicável à atividade seguradora em matéria de conduta de mercado. 

Em face do exposto, procedeu-se à revisão e atualização do quadro regulatório relativo à conduta de 

mercado, quer das empresas de seguros, quer das entidades gestoras de fundos de pensões, 

adaptando-o em função das alterações introduzidas pelo RJASR e, mais recentemente, pelo RJFP, 

bem como dos desenvolvimentos entretanto ocorridos e da experiência de supervisão adquirida.  

Para além do regime aplicável à política de tratamento dos clientes, à gestão de reclamações, ao 

provedor e ao interlocutor perante a ASF, pretendeu-se também que, no quadro do sistema de 

governação, fossem devidamente contemplados os princípios e riscos associados à conduta de 

mercado, introduzindo-se um capítulo autónomo dedicado a esta matéria. A norma regulamentar 

adaptou, ainda, os requisitos aplicáveis ao reporte para efeitos de supervisão comportamental e à 

divulgação pública de informação. 

Por último, a matéria relativa ao tratamento de reclamações pela ASF, prevista no artigo 157.º do 

RJASR, no artigo 198.º do RJFP e no artigo 76.º do regime jurídico da distribuição de seguros e de 

resseguros, aprovado pela Lei n.º 7/2019, de 16 de janeiro, não se encontrava vertida em normativo 

próprio. Deste modo, foram concretizados os procedimentos aplicáveis ao tratamento das reclamações 

apresentadas à ASF relativamente a atos ou omissões das entidades supervisionadas, visando-se uma 

abordagem integrada dos mecanismos de reclamação a que podem recorrer os clientes nos setores 

segurador e dos fundos de pensões. 
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De forma a garantir uma maior consistência ao nível do conteúdo e sistemática da regulamentação, 

optou-se por emitir uma nova norma regulamentar relativa à conduta de mercado, complementada com 

a matéria relativa ao tratamento de reclamações pela ASF, revogando-se a Norma Regulamentar n.º 

10/2009-R, de 25 de junho, alterada pelas Normas Regulamentares n.ºs 2/2010-R, de 4 de março, e 

2/2013-R, de 10 de janeiro, a Circular n.º 9/2009, de 5 de agosto, alterada pela Circular n.º 3/2010, de 4 

de março, e a Circular n.º 8/2010, de 27 de maio, e procedendo-se ainda à revogação dos artigos 37.º 

e 38.º da Norma Regulamentar n.º 7/2007-R, de 17 de maio, do n.º 2 do artigo 28.º, das alíneas e) e f) 

do n.º 2 do artigo 33.º e do anexo V da Norma Regulamentar n.º 8/2016-R, de 16 de agosto. 

O projeto de norma regulamentar foi submetido a processo de consulta pública. 

A consulta pública decorreu entre os dias 26 de novembro de 2021 e 7 de janeiro de 2022, tendo sido 

recebidas cinco respostas, três das quais são publicadas em anexo, em virtude de os respondentes 

não se terem oposto à publicação dos respetivos contributos, conforme previsto no ponto 3 do 

Documento de Consulta Pública n.º 10/2021. 

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

 

B) QUESTÕES SUSCITADAS E FUNDAMENTOS PARA A DECISÃO DA ASF QUANTO AO RESPETIVO 

ACOLHIMENTO  

De acordo com a nova metodologia aplicável às consultas públicas da ASF, instituída no âmbito do 

presente processo regulamentar, foram formuladas no Documento de Consulta Pública questões 

concretas sobre as matérias vertidas no projeto sob consulta, propondo-se ainda a utilização de uma 

tabela de comentários destinada a facilitar a respetiva formulação, nos termos previstos no ponto 3 do 

Documento de Consulta Pública. 

Assim, apresenta-se em anexo a referida tabela com a consolidação de todas as questões suscitadas 

na resposta à consulta pública, bem como os fundamentos para o respetivo acolhimento 

total/acolhimento parcial/não acolhimento na versão final da Norma Regulamentar n.º 7/2022-R, de 7 

de junho. 
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Por último, aproveitou-se o presente ensejo normativo para introduzir ajustamentos nos requisitos 

aplicáveis ao reporte para efeitos de supervisão comportamental, refletidos, designadamente, no n.º 5 

do artigo 22.º, no n.º 1 do artigo 23.º, no artigo 24.º, nos n.ºs 1 e 3 do artigo 26.º, no artigo 31.º e nos 

artigos 42.º a 49.º da norma regulamentar. 



 

 

   TABELA DE COMENTÁRIOS 

Projeto de norma regulamentar relativa à conduta de mercado e ao tratamento de reclamações 
pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) 

 

Questão/Artigo Resposta/Comentário Resolução 

Em geral  

 

Tendo em consideração o que se estabelece no quadro legal, 
designadamente no artigo 64º, no 2 al. b) do RJASR, aprovado 
pela Lei 147/2015 de 9 de Setembro, propõe-se à consideração 
da ASF a possibilidade de, sempre que adequado, serem 
adotadas regras alternativas, e/ou orientações, que tenham em 
consideração a necessidade de assegurar a proporcionalidade 
do sistema de governação das empresas de seguros à 
natureza, dimensão e complexidade das suas atividades. Seria 
importante para as empresas de menor dimensão e ou cujas 
atividades podem apresentar menor complexidade ter alguma 
indicação sobre os requisitos cujo cumprimento por parte 
destes operadores poderia ser dispensado.   

Registado. 

Conforme explicitado no preâmbulo e em diversas 
disposições da norma regulamentar, pretende-se 
que os requisitos estatuídos sejam aplicados de 
forma proporcional à natureza, dimensão e 
complexidade dos riscos inerentes à atividade 
desenvolvida por cada empresa de seguros ou 
entidade gestora, preservando-se, ainda, a 
liberdade e autonomia dos operadores quanto à 
escolha da sua própria estrutura organizacional.  

Reconhecendo-se as dificuldades inerentes à 
aplicação do princípio da proporcionalidade, que 
têm sido objeto de ponderação e densificação nos 
trabalhos em curso a nível europeu, 
designadamente no âmbito da revisão da Diretiva 
Solvência II, considera-se que, nesta fase, a 
norma regulamentar não deverá ir além dos 
princípios e regras gerais estabelecidos (v.g. nos 
artigos 20.º, 21.º e 22.º), sem prejuízo de esta 
matéria ser reavaliada em função da experiência 
decorrente da aplicação prática do normativo em 
causa.  

Procedimento de análise pela ASF das 
reclamações formuladas nos livros de 
reclamações (físico e eletrónico) e das 

Julgamos que o PNR (nos seus Capítulos lll e VIII) deveria 
esgotar a regulamentação do tratamento das reclamações 
apresentadas, através de todos os canais disponíveis, às 

Não acolhido.  

Conforme previsto no n.º 9 do artigo 6.º e no n.º 2 
do artigo 33.º da norma regulamentar, o regime 
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correspondentes respostas (“alegações”) 
oferecidas pelas empresas de seguros e 
entidades gestoras  

 

empresas de seguros, às entidades gestoras e à ASF. Para o 
efeito, o PNR deveria regulamentar o procedimento de análise 
pela ASF das reclamações formuladas nos livros de 
reclamações (físico e eletrônico) e das respostas ("alegações") 
oferecidas pelas empresas de seguros e entidades gestoras, 
nos termos do artigo 6.º do Decreto-lei n.º 156/2005, de 15 de 
setembro (“DL 156/2005”). Trata-se, no fundo, de regulamentar 
a análise pela ASF de um círculo restrito de reclamações 
abrangidas pelo disposto no artigo 11.º do PNR.  

Esta tramitação (gestão de reclamações e resposta a pedidos 
de informação ou esclarecimento) processa-se através do 
“Portal do Consumidor — Operadores” e é regulada 
parcialmente na Circular da ASF n.º 1/2009, de 22 de janeiro, e 
na Circular da ASF n.º 4/2010, de 4 de março (que alterou 
aquela). A atualização do regime destas circulares (a revogar) 
— na parte evidentemente não prevista no DL 156/2005 — 
deveria ficar plasmada no PNR (prevendo-se a regulamentação 
a que se refere a parte final dos artigos 6.º, n.º 9, e 33.º, n.º 2, 
do PNR e desenvolvendo-se o disposto no artigo 18.º, n.º 2, do 
PNR). 

Por exemplo: após receção das reclamações formuladas nos 
livros de reclamações (físico e eletrónico) e das respostas 
oferecidas pelas empresas de seguros e pelas entidades 
gestoras, que atuação poderá ser adotada pela ASF? Qual é o 
prazo de resposta aos pedidos de informação ou 
esclarecimento apresentados pela ASF?  

estabelecido em matéria de gestão de 
reclamações por parte dos operadores e em 
matéria de tratamento de reclamações pela ASF 
não prejudica o regime aplicável às reclamações 
formuladas no Livro de Reclamações em formato 
físico ou eletrónico, nos termos fixados na lei e 
respetiva regulamentação.  

Não se pretendeu, assim, fixar requisitos 
adicionais em relação às referidas reclamações, 
para além dos já estabelecidos no respetivo 
regime, clarificando-se apenas que, para efeitos 
da respetiva gestão, deverá ser igualmente 
utilizado o Portal do Consumidor – Operador nos 
contactos com a ASF, e que o acesso à 
plataforma digital para apresentar uma 
reclamação no Livro de Reclamações em formato 
eletrónico deve constar do separador dedicado à 
Conduta de Mercado do sítio dos operadores na 
Internet (vd. n.º 2 do artigo 18.º e alínea b) do n.º 
2 do artigo 32.º da norma regulamentar).   

Questão 1: Concorda com o objeto da A APFIPP concorda com o objecto da Norma Regulamentar, Registado. 
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norma regulamentar ou considera que 
algumas das matérias deveriam ser 
autonomizadas ou, ainda, que outras 
matérias deveriam integrar esta norma 
regulamentar? 

 

que parece estar em linha com o regime dos artigos 145.º a 
148.º do Regime Jurídico da constituição e do funcionamento 
dos Fundos de Pensões e das Entidades Gestoras de Fundos 
de Pensões (RJFP). No artigo 146.º do RJFP regula-se a 
política de concepção e aprovação de Fundos de Pensões 
Abertos de adesão individual, mas sempre perante um 
participante genérico ou perfil de participante, para o qual o 
Fundo seja adequado. 

Por outro lado, nos artigos 164.º e seguintes do RJFP regula-se 
o “Documento Informativo”, no contexto da informação a prestar 
aos contribuintes potenciais, em adesões individuais a Fundos 
de Pensões Abertos. 

Com a transição de competências de supervisão e sucessão de 
normas, parece ter passado a existir menor desenvolvimento 
regulamentar no que se refere à comercialização/distribuição de 
adesões individuais, nomeadamente, quanto à verificação da 
adequação do contrato de adesão/Fundo de Pensões às 
circunstâncias do Cliente concreto. 

A Norma em apreciação prevê, no âmbito da política de 
tratamento dos Clientes, que devem ser instituídos mecanismos 
necessários para assegurar “…que não são constituídos fundos 
de pensões e contratualizadas adesões coletivas ou individuais 
pela entidade gestora com características desajustadas face ao 
perfil e às necessidades consoante aplicável, dos respetivos 
associados, contribuintes ou participantes, incluindo a definição 
de perfis padronizados para os quais determinado produto, 
fundo ou adesão seja, em geral, considerado desadequado” 

Reconhecendo-se as dificuldades decorrentes da 
conjugação de vários instrumentos normativos no 
que se refere à aplicação das disposições 
correspondentes aos fundos de pensões e às 
entidades gestoras de fundos de pensões, 
nomeadamente quanto está em causa uma 
aplicação de requisitos por via remissiva, 
considera-se que a norma regulamentar em 
apreço, relativa à conduta de mercado, não deve 
conter disposições com incidência direta em 
matéria de distribuição, regulada em sede própria.  
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(vide alínea c) do seu artigo 5.º). 

No entanto, pese embora as remissões, constantes do artigo 
172.º do RJFP, bem como do artigo 3.º da Lei n.º 7/2019, de 16 
de Janeiro, que aprova o Regime Jurídico da Distribuição de 
Seguros e de Resseguros, estenderem, à distribuição de 
Fundos de Pensões, a observância, com as devidas 
adaptações, de regras decorrentes da IDD, continua a subsistir, 
salvo melhor opinião, um vazio normativo, que importa 
colmatar, no que concerne à existência de normas 
especificamente aplicáveis ao sector dos Fundos de Pensões, 
neste domínio, o que suscita várias dúvidas e incertezas ao 
mercado, nomeadamente quanto à observância de 
determinados requisitos patentes, por exemplo, em 
Regulamentação europeia associada à IDD, podendo 
encontrar-se aqui, num quadro mais genérico, espaço para 
desenvolver e/ou clarificar essa regulamentação. 

Questão 1: Concorda com o objeto da 
norma regulamentar ou considera que 
algumas das matérias deveriam ser 
autonomizadas ou, ainda, que outras 
matérias deveriam integrar esta norma 
regulamentar? 

 

Em geral, o setor concorda com o objeto da norma 
regulamentar, mas considera adicionalmente que: 

#) A matéria relativa à Publicidade, na medida em que integra 
também o Capítulo IV do Título III do RJASR, deveria 
igualmente ser objeto desta norma regulamentar, com a 
consequente revogação da Norma Regulamentar n.º 03/2010-R 
(Publicidade). 

Não acolhido. 

Tendo em conta as especificidades da matéria 
relativa à publicidade e o facto de a Norma 
Regulamentar n.º 3/2010-R ter um âmbito 
subjetivo alargado, aplicando-se às empresas de 
seguros, mediadores de seguros e entidades 
gestoras de fundos de pensões, na ponderação 
global do regime e respetiva sistematização foi 
considerado mais adequado manter 
autonomamente a referida norma, sem prejuízo da 
sua posterior revisão.  
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No entanto, para garantir uma adequada 
clarificação da sistematização de todas as 
matérias relacionadas com a conduta de mercado, 
foi inserida na presente norma uma disposição 
remissiva, prevendo expressamente que a 
publicidade efetuada pelas empresas de seguros 
e pelas entidades gestoras de fundos de pensões 
é regulada em normativo próprio.  

Opção semelhante foi adotada na norma que 
regulamenta o regime jurídico da distribuição de 
seguros e de resseguros (Norma Regulamentar 
n.º 13/2020-R, de 30 de dezembro), no que diz 
respeito aos mediadores de seguros e de seguros 
a título acessório. 

Questão 1: Concorda com o objeto da 
norma regulamentar ou considera que 
algumas das matérias deveriam ser 
autonomizadas ou, ainda, que outras 
matérias deveriam integrar esta norma 
regulamentar? 

Sim, consideramos que o objeto da norma regulamentar está 
correto. 

Registado. 

Questão 2: Concorda com o âmbito 
subjetivo da norma regulamentar, 
nomeadamente com a aplicação do regime 
à atividade seguradora e à atividade de 
gestão de fundos de pensões? E, no âmbito 
desta última atividade, concorda com a 
inclusão da atividade exercida por 

Tal como referido na carta que capeia o presente Anexo, 
afigura-se que matérias como a política de tratamento dos 
Participantes e Beneficiários ou os princípios de Gestão de 
Reclamações, arriscam-se a serem considerados desconformes 
com o regime previsto na Directiva IORP II, salvo na medida em 
que possam ser justificados para permitir a actividade da ASF 
enquanto Entidade com poderes de supervisão para verificar a 

Parcialmente acolhido.  

Aditada no preâmbulo uma referência ao facto de 
os deveres estabelecidos serem, em 
determinados casos, extensíveis às instituições de 
realização de planos de pensões profissionais 
autorizadas ou registadas em outro Estado 
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instituições de realização de planos de 
pensões profissionais autorizadas ou 
registadas em outro Estado membro 
relativas a um plano de pensões 
profissional em que a relação entre o 
associado e os participantes e os 
beneficiários seja regida pela legislação 
social e laboral nacional? 

 

correcta aplicação da legislação social e laboral nacional 
relevante e o cumprimento dos deveres de informação 
aplicáveis. 

Nessa medida, sugere-se que essa fundamentação (ou 
limitação de aplicação) seja explicitada no Diploma. 

Por outro lado, propõe-se que seja reconsiderado se a matéria 
do Capítulo IV (Interlocutor com a ASF), não poderia igualmente 
ser aplicada a uma IORP em actividade cross border, 
precisamente para exercício dos poderes da ASF na verificação 
do cumprimento daquela legislação. 

membro da União Europeia, de forma a permitir 
uma supervisão efetiva da respetiva atividade no 
que diz respeito ao cumprimento da legislação 
social e laboral nacional e dos requisitos de 
informação aplicáveis.   

A matéria do capítulo IV, referente ao Interlocutor 
perante a ASF, é aplicável às instituições de 
realização de planos de pensões profissionais 
autorizadas ou registadas em outro Estado 
membro, uma vez que tal capítulo não integra o 
elenco de matérias expressamente excluídas no 
âmbito da alínea f) do n.º 1 do artigo 2.º da norma 
regulamentar. 

Questão 2: Concorda com o âmbito 
subjetivo da norma regulamentar, 
nomeadamente com a aplicação do regime 
à atividade seguradora e à atividade de 
gestão de fundos de pensões? E, no âmbito 
desta última atividade, concorda com a 
inclusão da atividade exercida por 
instituições de realização de planos de 
pensões profissionais autorizadas ou 
registadas em outro Estado membro 
relativas a um plano de pensões 
profissional em que a relação entre o 
associado e os participantes e os 
beneficiários seja regida pela legislação 

Em geral, o setor concorda com o âmbito subjetivo da norma 
regulamentar, mas considera adicionalmente que: 

#) Deveria clarificar-se o enquadramento das associações 
mutualistas, também supervisionadas pela ASF. 

Não acolhido. 

Face ao disposto no artigo 2.º da norma 
regulamentar, verifica-se que as associações 
mutualistas não integram o respetivo âmbito de 
aplicação subjetivo.  

Saliente-se que, em relação às associações 
mutualistas identificadas para efeitos de aplicação 
do regime transitório de supervisão previsto no 
Decreto-Lei n.º 59/2018, de 2 de agosto, que 
aprovou o Código das Associações Mutualistas, é 
aplicável o disposto na Norma Regulamentar n.º 
3/2020-R, de 12 de maio, relativa ao reporte inicial 
exigível às referidas associações, incluindo, 
designadamente, os procedimentos a adotar no 
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social e laboral nacional? relacionamento entre a ASF e os operadores 
supervisionados (por exemplo, através da 
utilização do Portal ASF como meio privilegiado 
para reporte de informação), bem como a 
prestação de informação sobre modalidades de 
benefícios de segurança social e o 
relacionamento com os associados e subscritores 
dessas modalidades, a política de tratamento e 
informação sobre a gestão de reclamações. 

Questão 2: Concorda com o âmbito 
subjetivo da norma regulamentar, 
nomeadamente com a aplicação do regime 
à atividade seguradora e à atividade de 
gestão de fundos de pensões? E, no âmbito 
desta última atividade, concorda com a 
inclusão da atividade exercida por 
instituições de realização de planos de 
pensões profissionais autorizadas ou 
registadas em outro Estado membro 
relativas a um plano de pensões 
profissional em que a relação entre o 
associado e os participantes e os 
beneficiários seja regida pela legislação 
social e laboral nacional? 

 

Sim, concordamos, mas entendemos que algumas disposições 
não são facilmente aplicáveis às seguradoras em livre 
prestação de serviços (FOS, em inglês) e, portanto, sem 
presença local. Por vezes, a seguradora FOS está sujeita a 
uma dupla regulação, no seu país de origem e em Portugal, o 
que provoca duplicação de trabalho e podem levar a 
inconsistências e até mesmo a requisitos contraditórios. Em 
nossa opinão, é também contrário ao objetivo de convergência 
da supervisão promovido pela EIOPA a esse respeito. 

Registado. 

Por força do disposto nos artigos 200.º e 241.º do 
RJASR, os requisitos fixados em matéria de 
conduta de mercado são extensíveis, 
respetivamente, às sucursais de empresas de 
seguros com sede em outro Estado membro da 
União Europeia e às empresas de seguros com 
sede em outro Estado membro que exerçam 
atividade em regime de livre prestação de 
serviços. 

Não obstante, foram tidas em consideração, na 
norma regulamentar, as especificidades do 
exercício de atividade em regime de livre 
prestação de serviços, designadamente em sede 
de prestação de informação para efeitos de 
supervisão, e excluindo-se tais operadores da 
aplicação das disposições incidentes sobre o 
sistema de governação (vd. capítulo VI da norma 
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regulamentar).   

Em particular, no âmbito do reporte regular 
relativo à gestão de reclamações, as empresas de 
seguros que exerçam atividade em regime de livre 
prestação de serviços apenas remetem à ASF o 
relatório respetivo mediante solicitação, o mesmo 
sucedendo em relação ao relatório para efeitos de 
supervisão comportamental. Por outro lado, estes 
operadores encontram-se dispensados do reporte 
pontual relativo à função autónoma responsável 
pela gestão de reclamações (vd. n.º 1 do artigo 
23.º da norma regulamentar). 

Considera-se, em qualquer caso, que a ASF deve 
dispor dos meios necessários para assegurar uma 
supervisão efetiva da atividade exercida em 
território português ao abrigo da liberdade de 
prestação de serviços, exercendo os poderes 
legais que lhe são atribuídos na qualidade de 
autoridade de supervisão do Estado membro de 
acolhimento.    

Questão 3: Concorda com o conjunto de 
definições previsto ou entende que a 
interpretação e aplicabilidade da norma 
regulamentar seriam facilitadas pelo 
aditamento de outras definições? Neste 
último caso, quais? 

 

No que concerne ao conjunto de definições contempladas no 
artigo 3.º do projecto de Norma, uma das situações que chama 
a atenção do leitor, consiste no facto de existirem duas alíneas 
distintas com definições diversas para a mesma expressão 
“Reclamação”, conforme seguidamente se transcreve (vide 
alíneas d) e e) do n.º 1 da mencionada disposição): 

“d) «Reclamação», no âmbito dos capítulos II a IV e VII, a 

Acolhido.  

Foi aditada uma referência ao capítulo VI no 
elenco previsto na alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º 
da norma regulamentar. 

*** 

Acolhido.  
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manifestação de discordância em relação a posição assumida 
por empresa de seguros ou entidade gestora, ou de 
insatisfação em relação aos serviços prestados por estas, bem 
como qualquer alegação de eventual incumprimento, 
apresentada por clientes; 

e) «Reclamação», no âmbito do capítulo VIII, a manifestação de 
discordância em relação a posição assumida por uma entidade 
supervisionada pela ASF ou de insatisfação em relação aos 
serviços prestados pela mesma, bem como qualquer alegação 
de eventual incumprimento, apresentada por tomadores de 
seguros, segurados, subscritores, associados, contribuintes, 
participantes, beneficiários e lesados;” 

Não obstante o facto desta situação ser susceptível de 
introduzir uma complexidade acrescida à interpretação do 
normativo em análise, face à citada duplicação, importa 
destacar que a palavra “Reclamações” aparece, também, no 
âmbito do capítulo VI (vide alínea e) do n.º 3 do artigo 22.º), 
sendo relevante clarificar, salvo melhor opinião, nesse contexto, 
qual o seu significado, dado que o texto transcrito supra, 
apenas faz referência aos “capítulos II a IV e VII” e ao “capítulo 
VIII”. 

*** 

Para além das observações anteriormente apresentadas, 
submete-se, seguidamente, alguns comentários adicionais 
referentes ao conceito de “Recomendação”, que consta da 
alínea g), do n.º 1, do artigo 3.º do projecto de Diploma em 
discussão. 

Foi alterada a definição de «Recomendação» 
prevista na g) do n.º 1 do artigo 3.º, com ligeiras 
alterações de redação. 

*** 

Acolhido.  

Foi aditada a definição de «suporte duradouro» 
(alínea j) do n.º 1 do artigo 3.º da norma 
regulamentar).  
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Com efeito, verifica-se, ao longo dos anos, que o Provedor 
designado pela APFIPP, em nome de algumas das suas 
Associadas, para as adesões individuais a Fundos de Pensões 
abertos, exerceu a prerrogativa de emitir Recomendações, 
numa dupla vertente: de resolução do caso concreto que era 
objecto da reclamação, mas também, frequentemente, com 
orientações de utilidade transversal para toda a actividade, por 
corresponderem a posições sobre aquelas que, do seu ponto 
de vista, constituíam as melhores práticas do mercado. 

A definição de “Recomendação” que agora vem proposta no 
projecto de Norma Regulamentar é, nesse sentido, redutora, 
porquanto não contempla esta última dimensão. 

A definição parece ainda redutora na medida em que não deve 
restringir-se, salvo melhor opinião, a uma análise de 
procedimentos, podendo estar em causa decisões sobre 
direitos dos participantes/beneficiários ou omissões das 
entidades visadas. 

Sugere-se, assim, que a definição de «Recomendação» seja 
ajustada do seguinte modo: 

“a orientação emitida pelo provedor do cliente ou pelo provedor 
dos participantes e beneficiários que resulte de uma análise dos 
procedimentos e decisões da empresa de seguros ou entidade 
gestora e que, consequentemente, preveja alguma medida 
corretiva ou que vise ajustar um ou mais dos procedimentos 
implementados pela mesma, podendo, no caso de provedor 
que exerça a sua atividade para mais do que uma entidade, 
conter orientações genéricas sobre as melhores práticas 
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de mercado na matéria objeto da Reclamação, que se 
revelem de utilidade para todo o sector”. 

(sublinhado e realce nossos). 

*** 

Em relação à possibilidade de serem introduzidas no diploma 
novas definições, coloca-se à consideração da ASF a 
introdução do conceito de “suporte duradouro”, referenciado, 
muitas vezes, no documento. 

Questão 3: Concorda com o conjunto de 
definições previsto ou entende que a 
interpretação e aplicabilidade da norma 
regulamentar seriam facilitadas pelo 
aditamento de outras definições? Neste 
último caso, quais? 

 

Sobre as definições, o setor considera que: 

1) Existem dois conceitos de “Reclamação” que, para a sua 
distinção, remetem para os capítulos respetivos. Atendendo à 
dimensão da Norma Regulamentar pode não ser facilmente 
percetível a que tipo de entidades se refere cada tipo de 
reclamação. Nesse sentido, sugere-se que o próprio conceito, 
pelo menos no caso da alínea e), faça desde logo menção de 
que se trata de “Reclamação, no âmbito do capítulo VIII, a que 
seja apresentada à ASF manifestando discordância em relação 
a posição assumida por uma entidade que esteja sob a sua 
supervisão (…)”. 

2) Seria benéfico o aditamento da definição de “reclamante”. 

3) Seria interessante incluir a definição de “apreciação”, uma 
vez que ao longo do documento existem referências aos termos 
“recomendação” e “apreciação”, utilizados de forma 
semelhante, sendo contudo conceitos distintos, considerando 
que nem sempre as apreciações podem conter 

1) Acolhido.  

Foi aditada uma referência ao tratamento de 
reclamações pela ASF no âmbito da alínea e) do 
n.º 1 do artigo 3.º da norma regulamentar. 

2) Não acolhido.  

Definido o conceito de reclamação, entende-se 
que o conceito de reclamante não reveste uma 
particularidade técnico-jurídica que justifique a 
respetiva definição, interpretando-se no sentido 
geral do termo. Assim, reclamante será todo 
aquele que apresente uma reclamação, sem 
prejuízo da necessária verificação dos requisitos 
de elegibilidade aplicáveis a cada reclamação.    

3) Não acolhido.  

A introdução da definição de “recomendação” 
(alínea g) do n.º 1 do artigo 3.º da norma) teve 
precisamente em vista estabelecer uma 
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recomendações. Complementarmente, deveria rever-se 
também a definição de “recomendação” com este mesmo 
propósito. 

4) Como definição de “Outras instâncias” constam “os tribunais 
e mecanismos de resolução alternativa ou extrajudicial de 
litígios, tais como centros de arbitragem e julgados de paz”. Os 
mecanismos de resolução alternativa de litígios já são em si 
entendidos como extrajudiciais, pelo que se dispensará a 
expressão “ou extrajudicial” ou “alternativa” já que aparentam 
referir-se ao mesmo. Conforme consta no site da Comissão 
Europeia: “Por resolução alternativa de litígios (RAL), entende-
se a resolução extrajudicial de uma queixa com a assistência de 
uma entidade imparcial de resolução de litígios. Esta forma de 
resolver litígios de consumo mais fácil, mais rápida e menos 
dispendiosa do que o recurso aos tribunais. Entre os tipos de 
resolução alternativa de litígios, destacam-se: a mediação; a 
conciliação; os provedores; a arbitragem; as comissões de 
resolução de litígios”. 

diferenciação face às situações de mera análise 
ou apreciação, julgando-se suficiente depreender 
a contrario desta definição as demais situações 
que não se reconduzem a uma recomendação.  

4) Acolhido.  

Termo “extrajudicial” eliminado no âmbito da 
definição de «Outras instâncias» prevista na 
alínea h) do n.º 1 do artigo 3.º da norma 
regulamentar.  

 

Questão 3: Concorda com o conjunto de 
definições previsto ou entende que a 
interpretação e aplicabilidade da norma 
regulamentar seriam facilitadas pelo 
aditamento de outras definições? Neste 
último caso, quais? 

 

Sim, concordamos com as definições. Registado. 

Questão 4: Concorda com os prazos 
estabelecidos neste capítulo (v.g. cinco 

Aproveita-se, adicionalmente, esta questão para abordar uma 
matéria conexa, que tem que ver com condições de Não acolhido. 
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anos para manutenção do registo de 
informação e de arquivo de documentação 
relativa à gestão de reclamações; 20 dias 
úteis para não admissão da reclamação, 
nos casos em que o reclamante não supra 
as omissões detetadas, ou para resposta à 
reclamação; cinco dias úteis para dar 
conhecimento ao reclamante da ausência 
de elementos ou inobservância de 
requisitos de admissibilidade, e da 
necessidade de suprir estas falhas, bem 
como da impossibilidade de cumprir os 
prazos definidos)? 

 

elegibilidade das reclamações para o provedor.  
Conforme referido, inicialmente, nesta exposição, o provedor 
do Cliente de Seguros foi introduzido na legislação nacional, 
numa fase posterior àquela em que as Entidades Gestoras de 
Fundos de Pensões passaram a ter que designar um provedor 
dos participantes e beneficiários de adesões individuais a 
Fundos de Pensões Abertos.  
Saltou logo à vista a diferença de regimes, na medida em que, 
no caso da actividade Seguradora – e porque se estabeleceu 
simultaneamente a obrigatoriedade da criação de um 
departamento interno de gestão de reclamações – o provedor 
foi concebido como uma instância de recurso ou um segundo 
grau de apreciação das reclamações.  
Verifica-se, agora, o alargamento às adesões individuais a 
Fundos de Pensões Abertos, do regime em vigor para a 
actividade Seguradora. Assim, o projeto de Norma 
Regulamente prevê indistintamente que “são consideradas 
elegíveis para efeitos de apresentação ao provedor nos termos 
do número anterior as reclamações às quais não tenha sido 
dada resposta pela empresa de seguros ou entidade gestora 
no prazo máximo de 20 dias úteis contados a partir da data da 
respetiva receção ou quando, tendo sido dada uma resposta, o 
reclamante discorde do sentido da mesma, prorrogando-se o 
prazo máximo para 30 dias úteis nos casos que revistam 
especial complexidade” (vide n.º 2 do artigo 15.º).  
A experiência do provedor designado pela APFIPP, em nome 
de algumas das suas Associadas, neste domínio aconselhava 
a solução diversa.  
De facto, a possibilidade de acesso imediato ao provedor 
revelou-se sempre uma faculdade apreciada pelos 
participantes e beneficiários descontentes. Num mundo em 
que o tempo se tornou um bem escasso, os Clientes não 
compreendem a necessidade de ter de percorrer diversas 
instâncias até poder aceder ao provedor.  

Na ponderação do regime global da norma 
regulamentar considerou-se adequado assegurar, 
tanto quanto possível, uma convergência entre o 
regime aplicável à atividade seguradora e o 
regime aplicável à atividade de gestão de fundos 
de pensões. Assim, nesta matéria não se 
vislumbram fundamentos para diferenciar, de 
forma substantiva, os clientes das empresas de 
seguros dos participantes e beneficiários de 
adesões individuais a fundos de pensões abertos.  

Visa-se, neste âmbito, uma abordagem integrada 
dos mecanismos de reclamação a que podem 
recorrer os clientes, quer no setor segurador, quer 
no setor dos fundos de pensões. Assim, a opção 
regulatória adotada foi a de, em primeira 
instância, as reclamações deverem ser 
apresentadas junto da entidade reclamada, por se 
entender que, em termos lógicos, essa deve ser a 
primeira sede de tentativa de resolução de 
eventuais questões ou discordâncias que possam 
surgir entre os clientes e as entidades 
supervisionadas. A apresentação de uma 
reclamação junto do provedor ou junto da ASF 
deve constituir uma segunda instância de 
apreciação das referidas questões, de acordo com 
as boas práticas anteriormente identificadas e que 
a presente norma regulamentar procura 
sedimentar. 
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O provedor apresenta uma característica fulcral no tratamento 
das reclamações, que é a sua independência face à Entidade 
visada. O provedor é um órgão autónomo na estrutura de 
governo das adesões individuais a Fundos de Pensões Abertos, 
não estando ligado às Entidades Gestoras, nem em termos de 
instalações, nem de sistemas de informação, nem de 
organização de serviços.  

Essa independência constitui uma característica muito 
apreciada pelos Clientes, pelo que se afigura um retrocesso a 
imposição da obrigatoriedade de prévia reclamação para o 
departamento interno da Entidade Gestora, como condição de 
recurso ao provedor.  
Quem recorre ao provedor já se apresenta muitas vezes 
fatigado de um longo percurso de frustração de expectativas, 
que agora aparentemente se pretende prolongar.  
Por outro lado, nos termos do n.º 2 do artigo 19.º do Estatuto e 
Regulamento do Provedor da APFIPP, estabelece-se que “o 
provedor exerce ainda as suas funções, por iniciativa própria, 
relativamente a factos que por qualquer outro modo cheguem 
ao seu conhecimento”.  

Assim, o impulso processual inicial não está limitado à 
apresentação de reclamações pelos participantes e 
beneficiários de adesões individuais, mas pode ser da iniciativa 
própria do provedor. Neste contexto, considera-se que deveria 
esclarecer-se que o projecto de Norma Regulamentar, sendo 
omisso quanto a este ponto, não visa limitá-lo.  

Sem prejuízo do exposto, e salvaguardado o 
exercício das respetivas funções nos termos 
legais e regulamentarmente previstos, não se 
vislumbram obstáculos a que os provedores 
possam continuar a adotar as iniciativas que se 
afigurem adequadas relativamente a factos que 
por qualquer modo cheguem ao seu 
conhecimento, de acordo com os critérios e 
procedimentos fixados no respetivo regulamento 
de funcionamento. 

 

Questão 4: Concorda com os prazos 
estabelecidos neste capítulo (v.g. cinco 
anos para manutenção do registo de 

Sobre os prazos no âmbito da gestão de reclamações, o setor 
considera que:  

1) O prazo mínimo de 5 anos para manutenção do 

1) Não acolhido.  

Sem prejuízo dos demais prazos legais e 
regulamentares aplicáveis, no caso vertente o 
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informação e de arquivo de documentação 
relativa à gestão de reclamações; 20 dias 
úteis para não admissão da reclamação, 
nos casos em que o reclamante não supra 
as omissões detetadas, ou para resposta à 
reclamação; cinco dias úteis para dar 
conhecimento ao reclamante da ausência 
de elementos ou inobservância de 
requisitos de admissibilidade, e da 
necessidade de suprir estas falhas, bem 
como da impossibilidade de cumprir os 
prazos definidos)? 

 

registo de informação e de arquivo de documentação 
relativa à gestão de reclamações, conforme previsto na 
alínea e) do artº 9º, parece contrariar o prazo relativo ao 
dever legal de conservação de documentos e o 
entendimento da ASF vertido na Carta Circular n.º 
5/2014, de 1 de setembro (10 anos).  
2) Ainda sobre este prazo mínimo previsto na alínea e) 
do artº 9º, interessa às seguradoras, numa perspetiva de 
segurança jurídica, que seja também determinado o 
limite máximo de conservação da informação e da 
documentação, em especial quando sobre esta podem 
recair vários prazos diferentes.  
3) O prazo de 20 dias úteis para resposta a reclamações 
transmitindo o resultado da apreciação é manifestamente 
curto, por motivos de vária ordem, a saber: (i) em alguns 
casos, a resposta a uma reclamação depende da 
consulta a entidades terceiras, como sejam os 
prestadores de assistência em viagem e os prestadores 
de serviços clínicos, e o segurador fica dependente da 
prontidão das diligências destas entidades (que nem 
sempre controla, ainda que da relação contratual 
estabelecida com estas possa constar estipulação de 
SLA’s e sanções em caso de incumprimento); (ii) 
reclamações há em que a complexidade da matéria em 
análise poderá fazer resvalar o prazo da resposta, sendo 
disso exemplo reclamações sobre situações ocorridas há 
muito tempo, em que o acesso a documentação poderá 
demorar (mais uma vez, possível dependência de 
prestadores externos como sejam empresas de arquivo, 
instituições de crédito, etc.) e a reconstituição da “fita do 
tempo” poder-se-á revelar complexa (alterações de 

prazo mínimo para manutenção do registo de 
informação e de arquivo de documentação relativa 
à gestão de reclamações é fixado em 5 anos, 
encontrando-se alinhado com o prazo 
estabelecido na Norma Regulamentar n.º 
13/2020-R, de 30 de dezembro, que regulamenta 
o regime jurídico da distribuição de seguros e de 
resseguros. 

2) Não acolhido.  

O prazo mínimo em causa encontra-se 
estabelecido para os efeitos previstos nesta 
disposição (manutenção de informação relativa à 
gestão de reclamações), não prejudicando os 
demais prazos legais e regulamentares, em 
função dos diferentes regimes que, em cada caso, 
sejam aplicáveis.  

3) Não acolhido.  

Não se vislumbra fundamento atendível para o 
aumento de prazo proposto, tendo também em 
consideração o prazo de resposta fixado no 
regime aplicável às reclamações formuladas no 
livro de reclamações.  

4) Não acolhido.  

O prazo em causa pressupõe a análise da 
completude da reclamação, dos respetivos 
requisitos de admissibilidade ou do previsível 
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sistema informático, rotatividade de colaboradores, …); 
(iii) uma vez que se trata de um prazo máximo e não de 
um prazo médio (a maioria das reclamações serão 
respondidas em menos de 20 dias úteis), deveria ser 
adotado um prazo mais dilatado, que compreenda os 
casos excecionais. Este prazo deveria aumentar para 30 
dias úteis.  
4) O prazo de 5 dias úteis para dar conhecimento ao 
reclamante da ausência de elementos, inobservância dos 
requisitos de admissibilidade ou impossibilidade de 
cumprimento do prazo, conforme previsto no nº 9 do artº 
11º, é manifestamente reduzido, porque requer 
igualmente uma análise aprofundada da reclamação. 
Este prazo deveria aumentar para 10 dias úteis.  
5) Justifica esclarecimento o racional subjacente à 
redação dada ao n.º 8 do artigo 11.º, na medida em que 
as empresas do seguro prepararam os seus processos e 
procedimentos para garantirem a resposta dentro do 
prazo limite fixado pela ASF, sendo este o único prazo 
que se consegue antecipar.  

incumprimento dos prazos que se encontrem 
definidos a nível interno, não se vislumbrando 
justificação atendível para a fixação de um prazo 
mais dilatado.  

5) Esta disposição replica disposição idêntica da 
norma regulamentar relativa à conduta de 
mercado até à data vigente (vd. n.º 7 do artigo 
11.º da Norma Regulamentar n.º 10/2009-R, de 25 
de junho, na sua atual redação), incorporando 
parcialmente as Orientações relativas ao 
tratamento de reclamações por empresas de 
seguros emitidas pela EIOPA. 

Questão 4: Concorda com os prazos 
estabelecidos neste capítulo (v.g. cinco 
anos para manutenção do registo de 
informação e de arquivo de documentação 
relativa à gestão de reclamações; 20 dias 
úteis para não admissão da reclamação, 
nos casos em que o reclamante não supra 
as omissões detetadas, ou para resposta à 
reclamação; cinco dias úteis para dar 
conhecimento ao reclamante da ausência 

Sim, estamos de acordo, mas o prazo para as reclamações 
complexas deve ser esclarecido. 

Foi clarificado que, em todos os casos, o prazo de 
resposta às reclamações por parte da empresa de 
seguros ou entidade gestora é de 20 dias úteis, 
nos termos previstos no n.º 11 do artigo 11.º da 
norma regulamentar.   

No que diz respeito à apresentação de 
reclamações ao provedor, manteve-se o regime 
da norma anteriormente vigente (Norma 
Regulamentar n.º 10/2009-R, de 25 de junho, na 
sua atual redação), sendo consideradas elegíveis 
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de elementos ou inobservância de 
requisitos de admissibilidade, e da 
necessidade de suprir estas falhas, bem 
como da impossibilidade de cumprir os 
prazos definidos)? 

 

as reclamações às quais não tenha sido dada 
resposta no prazo de 20 dias úteis ou quando, 
tendo sido dada uma resposta, o reclamante 
discorde do sentido da mesma, prorrogando-se o 
prazo para 30 dias úteis nos casos que revistam 
complexidade (n.º 2 do artigo 15.º da norma 
regulamentar).     

Questão 5: Considera ajustado o regime 
fixado para reduzir o risco de conflito de 
interesses no desempenho das funções de 
provedor? 

 

Nos termos do n.º 1 do artigo 141.º do RJFP, aprovado pela Lei 
n.º 27/2020, de 23 de Julho, o provedor dos participantes e 
beneficiários de adesões individuais a Fundos de Pensões 
Abertos, designado pelas Entidades Gestoras, deve ser um 
perito independente. 

A independência deve verificar-se no momento da designação 
do provedor e manter-se ao longo de todo o mandato, como 
forma de assegurar decisões credíveis e justas, no melhor 
interesse dos participantes e beneficiários que recorrem ao 
provedor. 

A revisão da regulamentação relativa ao provedor, constitui 
momento oportuno para se salientar e congratular a 
independência demonstrada pelo provedor designado pela 
APFIPP, em nome de algumas das suas Associadas, no 
exercício do seu mandato, bem evidente no número e 
frequência das recomendações que foram sendo emitidas ao 
longo dos anos. 

É reconhecido que a principal ameaça à independência de 
qualquer decisor reside nos conflitos de interesses. 

Não acolhido. 

A disposição em causa baseia-se na regra até à 
data vigente para as empresas de seguros (vd. 
alínea b) do n.º 1 do artigo 12.º da Norma 
Regulamentar n.º 10/2009-R, de 25 de junho, na 
sua atual redação), tendo sido atualizada no 
âmbito do projeto regulamentar submetido a 
consulta e passando a abranger também as 
entidades que se encontrassem numa relação 
estreita ou de controlo com a empresa e os 
mediadores de seguros que exercessem atividade 
relacionada com a mesma. No entanto, na 
sequência de contributo recebido no processo de 
consulta pública (vd. ponto 2 dos comentários 
inseridos na linha seguinte da presente tabela), foi 
ajustada a redação das alíneas a) a c) do n.º 3 do 
artigo 13.º da norma regulamentar no sentido de 
as situações aí previstas se reportarem, não só à 
empresa de seguros em causa (ou entidade 
gestora, por força do n.º 5), mas também a 
qualquer outra empresa de seguros (ou entidade 
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O Regulamento e Estatuto do Provedor designado pela APFIPP 
consagra, desde o seu início, o princípio da independência. 

Anteriormente, a ASF também já havia sublinhado que “Os 
interesses em causa (defesa do “consumidor de fundos de 
pensões” e tutela da confiança e boa-fé nas relações 
contratuais) justificam que a exigência legal da independência 
do provedor (artigo 54.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 
20 de Janeiro) implique a proibição de existência de qualquer 
relação económica deste com a entidade gestora ou com 
quaisquer outras sociedades pertencentes ao mesmo grupo 
económico desta última, para além da decorrente das funções 
de provedor. 

Assim, sendo no recurso a um “provedor independente” (não 
confundível com um departamento da entidade gestora de 
atendimento ao cliente), um direito dos participantes e 
beneficiários de adesões individuais, é legítimo que os mesmos 
contem com a total não dependência económica daquele em 
relação à entidade gestora, e não apenas com a necessária 
autonomia que deve caracterizar o exercício das funções do 
provedor”. 

O essencial deste tema não é muito diferente do que foi mais 
recentemente suscitado sobre a interpretação do regime 
jurídico de incompatibilidades e impedimentos dos titulares de 
cargos políticos e altos cargos públicos. 

A esse propósito afirmou-se a necessidade de interpretar os 
impedimentos/restrições que visam assegurar a independência 
dos decisores, à luz de um princípio de proporcionalidade ou da 

gestora, por via remissiva). 

Não se vislumbram fundamentos para, neste 
âmbito, prever um regime distinto no que diz 
respeito às entidades gestoras de fundos de 
pensões, afigurando-se ainda que o aditamento 
proposto (com recurso a conceitos 
indeterminados) seria suscetível de dificultar a 
aplicação do regime, tornando complexa a 
aferição da independência do provedor e gerando 
uma incerteza jurídica indesejável.  
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proibição do excesso, reconhecendo-se que, ficam de fora do 
âmbito da proibição, as situações em que a idoneidade do 
princípio não é posta em causa, por a situação analisada não 
comprometer a aptidão do princípio para alcançar o objectivo de 
independência pretendido. 

Ficam igualmente fora do âmbito daquela proibição os casos 
em que a sua aplicação criasse uma situação desproporcional 
entre os interesses prosseguidos com a proibição e os 
objectivos da situação concreta em análise. 

O tempo entretanto decorrido e a experiência acumulada 
levam-nos a considerar que é possível passar da fase inicial, 
em que se impôs ao provedor uma proibição absoluta de 
manter qualquer relação económica com a Entidade Gestora, 
para uma fase de fine tunning, em que é possível distinguir os 
casos em que as relações económicas são suscetíveis de 
comprometer a independência desejada, daquelas que, pela 
sua reduzida expressão ou frequência episódica, não 
constituem qualquer conflito de interesses. 

Assim, afigura-se possível identificar situações em que a 
independência do provedor não fica comprometida, por se tratar 
de iniciativas isoladas, sem o carácter de relação económica 
duradoura e em que os valores envolvidos não são susceptíveis 
de criar qualquer relação de dependência económica. 

A título de exemplo, para se ser concreto, pode pensar-se na 
participação em Acções de Formação, ou na emissão de 
pareceres, em que, os beneficiários, em última instância, 
podem não ser as Entidades Gestoras, mas os formandos 
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individualmente considerados e em que se prossegue um valor 
comunitário, traduzido na maior divulgação e aprofundamento 
do conhecimento do Regime Jurídico dos Fundos de Pensões. 

A participação em Acções de Formação, a emissão de 
pareceres ou outras intervenções esporádicas devem 
considerar-se como insusceptíveis, pelo carácter ocasional, 
interesse comunitário e respetivo valor, de comprometer a 
independência do provedor. 

E nesta fase de maior maturidade do exercício da actividade, 
deve ser reconhecido às partes a capacidade para saber 
distinguir as situações em que podem ocorrer conflitos de 
interesse daquelas em que a independência do provedor não 
está posta em causa. 

Nesse sentido, parece-nos que a redação da alínea c), do n.º 3, 
do artigo 13.º do projeto de Norma Regulamentar (aplicável ao 
provedor dos participantes e beneficiários, com as necessárias 
adaptações) deveria passar a ser a seguinte: 

“c) Prestação de serviços, distintos do exercício de funções 
enquanto provedor do cliente, que pela sua expressão, 
frequência, valor ou outra caraterística sejam suscetíveis 
de criar situações de dependência económica ou gerar 
conflito de interesses e comprometer a independência do 
provedor ou existência de um contrato de trabalho ou 
equiparado com a empresa de seguros em causa, com 
entidade que com esta se encontre numa relação estreita ou de 
controlo ou com mediador de seguros que exerça atividade 
relacionada com a empresa de seguros em causa ou com 
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empresa de seguros que com esta se encontre numa relação 
estreita ou de controlo”. 

(sublinhado e realce nossos). 

 

Questão 5: Considera ajustado o regime 
fixado para reduzir o risco de conflito de 
interesses no desempenho das funções de 
provedor? 

 

Em geral, o setor concorda com o regime sobre conflitos de 
interesse do provedor, mas considera adicionalmente que: 

1) Este número acrescenta um detalhe e um conjunto de 
incompatibilidades que vão muito além do que estava até ao 
momento previsto na atual Norma Regulamentar. Vem agora 
alargar as limitações não só às participações do próprio 
provedor na empresa de seguros, mas também às do “respetivo 
cônjuge, pessoa a si unida em união de facto, ou parente em 
linha reta ou no segundo grau da linha colateral” [alínea a)], 
bem como “em mediador de seguros que exerça atividade 
relacionada com a empresa de seguros em causa ou com 
empresa de seguros que com esta se encontre numa relação 
estreita ou de controlo”. Atendendo a que hoje em dia os 
mediadores de seguros já têm também obrigações 
relativamente ao tratamento de reclamações, conforme se 
prevê na NR 13/2020, e que as empresas de seguros deverão 
assumir as responsabilidades que lhes caibam perante o 
cliente, temos reservas quanto à utilidade da menção a 
mediadores nas alíneas a) e b) do n.º 3. Note-se que nem 
sempre é fácil encontrar um Provedor com conhecimentos, 
experiência e ponderação para preencher o cargo, pelo que 
apenas deveriam ser acrescentadas as limitações que tenham 
maior relevância. 

1) Não acolhido. 

Embora se reconheça o alargamento do âmbito 
da disposição em causa, foi considerado, na 
ponderação global do regime aplicável ao 
provedor - também em comparação com outros 
regimes vigentes nesta matéria -, que todos os 
casos incluídos na previsão da norma podem 
fazer incorrer o provedor em situação de conflito 
de interesses suscetível de afetar a sua isenção 
de análise ou decisão.   

2) Acolhido. 

Redação das alíneas a) a c) do n.º 3 do artigo 13.º 
da norma regulamentar ajustada em 
conformidade. 

 3) Não acolhido.  

De acordo com o n.º 5 do artigo em referência, o 
disposto no n.º 3 é aplicável, com as devidas 
adaptações, aos casos em que as funções de 
provedor dos participantes e beneficiários sejam 
exercidas por pessoa singular, afigurando-se 
suficiente a aplicação das citadas disposições por 
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2) As situações previstas no nº 3 do artº 13º deveriam referir-se 
não só à empresa de seguros ou sociedade gestora em causa, 
mas também estender-se a qualquer outra empresa de seguros 
ou sociedade gestora. 

3) Neste mesmo nº 3 do artº 13º deve acrescentar-se, nos 
casos elencados nas respetivas alíneas, referência às 
sociedades gestoras de fundos de pensões, além das 
empresas de seguros. 

4) Carece de esclarecimento se os provedores que já estão 
nomeados e que, fruto desta revisão, passem a ter um conflito 
de interesse, deixam de poder exercer o cargo, ou se a norma 
tem só aplicabilidade para novas nomeações. 

5) Ainda que se perceba a finalidade do previsto no nº 4 do artº 
13º, há que ter em atenção que a gestão de reclamações 
acarreta sempre um conjunto de tarefas que podem justificar a 
existência de apoio, para mais quando o número de 
reclamações para tratamento pelo Provedor seja elevado. No 
entanto, não quer dizer que normalmente sejam tarefas que 
preencham dias inteiros. Assim, obrigar a contratar pessoas 
exclusivamente para prestar apoio ao provedor, ainda que 
meramente administrativas ou operacionais para proceder, sob 
ordem do Provedor, à recolha de elementos junto do 
Segurador, parece desproporcionado e gera um aumento de 
custos injustificado. Do artigo 158.º, n.º 2, do RJASR, o qual 
prevê que “[c]ada empresa de seguros deve designar um 
provedor, o qual não pode ser designado para exercer essa 
função por outras empresas de seguros, exceto se integrarem o 

via remissiva. Nesse caso, as referências a 
“empresas de seguros devem interpretar-se como 
referências a “entidades gestoras”. 

4) Pretende-se que as normas relativas a conflitos 
de interesse sejam de imediato aplicadas, 
incluindo aos provedores do cliente e aos 
provedores dos participantes e beneficiários que 
já se encontrem designados.  

Neste âmbito, foi aditada uma disposição 
transitória que estabelece a obrigatoriedade de 
comunicação à ASF, no prazo de 20 dias úteis 
após a data de entrada em vigor da presente 
norma regulamentar, da designação de um novo 
provedor, caso tal se verifique necessário em 
função dos novos requisitos estabelecidos (vd. n.º 
1 do atual artigo 51.º).  

5) Acolhido. 

Disposição em causa eliminada em conformidade, 
bem como a disposição que estabelecia regime 
idêntico para o provedor dos participantes e 
beneficiários (anteriores n.ºs 4 e 6 do artigo 13.º 
do projeto de norma regulamentar). 
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mesmo grupo segurador”, apenas parece resultar a 
exclusividade do próprio Provedor e não do pessoal que lhe dá 
apoio, onde até se poderão integrar pedidos de parecer ou 
outras subcontratações de serviços para análise da 
reclamação. Naturalmente que essas entidades não 
desenvolvem a sua atividade em exclusivo para o Provedor. 
Assim, consideramos que a exclusividade e independência 
próprios da figura do Provedor devem ser entendidos nesse 
âmbito restrito, podendo o pessoal que presta apoio não ser 
exclusivo dessas funções (ainda que se deva evitar qualquer 
conflito de interesses, como, por exemplo, não ter tido 
intervenção no âmbito da reclamação analisada na função 
autónoma de gestão de reclamações). 

Questão 5: Considera ajustado o regime 
fixado para reduzir o risco de conflito de 
interesses no desempenho das funções de 
provedor? 

Sim, pensamos que é adequado e proporcional Registado. 

Questão 6: Concorda que sejam aplicáveis 
à função autónoma responsável pela 
gestão de reclamações e ao provedor 
procedimentos de verificação dos requisitos 
de adequação, na sequência de 
comunicação à ASF?  

 

Sugere-se que seja incluída na Norma Regulamentar em 
apreciação uma disposição transitória, ressalvando a aplicação 
aos provedores em exercício de funções os procedimentos de 
verificação dos requisitos de adequação previstos em normativo 
próprio (prevista no n.º 7 do artigo 13.º do projecto de Norma 
Regulamentar), aplicando-se essa matéria apenas para o 
futuro. 

Não aplicável. 

Disposição eliminada (anterior n.º 7 do artigo 
13.º), optando-se por manter apenas os demais 
requisitos estabelecidos na norma.  

Esta matéria será objeto de ulterior revisão pela 
ASF na sequência da experiência adquirida com a 
aplicação do normativo em causa. Em função 
dessa avaliação, poderão ser estabelecidos novos 
requisitos no âmbito da verificação dos requisitos 
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de adequação do provedor.  

Questão 6: Concorda que sejam aplicáveis 
à função autónoma responsável pela 
gestão de reclamações e ao provedor 
procedimentos de verificação dos requisitos 
de adequação, na sequência de 
comunicação à ASF?  

 

Sobre os procedimentos de verificação dos requisitos de 
adequação, o setor entende que: 

1) Não obstante a respetiva autonomia, a seleção e nomeação 
para estas funções é da responsabilidade do segurador, que 
tem já, obviamente, uma preocupação com o escrutínio dos 
requisitos de idoneidade e adequação. Assim, a escolha das 
pessoas para o exercício destas funções obedecerá, 
naturalmente, a uma ponderação do preenchimento dos 
requisitos de idoneidade e adequação, o que teria sempre lugar 
mesmo não existindo esta nova especificação normativa. 

2) De acordo com o transmitido na sessão pública realizada 
pela ASF, a propósito do presente Projeto, com a referência 
“procedimentos de verificação dos requisitos de adequação 
previstos em normativo próprio”, pretende-se remeter para 
Normas Regulamentares que se encontram em revisão, 
nomeadamente a Norma n.º 3/2017 e a Norma do Sistema de 
Governação, passando-se a prever requisitos de adequação e 
registo também para o “exercício de outras funções reguladas”, 
tais como a Função Autónoma de Gestão de Reclamações, o 
Provedor e a Função Autónoma Responsável pela Conduta de 
Mercado. Contudo, já foi divulgado o Projeto de Norma do 
Sistema de Governação (Consulta Pública n.º 11/2021) e no 
seu capítulo III não é feita qualquer referência a estas “outras 
funções reguladas”. Importa clarificar se “os procedimentos de 
verificação dos requisitos de adequação previstos em normativo 
próprio” não deveriam constar do capítulo III do Projeto de 

1) a 4): Não aplicável. 

Disposições eliminadas (parte final do n.º 4 do 
artigo 6.º e n.º 7 do artigo 13.º), optando-se por 
manter apenas os demais requisitos estabelecidos 
na norma.  

Esta matéria será objeto de ulterior revisão pela 
ASF na sequência da experiência adquirida com a 
aplicação do normativo em causa. Em função 
dessa avaliação, poderão ser estabelecidos novos 
requisitos no âmbito da verificação dos requisitos 
de adequação da função autónoma responsável 
pela gestão de reclamações e do provedor. 
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Norma divulgado na Consulta Pública n.º 11/2021, sob pena de 
se ficar perante um vazio normativo. 

3) De outra forma, torna-se necessário esclarecer qual o 
normativo próprio que irá prever esses requisitos. É um 
normativo da ASF ou da própria empresa de seguros? Será que 
é para ser considerado que os “gestores de reclamações” 
devem cumprir os requisitos de adequação decorrentes da 
Norma Regulamentar n.º 6/2019, de 3 de setembro, a propósito 
da qualificação adequada das pessoas diretamente envolvidas 
na atividade de distribuição de seguros, ou existirá algum 
normativo específico a emitir no futuro para os “gestores de 
reclamações”? Também em relação ao provedor, tal como 
referido a propósito do pessoal afeto à gestão de reclamações, 
solicita-se que seja esclarecido se está em causa a obrigação 
de obter a qualificação adequada de pessoa diretamente 
envolvida na atividade de distribuição, ou se serão outros 
requisitos de adequação a fixar em Norma Regulamentar a 
emitir no futuro. 

4) Em qualquer caso, deveriam ser fixados os requisitos 
mínimos em relação ao provedor e aos colaboradores da 
função autónoma responsável pela gestão de reclamação, à 
semelhança do esquema adotado pela Circular n.º 12/2021, de 
30 de novembro. Esta exigência deve ser concretizada, até 
porque é algo que deve ser uniforme para todas as empresas. 

Questão 6: Concorda que sejam aplicáveis 
à função autónoma responsável pela 
gestão de reclamações e ao provedor 

Consideramos que se justificará a verificação de requisitos de 
adequação para estas duas funções, mas em termos a definir 
pelas próprias empresas, tendo em consideração a sua 

Não aplicável. 

Disposições eliminadas (parte final do n.º 4 do 
artigo 6.º e n.º 7 do artigo 13.º), optando-se por 
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procedimentos de verificação dos requisitos 
de adequação, na sequência de 
comunicação à ASF?  

 

natureza, dimensão e complexidade da respetiva atividade. 
Exigir que esta verificação seja feita em moldes semelhantes ao 
que se exige para as funções chave gera encargos adicionais 
para os quais não se encontra fundamento legal. 

manter apenas os demais requisitos estabelecidos 
na norma.  

Esta matéria será objeto de ulterior revisão pela 
ASF na sequência da experiência adquirida com a 
aplicação do normativo em causa. Em função 
dessa avaliação, poderão ser estabelecidas novas 
regras no âmbito da verificação dos requisitos de 
adequação da função autónoma responsável pela 
gestão de reclamações e do provedor. 

Questão 6: Concorda que sejam aplicáveis 
à função autónoma responsável pela 
gestão de reclamações e ao provedor 
procedimentos de verificação dos requisitos 
de adequação, na sequência de 
comunicação à ASF?  

 

Entendemos que os operadores do mercado devem ter os seus 
critérios e procedimentos internos para a nomeação da função 
independente para o tratamento de reclamações e o provedor. 
No que diz respeito ao provedor, as disposições previstas no 
RJASR e na Norma Reguladora parecem ser suficientes. 

Não aplicável. 

Disposições eliminadas (parte final do n.º 4 do 
artigo 6.º e n.º 7 do artigo 13.º), optando-se por 
manter apenas os demais requisitos estabelecidos 
na norma.  

Esta matéria será objeto de ulterior revisão pela 
ASF na sequência da experiência adquirida com a 
aplicação do normativo em causa. Em função 
dessa avaliação, poderão ser estabelecidos novos 
requisitos no âmbito da verificação dos requisitos 
de adequação da função autónoma responsável 
pela gestão de reclamações e do provedor. 

Questão 7: Concorda com as funções 
atribuídas ao interlocutor privilegiado? 

 

Sobre as funções do interlocutor privilegiado, o setor considera 
que: 

1) A redação do n.º 1 do artigo 17.º, que indicia ser apenas um 
único interlocutor para todas estas matérias, não parece fazer 
sentido no caso de a empresa de seguros optar por não 

1) Não acolhido. 

Sem prejuízo da autonomia organizativa de cada 
empresa ou entidade, dos canais de comunicação 
internos estabelecidos e da possibilidade de 
cumulação com outras funções, designadamente 
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cumular a função autónoma responsável pela gestão de 
reclamações com a função autónoma responsável pela conduta 
de mercado. A Norma deve permitir a nomeação de mais do 
que um interlocutor privilegiado, nomeadamente um para 
efeitos de gestão de reclamações e resposta a pedidos de 
informação ou esclarecimento, e outro para efeitos de receção 
e resposta a questionários ou outros pedidos de elementos em 
matérias relacionadas com a conduta de mercado. 

2) Carece de esclarecimento se será necessário formalizar, e 
em que moldes, a nomeação do interlocutor para os temas da 
conduta de mercado ou se será automática. 

com a função autónoma responsável pela conduta 
de mercado, pretende-se que seja designado um 
único interlocutor privilegiado para efeitos do 
contacto com a ASF, que possa centralizar todas 
as questões relacionadas com a conduta de 
mercado.  

No entanto, admite-se que, no âmbito do reporte 
relativo ao interlocutor, previsto no artigo 25.º da 
norma regulamentar, sejam indicados vários 
contactos para diferentes matérias, em função da 
estrutura organizacional adotada pela empresa de 
seguros ou entidade gestora.   

2) Entende-se que apenas será necessário existir 
um novo reporte pontual relativo ao interlocutor, 
nos termos do disposto no artigo 25.º da norma 
regulamentar, nos casos em que o interlocutor 
anteriormente designado não possa assegurar o 
cumprimento de todos os requisitos previstos no 
artigo 17.º.  

Questão 7: Concorda com as funções 
atribuídas ao interlocutor privilegiado? 

 

Consideramos que a norma não é suficientemente explicita 
nesta matéria. Em termos operacionais, parece-nos fazer 
sentido poder existir um interlocutor privilegiado para as 
questões relacionadas com reclamações e outro para as 
demais matérias relativas à supervisão comportamental, 
devendo ser deixado às companhias a opção por uma ou outra 
solução.  

Deverá, pois, ser deixado ao critério das companhias a 

Não acolhido. 

Sem prejuízo da autonomia organizativa de cada 
empresa ou entidade, dos canais de comunicação 
internos estabelecidos e da possibilidade de 
cumulação com outras funções, designadamente 
com a função autónoma responsável pela conduta 
de mercado, pretende-se que seja designado um 
único interlocutor privilegiado para efeitos do 
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definição de um ou mais interlocutores em matéria de 
supervisão comportamental. 

contacto com a ASF, que possa centralizar todas 
as questões relacionadas com a conduta de 
mercado.  

No entanto, admite-se que, no âmbito do reporte 
relativo ao interlocutor, previsto no artigo 25.º da 
norma regulamentar, sejam indicados vários 
contactos para diferentes matérias, em função da 
estrutura organizacional adotada pela empresa de 
seguros ou entidade gestora.   

Questão 8: Considera adequada e 
suficiente, no que diz respeito aos produtos 
de seguros, a articulação do RJASR com o 
regime previsto no Regulamento Delegado 
(UE) n.º 2017/2358 da Comissão de 21 de 
setembro de 2017, que complementa a 
Diretiva (UE) n.º 2016/97 do Parlamento 
Europeu e do Conselho no que diz respeito 
aos requisitos de supervisão e governação 
de produtos aplicáveis às empresas de 
seguros e aos distribuidores de seguros? 

Sobre os requisitos em matéria de conceção, aprovação e 
distribuição de produtos de seguros, não se apresentam 
comentários. 

Registado. 

Questão 8: Considera adequada e 
suficiente, no que diz respeito aos produtos 
de seguros, a articulação do RJASR com o 
regime previsto no Regulamento Delegado 
(UE) n.º 2017/2358 da Comissão de 21 de 
setembro de 2017, que complementa a 
Diretiva (UE) n.º 2016/97 do Parlamento 

Sim Registado. 
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Europeu e do Conselho no que diz respeito 
aos requisitos de supervisão e governação 
de produtos aplicáveis às empresas de 
seguros e aos distribuidores de seguros? 

Questão 9: Considera adequada e 
suficiente, nesta fase, a disciplina prevista 
no artigo 146.º do RJFP, relativamente à 
política de conceção e aprovação de fundos 
de pensões abertos de adesão individual? 

 

Para além das considerações, anteriormente apresentadas, no 
contexto da resposta à Questão 1, revela-se importante 
recordar que o artigo 146.º do RJFP incorpora um conjunto de 
disposições muito genéricas (exemplos: “Garantir que todos os 
riscos relevantes para o mercado alvo são avaliados” (vide 
alínea c) do seu n.º 1) ou “Prever todas as medidas razoáveis 
para garantir que a distribuição é realizada no mercado alvo 
identificado” (vide alínea e) do seu n.º 1), defendendo-se, 
nestas circunstâncias, que seria conveniente que o Supervisor 
concretizasse, na sua máxima possível, os riscos e medidas a 
ter em conta para cada caso. 

De facto, a abordagem geral adoptada no referido artigo poderá 
dar azo à ocorrência de situações em que as Sociedades 
Gestoras se veem confrontadas com a existência de 
interpretações diversas, por parte do Supervisor ou de outras 
Entidades (nomeadamente tribunais ou provedor dos 
participantes e beneficiários das adesões individuais a Fundos 
de Pensões Abertos, em caso de reclamações), podendo os 
mesmos considerar que deveriam ter sido observados riscos 
e/ou medidas de natureza distinta, mas que a Sociedade 
Gestora não entendeu como necessários nem pertinentes. 
Nessa medida, crê-se que qualquer especificação neste âmbito 
seria de grande utilidade para o mercado, permitindo auxiliar as 

Não acolhido. 

No âmbito da ponderação global do regime, foi 
considerada suficiente, no que diz respeito à 
política de conceção e aprovação de fundos de 
pensões abertos de adesão individual, a disciplina 
já estabelecida no artigo 146.º do RJFP, não se 
reputando como necessário, nesta fase, fixar 
requisitos adicionais em sede regulamentar.  
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Sociedades Gestoras a delimitar o alcance da norma legal. 

Questão 9: Considera adequada e 
suficiente, nesta fase, a disciplina prevista 
no artigo 146.º do RJFP, relativamente à 
política de conceção e aprovação de fundos 
de pensões abertos de adesão individual? 

Sobre os requisitos em matéria de conceção, aprovação e 
distribuição de fundos de pensões, não se apresentam 
comentários. 

Registado. 

Questão 10: Concorda com a fixação 
autónoma de princípios e regras gerais 
relativos à conduta de mercado no âmbito 
do sistema de governação? Considera 
adequada a interligação estabelecida com 
os requisitos de governação vigentes, 
designadamente os previstos no RJASR e 
no RJFP? 

Em geral, o setor concorda com a fixação autónoma de 
princípios e regras gerais relativos à conduta de mercado no 
âmbito do sistema de governação. 

Registado. 

Questão 11: Considera adequada a 
designação de um membro do órgão de 
administração responsável por esta 
matéria?  

Sobre a necessidade de designação de um membro do órgão 
de administração responsável pela conduta de mercado, o setor 
entende que: 

1) Não é inequivocamente necessária a atribuição desta 
responsabilidade concreta a um membro do órgão de 
administração da Companhia. Sendo designada uma nova 
função autónoma responsável pela conduta de mercado, e 
sendo esta a interface responsável pela matéria em causa na 
empresa e respondendo perante o órgão de administração, a 
satisfação das exigências legais e regulamentares nesta 
matéria tenderia a ficar assegurada. 

2) Em todo o caso, se for esta vontade do regulador, devia ser 

1) a 4) 

Atenta a centralidade que se pretende conferir às 
matérias relacionadas com a conduta de mercado 
no âmbito de uma gestão sã e prudente, para 
além da instituição de uma função autónoma 
responsável pela matéria da conduta de mercado 
considerou-se adequado atribuir 
responsabilidades específicas nesta área ao nível 
do órgão de administração, através da 
obrigatoriedade de designar um membro do órgão 
de administração responsável pela mesma.  

Em contrapartida, não foram fixados na norma 
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clarificado se há membros do órgão de administração 
preferenciais para assumirem esta responsabilidade 
(nomeadamente evitando o COO e CCO que poderão ter 
potenciais conflitos de interesse com as práticas comerciais ou 
modelo de operações, e dando preferência ao CEO ou CRO 
para assumirem esta responsabilidade). 

3) Que critérios deverão ser seguidos pelas empresas de 
seguros para a designação deste membro do órgão de 
administração, já que, de acordo com o transmitido na sessão 
pública realizada pela ASF, não lhe são aplicáveis os mesmos 
requisitos de qualificação, disponibilidade e autonomia exigíveis 
para a função autónoma responsável pela conduta de 
mercado? 

4) Não é claro que tipo de requisitos o membro em questão 
deve reunir, se deve ser feito algum registo neste sentido, se é 
aconselhada alguma segregação de funções (ex. cumulação do 
pelouro X com o pelouro de “conduta de mercado”?) 

5) Relativamente à situação das sucursais, talvez seja mais 
adequado que se considere antes a nomeação de um membro 
do órgão de direção, administração ou supervisão (AMSB), 
sendo certo que a pessoa a designar deverá ter poderes 
executivos. 

regulamentar requisitos adicionais neste âmbito, 
aplicando-se ao membro do órgão de 
administração responsável pela matéria da 
conduta de mercado os requisitos legalmente 
previstos em geral para os membros dos órgãos 
de administração, designadamente em matéria de 
qualificação e de disponibilidade.  

Nessa medida, não existe impedimento a uma 
cumulação com outras responsabilidades, sem 
prejuízo do cumprimento das competências e 
responsabilidades cometidas ao órgão de 
administração nos termos da presente norma e 
de, em concreto, poder revelar-se aconselhável 
uma segregação de pelouros.  

5) Parcialmente acolhido. 

Aditada uma disposição no sentido de explicitar 
que, no caso das sucursais de empresas de 
seguros de um país terceiro, a responsabilidade 
pela atividade da sucursal em matéria de conduta 
de mercado é atribuída ao respetivo mandatário 
geral (novo n.º 3 do artigo 20.º da norma 
regulamentar). 

Questão 11: Considera adequada a 
designação de um membro do órgão de 
administração responsável por esta 
matéria?  

Esta matéria, tais como outras relativas ao sistema de 
governação, deverá ter em consideração a natureza, dimensão 
e complexidade da atividade dos operadores. Pelo que nem 
sempre se justificará a necessidade de haver um membro do 
órgão da administração responsável por esta matéria. 

Não acolhido. 

Atenta a centralidade que se pretende conferir às 
matérias relacionadas com a conduta de mercado 
no âmbito de uma gestão sã e prudente, para 
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 O órgão de administração deverá assegurar que os assuntos 
relativos à supervisão de conduta de mercado são devidamente 
acompanhados pelo próprio órgão de administração, devendo, 
caso a natureza, dimensão ou complexidade de atividade o 
justifique, nomear um membro responsável por essa matéria. 

além da instituição de uma função autónoma 
responsável pela matéria da conduta de mercado 
considerou-se adequado atribuir 
responsabilidades específicas nesta área ao nível 
do órgão de administração, através da 
obrigatoriedade de designar um membro do órgão 
de administração responsável pela mesma.  

Em contrapartida, não foram fixados na norma 
regulamentar requisitos adicionais neste âmbito, 
aplicando-se ao membro do órgão de 
administração responsável pela matéria da 
conduta de mercado os requisitos legalmente 
previstos em geral para os membros dos órgãos 
de administração. 

Questão 12: Considera adequadas as 
funções e responsabilidades da função 
autónoma responsável pela conduta de 
mercado? Que outras responsabilidades 
poderão ser abrangidas, para além das 
previstas no projeto? 

Sobre a função autónoma responsável pela conduta de 
mercado, o setor entende que: 

1) Sem prejuízo de toda a atenção que as empresas de seguros 
dão às matérias de conduta de mercado e a utilidade que a 
nova função possa vir a ter, não se identifica como pode ser 
criada uma função como esta sem uma base legal para a 
mesma. Recordamos que quando foi criada a função autónoma 
de gestão de reclamações foi alterado o Decreto-Lei n.º 94-
B/98, de 17 de abril, aditando o artigo 131.º-B pelo Decreto-Lei 
n.º 2/2009 de 5 de janeiro. Só posteriormente foi dado mais 
detalhe à função através da Norma Regulamentar n.º 10/2009, 
de 25 de junho. Parece-nos que esse também deveria ser o 
trajeto, já que ainda que o artigo 64.º, n.º 7, do RJASR, refira 

1) Para além das citadas habilitações previstas 
nos artigos 159.º do RJASR e 149.º do RJFP, a 
ASF pode detalhar os requisitos do sistema de 
governação, nos termos das normas habilitantes 
previstas no n.º 7 do artigo 64.º do RJASR e no 
n.º 8 do artigo 108.º.  

Neste âmbito, cumpre ainda realçar que, em 
ambos os diplomas (RJASR e RJFP), prevê-se 
que possam ser qualificadas como função-chave 
outras funções, para além das legalmente 
previstas, que confiram influência significativa na 
gestão da empresa de seguros ou entidade 
gestora e que esta ou a ASF como tal qualifiquem, 
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que “[a] ASF pode (…) através de norma regulamentar, detalhar 
os requisitos do sistema de governação”, tal parece ter como 
pressuposto que o detalhe incida sobre os requisitos das 
funções já mencionadas pela lei. Neste caso, o dever de instituir 
uma função autónoma responsável pela conduta de mercado 
não encontra sustentação legal, extravasando a habilitação 
prevista no artigo 159.º do RJASR e no artigo 149.º do RJFP, 
parecendo querer reconhecer-se a existência de um problema 
sistémico no mercado segurador e, eventualmente, na própria 
colaboração e comunicação com a ASF, ao criar-se uma figura 
centralizadora e fiscalizadora destas matérias. 

2) A exigência da sua autonomia e para efetivo cumprimento 
dos requisitos previstos no n.º 3 do artigo 21.º, na prática, 
obrigaria as seguradoras a criar mais uma área funcional na 
sua estrutura organizacional, afetando recursos especifica e 
exclusivamente para esta função, à semelhança do que existe 
para a função autónoma pela gestão de reclamações. A 
possibilidade de cumulação desta função autónoma 
responsável pela conduta de mercado com a função autónoma 
responsável pela gestão de reclamações (n.º 5), suscita 
também problemas de aplicação prática, tendo em conta as 
distintas qualificações profissionais necessárias para o eficaz 
desempenho da função autónoma responsável pela conduta de 
mercado, face à abrangência das matérias envolvidas. 

3) Permanecendo esta exigência, e atendendo às outras 
funções chave já existentes, não fica claro qual a divisão de 
competências entre cada uma das áreas. Justifica-se uma 
clarificação para delimitar as linhas de fronteira entre as 

atendendo à natureza, dimensão e complexidade 
dos riscos inerentes à respetiva atividade. 

No vertente caso, optou-se pela previsão de uma 
função autónoma que, à semelhança da função 
autónoma responsável pelo tratamento de 
reclamações, não se qualifica como função-chave, 
devendo antes atuar como ponto centralizado de 
recolha de informação e de contacto com as 
funções-chave de gestão de riscos e de 
verificação do cumprimento para todas as 
matérias relacionadas com a conduta de mercado, 
de forma a preservar uma visão holística da 
atividade da empresa ou entidade e dos riscos a 
que a mesma se encontra exposta.  

Note-se que, contrariamente à função autónoma 
responsável pela gestão de reclamações, que 
corresponde a uma função estabelecido no âmbito 
dos capítulos referentes à conduta de mercado, a 
necessidade de instituição da função autónoma 
responsável pela conduta de mercado 
corresponde, antes, a uma densificação dos 
requisitos do sistema de governação, pese 
embora com enfoque na governação relacionada 
com as matérias referentes à conduta de 
mercado. Nesse sentido, o capítulo 
correspondente, no qual este requisito se insere, 
apenas é aplicável às empresas de seguros com 
sede em Portugal, às sucursais de empresas de 
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matérias relacionadas com a conduta de mercado que já estão 
incorporadas nos princípios, regras e procedimentos relativos 
aos sistemas de gestão de riscos e de controlo interno, para 
que não exista uma duplicação de papéis e de funções. 

4) De acordo com o transmitido pela ASF na sessão pública 
realizada, com base numa avaliação casuística e atendendo ao 
princípio da proporcionalidade poderá haver casos em que é 
permitida a cumulação desta função com uma função-chave, 
por exemplo a de verificação do cumprimento. E esta 
flexibilidade é, de facto, pertinente, até porque a função parece 
confundir-se com algumas funções que hoje já são realizadas 
pela função de verificação do cumprimento, pelo controlo 
interno e até mesmo pelos departamentos de risco. 

5) Atendendo às muitas realidades existentes nas empresas de 
seguros e não se percebendo totalmente, sem critérios mais 
objetivos, o alcance da “proporcionalidade” referida no nº 5 do 
artº 21º, sugere-se que seja dada maior amplitude a cada 
segurador no enquadramento governativo desta nova função. 

6) Parece-nos existir uma grande sobreposição com algumas 
das funções já atribuídas à função de verificação do 
cumprimento (Compliance), pelo que deveria ser 
expressamente prevista a possibilidade de acumulação da 
função autónoma de conduta de mercado com a função de 
verificação do cumprimento. 

7) Em que termos pode esta função ser cumulada com a função 
autónoma responsável pela gestão de reclamações e com 
responsáveis por funções-chave, por forma a garantir o 

seguros de um país terceiro e às entidades 
gestoras autorizadas em Portugal, precisamente 
em virtude de incidir sobre o sistema de 
governação.     

2) Conforme referido no documento de consulta 
pública e na sessão pública de apresentação do 
projeto de norma regulamentar, pretende-se que 
seja preservada a autonomia organizativa de cada 
empresa de seguros e entidade gestora, bem 
como uma aplicação dos requisitos legais e 
regulamentares de forma proporcional à natureza, 
dimensão e complexidade dos riscos inerentes à 
sua atividade. 

3) As competências da função autónoma 
responsável pela conduta de mercado são as 
enumeradas no n.º 2 do artigo 21.º da norma 
regulamentar, devendo esta função, 
designadamente, assegurar a centralização de 
toda a informação relevante em matéria de 
conduta de mercado e atuar como ponto 
centralizado de contacto com as funções de 
gestão de riscos e de verificação do cumprimento 
para todas as matérias relacionadas com a 
conduta de mercado. 

4) Reitera-se o referido entendimento, transmitido 
na sessão pública realizada.  

Com efeito, de forma a promover um enfoque 
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cumprimento dos requisitos exigidos a esta função, 
nomeadamente a autonomia e a segregação de funções? 

8) Em relação à alínea c) do n º2 do artigo 21º, sugere-se que 
se especifiquem algumas das matérias relacionadas com a 
conduta de mercado. Parece-nos que qualquer matéria 
relacionada com contrato de seguro ou distribuição de seguros 
tem impacto no cliente ou lesado, como é o caso dos deveres 
de informação pré-contratuais ou contratuais, mas ter um 
conhecimento adequado das matérias tratadas como a 
legislação específica aplicável ao produto e a documentação do 
produto são pressupostos básicos para a atuação de um 
colaborador de uma empresa de seguros. Assim, sob pena de 
quase tudo ser conduta de mercado, será conveniente, se 
possível, uma clarificação. 

9) Em relação à alínea d), sugere-se que se descreva quais as 
finalidades dessa centralização da informação, para além de 
reporte à ASF, bem como o que se considera informação 
relevante. 

10) Em relação à alínea e), sugere-se também maior detalhe, 
para que fique claro se o “ponto centralizado de contacto” será 
para efeitos de contacto de quem questionar as funções de 
gestão de riscos e verificação do cumprimento em matérias 
comportamentais, será como ponto de contacto da ASF 
(embora também se faça referência ao interlocutor para esses 
efeitos), será para aconselhamento em matéria de conduta de 
mercado às duas áreas ou será para outro efeito qualquer. 

11) Ainda em relação à alínea e), como está redigida, parece 

particular nas questões relacionadas com a 
conduta de mercado, a norma regulamentar não 
prevê a possibilidade de cumulação com 
nenhuma das funções-chave existentes, 
estabelecendo, conforme já referido, que esta 
função autónoma deve atuar como ponto 
centralizado de contacto com as funções de 
gestão de riscos e de verificação do cumprimento 
para todas as matérias relacionadas com a 
conduta de mercado.  

Entende-se que este modelo permitirá assegurar 
uma visão holística da atividade da empresa ou 
entidade e dos riscos a que a mesma se encontra 
exposta por parte das funções-chave já 
designadas, ao mesmo tempo que se comete a 
uma função específica o exercício de funções 
especialmente dedicadas à conduta de mercado. 

Sem prejuízo desse modelo organizativo 
preferencial, em casos particulares, e de acordo 
com os termos gerais da aplicação do princípio da 
proporcionalidade, poderá admitir-se que exista 
uma cumulação desta nova função, 
nomeadamente com a função de verificação do 
cumprimento. 

Em qualquer caso, deve salvaguardar-se o 
cumprimento dos requisitos previstos no presente 
normativo, designadamente uma atuação 
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indiciar que a função não poderá estar inserida nas funções de 
gestão de risco e de verificação do cumprimento, o que se 
poderá justificar pelo menos ao abrigo do princípio da 
proporcionalidade. Importa clarificar que não é o que se 
pretende. 

12) Compete a esta função a elaboração do Relatório para 
efeitos de supervisão comportamental? Em caso afirmativo, tal 
deve constar do elenco do n.º 2 do artigo 21º. 

13) A alínea a) do nº 3 do artº 21º refere que as pessoas atuam 
“de modo independente e efetivo, e com autonomia decisória 
necessária”, mas seria conveniente clarificar qual a abrangência 
dessa autonomia decisória, já que as empresas de seguros 
para além das administrações, dispõem de funções chave e 
diretores de topo devidamente registados na ASF. Por exemplo, 
será que teria competência para decidir de forma diferente, 
sobrepondo-se à decisão tomada por outro diretor de topo ou 
impor uma alteração nos procedimentos de gestão de sinistros? 
Quanto à independência da função conviria que tal fosse 
acompanhado de alguma previsão quanto à proteção de que a 
mesma goza, a exemplo do que ocorre com o Encarregado de 
Proteção de Dados no âmbito do RGPD.  

independente e efetiva, disponibilidade adequada 
e não sujeição a conflitos funcionais. 

Em suma, esta possibilidade deverá ser analisada 
de forma casuística 

5)  Reitera-se que se pretende que seja 
preservada a autonomia organizativa de cada 
operador, bem como uma aplicação dos requisitos 
legais e regulamentares de forma proporcional à 
natureza, dimensão e complexidade dos riscos 
inerentes à sua atividade.  

Esta matéria será objeto de ulterior revisão pela 
ASF na sequência da experiência adquirida com a 
aplicação do normativo em causa. Em função 
dessa avaliação, poderão ser densificadas as 
regras aplicáveis neste âmbito. 

6) Remete-se para o explicitado no ponto 4). 

7) A autonomia e segregação de funções devem 
ser preservadas, assim como uma adequada 
disponibilidade, nos termos previstos na norma 
regulamentar (alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 
21.º), mas permite-se expressamente uma 
cumulação com a função autónoma responsável 
pela gestão de reclamações nos casos em que tal 
se justifique de acordo com o princípio da 
proporcionalidade.  

No que diz respeito à cumulação com outras 
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funções-chave, remete-se para o explicitado no 
ponto 4). Uma vez mais, esta matéria poderá ser 
objeto de ulterior revisão e/ou densificação pela 
ASF na sequência da experiência adquirida com a 
aplicação do normativo em causa. 

8) Pretende-se que a previsão da alínea c) do n.º 
2 do artigo 21.º seja o mais abrangente possível, 
de forma a permitir um envolvimento efetivo desta 
função autónoma em todas as matérias 
relacionadas com a conduta de mercado, que 
incluem os exemplos facultados no contributo. 

9) Respeitando-se a autonomia organizativa de 
cada empresa ou entidade, e a forma como 
implementarão esta nova função, o objetivo 
visado pela disposição em causa é o de permitir 
que a mesma possa dispor de toda a informação 
que seja considerada necessária para o cabal 
exercício das respetivas competências, tendo uma 
visão global e centralizada de todos os elementos 
relativos à conduta de mercado provenientes das 
diversas áreas da empresa ou entidade. 

10) Na alínea e) está em causa a interligação 
interna das funções referidas, de forma a permitir 
uma coordenação efetiva entre as mesmas 
(função de gestão de riscos, função de verificação 
do cumprimento e função autónoma responsável 
pela conduta de mercado).  
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Relega-se, no entanto, para cada empresa de 
seguros ou entidade gestora a decisão sobre a 
forma como essa coordenação será implementada 
em termos práticos, e se a função autónoma 
responsável pela conduta de mercado deverá, ou 
não, ser considerada como o interlocutor de quem 
questionar as funções de gestão de riscos e 
verificação do cumprimento em matérias 
comportamentais. Relativamente ao ponto de 
contacto com a ASF, cada operador deverá 
designar um único interlocutor privilegiado para o 
efeito, sem prejuízo dos canais de comunicação 
que possam ser estabelecidos ao nível da 
organização interna, designadamente para efeitos 
de recolha, centralização e disseminação de 
informação. 

11) Remete-se, uma vez mais, para o exposto no 
ponto 4). A disposição reflete o modelo 
organizativo considerado preferencial, tal como as 
cumulações expressamente previstas nos n.ºs 5 e 
6 da disposição em causa, sem prejuízo de, 
casuisticamente, poderem ser admitidas outras 
cumulações, uma vez que não são proibidas pelo 
normativo em causa, e desde que seja 
assegurado o cumprimento dos demais requisitos 
regulamentares.   

12) Uma vez mais, não se pretendeu que o 
normativo fosse excessivamente prescritivo, 
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preservando-se a autonomia organizativa de cada 
operador. Assume-se, no entanto, que, na maioria 
dos casos, a situação referida poderá revelar-se a 
mais adequada, tendo em conta o conteúdo do 
relatório para efeitos de supervisão 
comportamental.   

13) A atuação de modo independente e efetivo, e 
com autonomia decisória, tem em vista o 
adequado exercício das competências que se 
encontram cometidas à função autónoma 
responsável pela conduta de mercado, 
designadamente em termos que permitam 
acompanhar, em permanência, a adequação, 
suficiência e atualidade das políticas e dos 
procedimentos e controlos em todas as matérias 
relacionadas com a conduta de mercado, 
podendo propor as alterações ou atualizações que 
se revelem necessárias para o efeito.  

Também esta matéria poderá ser objeto de ulterior 
densificação, caso se justifique na sequência da 
experiência decorrente da aplicação do normativo 
em causa.  

Questão 12: Considera adequadas as 
funções e responsabilidades da função 
autónoma responsável pela conduta de 
mercado? Que outras responsabilidades 
poderão ser abrangidas, para além das 

Consideramos que as funções e responsabilidade desta função 
carecem de esclarecimentos, clarificando como se distinguem 
de outras funções autónomas. 

 

As competências que se encontram cometidas à 
função autónoma responsável pela conduta de 
mercado são as que se encontram previstas no 
n.º 2 do artigo 21.º da norma regulamentar.  

Tendo em conta o caráter inovatório desta função, 



 

 

 

 

 

Relatório da Consulta Pública n.º 10/2021 44 

previstas no projeto? não se pretendeu que a regulamentação fosse, 
numa fase inicial, excessivamente prescritiva, 
preservando a autonomia organizativa de cada 
operador e prevendo expressamente uma 
aplicação dos requisitos de forma proporcional à 
natureza, dimensão e complexidade dos riscos 
associados à conduta de mercado de cada 
operador. Conforme já referido, esta matéria 
poderá ser objeto de ulterior densificação, caso se 
justifique na sequência da experiência decorrente 
da aplicação do presente normativo.  

Questão 13: Concorda com a realização de 
avaliações periódicas e independentes à 
qualidade, adequação e eficácia das 
políticas, procedimentos e controlos da 
empresa ou entidade em matéria de 
conduta de mercado, a realizar pela função 
de auditoria interna, com uma periodicidade 
mínima trienal? 

A APFIPP concorda com a realização de avaliações 
independentes à qualidade, adequação e eficácia das políticas, 
procedimentos e controlos das Empresas de Seguros e das 
Entidades Gestoras de Fundos de Pensões, em matéria de 
Conduta de Mercado, defendendo, no entanto, a consagração 
de uma maior flexibilidade e autonomia às Entidades 
Supervisionadas, nesta matéria, devendo as mesmas poder 
determinar a periodicidade mínima aplicável às referidas 
avaliações, tendo presente a sua realidade específica e os 
riscos subjacentes às políticas, processos e procedimentos 
associados à Conduta de Mercado. 

Recorde-se que a abordagem agora proposta difere daquela 
que, aparentemente, está a ser ponderada pelo Supervisor, no 
contexto da sua Consulta Pública n.º 12/2021 sobre o “Projeto 
de norma regulamentar relativa à Segurança e Governação das 
Tecnologias da Informação e Comunicação e à Subcontratação 
a Prestadores de Serviços de Computação em Nuvem” 

Não acolhido. 

Nas opções regulatórias adotadas prevaleceu um 
princípio de proporcionalidade, refletido 
designadamente no facto de as avaliações 
periódicas e independentes à qualidade, 
adequação e eficácia das políticas, procedimentos 
e controlos em matéria de conduta de mercado 
serem realizados pela função de auditoria interna, 
em alternativa a auditores externos ou entidades 
terceiras devidamente qualificadas, e na previsão 
expressa de que o âmbito e periodicidade das 
avaliações a realizar deve ser proporcional à 
natureza, dimensão e complexidade dos riscos de 
conduta associados a cada uma das áreas de 
negócio.  

No entanto, considerou-se adequado estabelecer 
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(também actualmente em escrutínio público). De facto, a ASF 
parece conferir, neste último projecto, um tratamento distinto 
quanto à realização de auditorias aos sistemas e processos das 
Empresas de Seguros e de Resseguros no âmbito dos riscos 
associados às TIC e à segurança, ainda que os riscos 
envolvidos nestas áreas temáticas se revistam de uma enorme 
relevância. Com efeito, prevê-se, no artigo 7.º desse projecto 
normativo, que as auditorias a realizar, nas referidas áreas, 
sejam efectuadas“ em consonância com o respetivo plano de 
auditoria, previsto no artigo 271.º do Regulamento Delegado” 
(i.e..: Regulamento Delegado (UE) 2015/35 da Comissão, de 10 
de Outubro de 2014), sendo a frequência e o detalhe das 
mesmas “proporcionais aos riscos associados às TIC e à 
segurança”. 

Ponderados os riscos, parece, salvo melhor opinião, não fazer 
sentido que a Norma Regulamentar, agora em análise, 
incorpore, relativamente à Conduta de Mercado, exigências de 
periodicidade e detalhe acrescidas, sugerindo-se, nessa 
medida, que o n.º 3 do seu artigo 22.º passe a observar a 
seguinte redacção: 

“3 — O âmbito e periodicidade das avaliações a realizar deve 
ser proporcional à natureza, dimensão e complexidade dos 
riscos de conduta associados a cada uma das áreas de 
negócio, não excedendo, em qualquer caso, uma 
periodicidade trienal, e abrangendo, no mínimo, as 
seguintes matérias:” 

(rasurado e realce nossos). 

uma periodicidade mínima, pese embora superior 
à usual periodicidade anual, reputando-se como 
razoável uma periodicidade trienal, sob pena de 
os operadores adotarem práticas muito distintas 
ou insuficientes neste âmbito.  

Na sequência da ponderação realizada, entendeu-
se também adequado estabelecer o envio à ASF 
dos resultados das avaliações, bem como a 
respetiva certificação e parecer do revisor oficial 
de contas, embora tal envio apenas seja exigível a 
partir de 2024 (novo n.º 4 do atual artigo 52.º), de 
forma a permitir uma adaptação progressiva aos 
novos requisitos.   

 



 

 

 

 

 

Relatório da Consulta Pública n.º 10/2021 46 

Questão 13: Concorda com a realização de 
avaliações periódicas e independentes à 
qualidade, adequação e eficácia das 
políticas, procedimentos e controlos da 
empresa ou entidade em matéria de 
conduta de mercado, a realizar pela função 
de auditoria interna, com uma periodicidade 
mínima trienal? 

Em geral, o setor concorda com a necessidade deste tipo de 
avaliações periódicas e independentes, mas considera que: 

#) A periodicidade da avaliação deverá ser deixada ao critério 
da função de auditoria interna de cada entidade, com base na 
sua avaliação de risco. 

Não acolhido. 

Nas opções regulatórias adotadas prevaleceu um 
princípio de proporcionalidade, refletido 
designadamente no facto de as avaliações 
periódicas e independentes à qualidade, 
adequação e eficácia das políticas, procedimentos 
e controlos em matéria de conduta de mercado 
serem realizados pela função de auditoria interna, 
em alternativa a auditores externos ou entidades 
terceiras devidamente qualificadas, e na previsão 
expressa de que o âmbito e periodicidade das 
avaliações a realizar deve ser proporcional à 
natureza, dimensão e complexidade dos riscos de 
conduta associados a cada uma das áreas de 
negócio.  

No entanto, considerou-se adequado fixar uma 
periodicidade mínima, pese embora superior à 
usual periodicidade anual, reputando-se como 
razoável uma periodicidade trienal, sob pena de 
os operadores adotarem práticas muito distintas 
ou insuficientes neste âmbito. 

Na sequência da ponderação realizada, entendeu-
se também adequado estabelecer o envio à ASF 
dos resultados das avaliações, bem como a 
respetiva certificação e parecer do revisor oficial 
de contas, embora tal envio apenas seja exigível a 
partir de 2024 (novo n.º 4 do atual artigo 52.º), de 
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forma a permitir uma adaptação progressiva aos 
novos requisitos. 

Questão 14: Tendo em conta a aplicação 
destes requisitos apenas às empresas de 
seguros com sede em Portugal, às 
sucursais de empresas de seguros de um 
país terceiro e às entidades gestoras 
autorizadas em Portugal, considera que 
devem ser fixadas diferenciações 
adicionais, em função da aplicação do 
princípio da proporcionalidade? Em que 
termos? 

Sobre o âmbito de aplicação destes requisitos de conduta de 
mercado no âmbito do sistema de governação, o setor não tem 
comentários a fazer. 

Registado. 

Questão 15: Considera adequados os 
requisitos de reporte fixados, quer quanto 
ao conteúdo, quer quanto ao modo de 
prestação da informação? Que melhorias 
ou simplificações poderão ser introduzidas?  

No que respeita aos requisitos de reporte fixados, gostaríamos 
de reiterar, previamente, algumas das preocupações e 
sugestões já apresentadas, no passado, pela APFIPP, neste 
domínio, que, para além de uma revisão transversal dos 
modelos e linguagem de reporte de informação à ASF, alertam 
para a necessidade de se proceder, também, a uma 
simplificação e unificação destas matérias, tendo esta 
Associação proposto, inclusive, a constituição de um Grupo de 
Trabalho multidisciplinar, bem como a elaboração de um guião 
de instruções/ definições que congregue exemplos de 
preenchimento. 

Com efeito, as Entidades Gestoras encontram-se sujeitas a um 
conjunto muito alargado de deveres e exigências regulatórias, 
provenientes, quer do enquadramento nacional, quer das 
directrizes europeias que impõem um elevado esforço e 

Registando-se as preocupações enunciadas, 
cumpre esclarecer que o objetivo subjacente à 
reestruturação das disposições relativas ao 
reporte foi o de atualizar, sistematizar e 
racionalizar os respetivos requisitos, com base 
nos desenvolvimentos ocorridos e na experiência 
acumulada no âmbito da supervisão 
comportamental.  

Nesta área, foram considerados todos os fatores e 
elementos de informação relevantes para permitir 
uma supervisão efetiva, assinalando-se com maior 
impacto a introdução de ajustamentos ao reporte 
regular relativo à gestão de reclamações e ao 
relatório para efeitos de supervisão 
comportamental, bem como dos elementos a 
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dedicação, consumindo muito tempo e recursos, das quais se 
destaca, a título de exemplo, toda a agenda europeia em torno 
das Finanças Sustentáveis. 

A introdução de novas obrigações de reporte terá, certamente, 
um impacto significativo nas Entidades Gestoras, tendo 
especialmente em conta a pequena dimensão e estrutura que 
caracterizam o mercado português. A massificação de reportes, 
bem como a previsão de novas exigências de divulgação 
pública traduzem-se numa enorme carga administrativa, 
devendo qualquer alteração ser cuidadosamente ponderada e 
ajustada às efectivas necessidades da sua supervisão, 
contribuindo, nessa medida, para a racionalização dos custos 
inerentes a estas obrigações, que se revelam bastante 
significativos, face a todo o acervo regulatório actualmente 
existente. 

De referir que a proposta de simplificação da informação 
requerida e sua adequação às efectivas necessidades de 
supervisão não invalida, naturalmente, o correcto e rigoroso 
cumprimento, por parte das Entidades Gestoras, das 
obrigações que recaem sobre as mesmas, nem prejudica a 
possibilidade da ASF desenvolver, a qualquer momento, 
pedidos ad hoc, junto das mesmas, tendo como principal 
objectivo dirimir a extensão e multiplicidade de relatórios e 
reportes exigidos, que apresentam prazos e periodicidades, em 
muitos casos, bastante exigentes, sendo uma solução que, no 
entender desta Associação apresentaria vantagens para todos 
os intervenientes. 

comunicar à ASF após o início e o fim de 
comercialização de cada produto.  

Em matéria de divulgação pública, considera-se 
que a obrigatoriedade de dispor de um sítio 
autónomo na Internet que inclua um separador 
específico com informação dedicada à matéria da 
conduta de mercado, com o conteúdo e estrutura 
definidos, constituirá um fator essencial para uma 
maior transparência e adequada prestação de 
informação aos clientes dos setores segurador e 
dos fundos de pensões, bem como ao público em 
geral, permitindo também uma maior 
comparabilidade da informação e a 
disponibilização de elementos relevantes para o 
próprio supervisor.  
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Questão 15: Considera adequados os 
requisitos de reporte fixados, quer quanto 
ao conteúdo, quer quanto ao modo de 
prestação da informação? Que melhorias 
ou simplificações poderão ser introduzidas?  

Sobre os requisitos de reporte fixados, o setor considera que: 

1) De um modo geral, a criação de novos requisitos de reporte, 
como aqui se prevê, deve ponderar racionalmente a efetiva 
importância da informação (para a supervisão e para o 
mercado) e o impacto que tem ao nível dos recursos a alocar 
pelas entidades, sobretudo nas de menor dimensão. Esta 
preocupação é ainda acrescida atentos os projetos paralelos 
em curso na atividade seguradora, tais como os das IFRS9, 
IFRS17 e Sustentabilidade, que consomem imensos recursos 
aos operadores. 

2) Neste contexto, solicita-se clarificação sobre o propósito de, 
no âmbito da subalínea iv) do n.º 1 do Artº 27.º, pedir o reporte 
do “prazo máximo de resposta”, atendendo a que já é reportado 
o prazo médio de resposta. Para as empresas de seguros com 
muitas reclamações, devido à sua dimensão, pode ocorrer que 
exista uma situação anómala em que o reclamante envia 
consecutivamente novas comunicações em reação a interações 
(por exemplo, com a área de sinistros), o que pode fazer com 
que a reclamação tenha um desfecho para além dos prazos, 
mas sem que isso signifique que não tenha tido respostas 
intermédias. 

3) No mesmo contexto, deveria ser ponderada a eliminação das 
subalíneas vii), viii) e ix) da alínea a) do n.º 1 do Artº 27.º. Além 
de representarem um acréscimo de carga administrativa na 
elaboração do relatório, o respetivo âmbito não é isento de 
dúvidas, o que poderá levar a resultados enviesados nas 
conclusões do relatório. Por exemplo, quanto à subalínea vii) 

1) Remete-se para o explicitado na linha anterior. 

2) Considera-se que o prazo máximo de resposta 
é um elemento adicional de informação relevante, 
que permitirá identificar a existência de situações 
anómalas que justifiquem uma eventual correção.  

3) a 6) Não acolhido.  

Considera-se que os elementos em causa são 
necessários para efeitos de supervisão 
comportamental, tratando-se de informação que já 
é atualmente exigida nos termos da Norma 
Regulamentar n.º 10/2020-R, de 3 de novembro, 
relativa à prestação de informação para efeitos de 
supervisão à ASF. 

Todas as questões relacionadas com os termos e 
âmbito do referido reporte deverão ser 
esclarecidas nessa sede.   

7) Os elementos de índole estatística do relatório 
relativo à gestão de reclamações deverão ser 
enviados de acordo com os mapas de reporte 
disponibilizados no sítio da ASF na Internet, e a 
análise qualitativa deverá constar de documento 
em formato PDF, sendo o processo de envio do 
relatório efetuado através da disponibilização do 
Portal ASF residente em www.asf.com.pt. Este 
será igualmente o modo de envio do reporte 
regular relativo à apreciação de reclamações pelo 

http://www.asf.com.pt./
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não é claro se a intervenção do mediador constitui o objeto da 
reclamação ou se houve a intervenção deste (v.g., em 
representação do cliente) junto do segurador na formalização 
da reclamação. Também a subalínea viii) é indutora de dúvidas 
interpretativas: se um reclamante apresentar uma reclamação 
acerca de um processo de sinistro no qual tenha intervindo um 
prestador externo (v.g. perito), mas a reclamação em si não for 
sobre a atuação desse agente, deve considerar-se preenchida 
a subalínea?; e se um segurador tiver subcontratado a gestão 
de todos os sinistros de um dado ramo a um prestador externo, 
basta uma reclamação sobre um processo de sinistro desse 
ramo para se considerar preenchida a alínea?. Além disso, a 
subalínea ix) mostra-se desproporcionada face ao racional da 
informação em causa, e pode implicar custos de 
desenvolvimentos informáticos para extração dessa informação. 

4) De qualquer forma, em relação ao reporte de “Reclamações 
relativas a situações em que se verificou intervenção de 
mediador de seguros”, previsto na subalínea vii) da alínea a) do 
n.º 1, sugere-se a clarificação, ainda que em sede de Consulta 
Pública, sobre o que entendem por “intervenção do mediador”. 
Fica indefinido se está em causa uma reclamação encaminhada 
por um mediador, em que este seja também entidade 
reclamada, faça o mediador parte dos motivos de 
descontentamento embora seja apenas apresentada a 
reclamação ao segurador, ou outra razão. 

5) Do mesmo modo, quanto ao ponto viii) da mesma alínea, 
sugere-se o melhor esclarecimento sobre o que se entende por 
“intervenção de prestador de serviço externo”, ou seja, se é 

provedor.  

8) O relatório estatístico deverá incluir os 
elementos de índole quantitativa, pretendendo-se 
que o reporte qualitativo contenha uma análise da 
evolução das reclamações e as conclusões 
extraídas relativamente aos elementos 
quantitativos aí indicados, não existindo 
duplicação de informação  

9) Procedeu-se a uma reestruturação das 
disposições relativas ao reporte, designadamente 
no âmbito do relatório para efeitos de supervisão 
comportamental, no sentido de atualizar, adaptar 
e sistematizar os respetivos requisitos, 
congregando elementos de informação 
anteriormente dispersos, com o objetivo de 
permitir o reforço da supervisão comportamental. 
Cada um dos elementos do relatório deve ser 
apresentado de forma suficientemente objetiva e 
explícita, e pela ordem sequencial indicada, 
facilitando a respetiva análise e possibilitando 
uma comparabilidade acrescida da informação 
prestada para efeitos de supervisão. 

10) Confirma-se que, no âmbito da alínea em 
referência, a informação tida em vista é uma 
descrição objetiva dos procedimentos instituídos 
em matéria de gestão de sinistros, que deverá 
incluir uma breve descrição das ferramentas 
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apenas para casos em que a atuação do próprio prestador 
esteja a ser objeto de reclamação ou se pelo facto de ter tido 
alguma intervenção num sinistro (por exemplo, um perito) tal 
deve ser assinalado. Note-se que em sinistros de alguns 
produtos, como de multirriscos habitação ou automóvel, é muito 
comum a intervenção de perito. 

6) E também relativamente ao ponto ix), sugere-se a 
clarificação sobre o que se entende por “unidades de risco 
comportamental”, se necessário com a introdução de conceito 
na Norma Regulamentar. 

7) Em relação aos reportes relativos à gestão de reclamações e 
provedor do cliente, será relevante clarificar a sua 
concatenação, nomeadamente do relatório qualitativo, com os 
atuais relatórios de gestão de reclamações. 

8) Ainda no que respeita ao reporte regular relativo à gestão de 
reclamações, alguns pontos referidos no nº 4 do artº 27º, e que 
devem compor o reporte qualitativo, são uma repetição do já 
vertido no relatório estatístico previsto na alínea a) do nº 1, 
nomeadamente os pontos i), ii) e iii) da alínea a) do n.º 4. 
Importa, portanto, eliminar do reporte qualitativo os pontos que 
se encontram já vertidos no relatório estatístico, não se 
compreendendo o efeito útil da sua repetição. 

9) Relativamente ao relatório para efeitos de supervisão 
comportamental, previsto no artº 29.º, ele pode atingir uma 
dimensão que implica um elevadíssimo esforço e que vai além 
do que era exigido ao Atuário Responsável da empresa de 
seguros na revogada Norma Regulamentar n.º 6/2002. Parece-

digitais utilizadas pelo operador nesta área. 
Pretende-se, assim, que seja facultada ao 
supervisor uma informação genérica sobre o 
modo como é assegurada a gestão de sinistros 
por parte do operador.  

11) Cada operador deverá facultar os elementos 
de informação indicados com o grau de detalhe 
considerado adequado à situação concreta da 
respetiva atividade, modelo organizativo e 
processos e procedimentos instituídos. 

12) Sem prejuízo da necessidade de ulteriores 
ajustamentos decorrentes da futura aplicação da 
IFRS17, já identificados, considera-se que a 
informação em causa é também relevante para 
efeitos comportamentais, uma vez que a análise 
das referidas provisões importa para avaliar a 
adequação do produto.  

13) Tal como expressamente previsto na citada 
disposição, o que se pretende é uma “descrição 
genérica” dos referidos processos e 
procedimentos. Atendendo à relevância cada vez 
maior da digitalização na atividade dos 
operadores, designadamente em áreas como a 
gestão de reclamações ou a regularização de 
sinistros, considera-se relevante a recolha de 
informação sobre o grau de automatização e a 
dependência da utilização de ferramentas digitais 
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nos existir, por um lado, um excesso de elementos a reportar e, 
por outro lado, a falta de concretização do que a ASF pretende 
ver reportado, o que não contribuirá para a uniformização dos 
reportes apresentados à ASF por cada entidade. Importa, 
portanto, rever os elementos solicitados, concretizar/clarificar o 
que se pretende em alguns deles, com a preocupação de evitar 
que o documento se torne relativamente ilegível. 

10) A título de exemplo, quando se refere, logo na alínea c) do 
nº 1 do artº 29º, “Descrição dos procedimentos de gestão de 
sinistros”, pretende a ASF ter conhecimento de todos os 
procedimentos implementados (desde a receção da 
participação de sinistro até ao pagamento da indemnização ou 
à recusa do sinistro ou prosseguimento para fase judicial, se for 
esse o caso, com as múltiplas hipóteses em cada uma das 
fases intermédias), relativos a todos os ramos explorados pela 
empresa de seguros e incluindo os processos e procedimentos 
com elevado grau de automatização ou dependência de 
ferramentas digitais? 

11) Mas idêntica necessidade de especificação se espera para 
as restantes alíneas deste nº 1 do artº 29º, de modo a que 
exista um mínimo alinhamento e cumprimento face ao que é 
pretendido e se compreenda se, de facto, não se trata de 
informação excessiva. 

12) Relativamente à divulgação da demonstração da 
adequação da provisão de estabilização de carteira e da 
provisão para compromissos de taxa, prevista na alínea f) do nº 
1 do artº 29º, não se enquadrará no propósito deste relatório, 

por parte dos mesmos no âmbito das referidas 
áreas.  

14) Atenta a natureza dos seguros de grandes 
riscos (ramos e tomadores de seguros 
abrangidos), considera-se dispensável que a 
informação prevista no presente artigo seja 
prestada à ASF após o início e o fim da 
comercialização de cada produto, sendo suficiente 
que tal informação fique armazenada 
informaticamente e disponível para consulta ou 
envio, mediante solicitação.   
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uma vez que se trata de um tema de supervisão prudencial e 
não de supervisão comportamental. Adicionalmente, esta 
informação já é divulgada publicamente no Relatório e Contas 
da entidade. Por outro lado, uma vez que estas provisões 
deixarão de existir após a aplicação da IFRS17, não seria 
razoável prever a sua divulgação por um período que se prevê 
ser inferior a dois anos. Acresce, ainda, que o tema das 
provisões para compromissos de taxa nunca foi objeto de 
regulamentação, estranhando-se a pretensão de solicitar aqui 
esta informação. 

13) Quanto aos processos e procedimentos com elevado grau 
de automatização ou dependência de ferramentas digitais, 
previstos na alínea h) do nº 1 do artº 29º, é especialmente 
relevante o esclarecimento do que se pretende com a inclusão 
desta informação no Relatório, sob pena de se ter de descrever 
uma informação excessiva, atendendo à digitalização 
transversal dos processos (por ex. contratação, consulta de 
apólices em área reservada, gestão de sinistros ou 
esclarecimento de questões) e da própria documentação. Note-
se que em áreas como a gestão dos riscos, gestão de 
reclamações ou a regularização de sinistros é hoje 
imprescindível exercer a atividade seguradora com estas 
ferramentas. 

14) Em relação à informação sobre produtos de seguros, 
prevista no Artigo 30.º, dispõe o n.º 4 que “[a]s empresas de 
seguros referidas no n.º 1, relativamente a produtos de seguros 
de grandes riscos, mantêm disponível para consulta e, quando 
solicitado, para prestação de informação à ASF, um arquivo 
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informático, contendo os elementos previstos nos n. 1 e 2”. 
Atendendo a que não aparenta estarem mencionados em 
qualquer artigo os riscos de massa, solicita-se esclarecimento 
sobre a razão desta especificidade nos seguros de grandes 
riscos. 

Questão 15: Considera adequados os 
requisitos de reporte fixados, quer quanto 
ao conteúdo, quer quanto ao modo de 
prestação da informação? Que melhorias 
ou simplificações poderão ser introduzidas?  

[Artº 23º a Artº 31º] 

Estamos alinhados com as necessidades de clarificação 
apontadas pela APS, incluindo sobre a necessidade de clarificar 
os termos e o âmbito de aplicação relevante das expressões 
“elevado grau de automatização” e “dependência de 
ferramentas digitais”. 

 

Registado. 

Remete-se para o referido no ponto 13) da linha 
anterior. 

Questão 15: Considera adequados os 
requisitos de reporte fixados, quer quanto 
ao conteúdo, quer quanto ao modo de 
prestação da informação? Que melhorias 
ou simplificações poderão ser introduzidas?  

Sim, consideramos que os requisitos de reporte são 
adequados. 

Registado. 

Questão 16: Considera adequada a 
regulamentação relativa à divulgação 
pública de informação através de um sítio 
autónomo na Internet, com inclusão de um 
separador específico dedicado à conduta 
de mercado? Que informação adicional 
poderá ser abrangida pela obrigação de 
divulgação pública? 

Relativamente à obrigação das Empresas de Seguros e das 
Entidades Gestoras disporem de um sítio autónomo na Internet, 
com inclusão de um separador específico dedicado à Conduta 
de Mercado, remete-se para as observações apresentadas 
infra, no âmbito da resposta à Questão 19. 

Registado. 

Questão 16: Considera adequada a 
regulamentação relativa à divulgação 

Sobre a regulamentação relativa à divulgação pública de 
informação através de um sítio autónomo na Internet, o setor 

1) Acolhido.  
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pública de informação através de um sítio 
autónomo na Internet, com inclusão de um 
separador específico dedicado à conduta 
de mercado? Que informação adicional 
poderá ser abrangida pela obrigação de 
divulgação pública? 

considera que: 

1) Dado que implica uma reestruturação dos sites de internet 
dos operadores, deverá ser previsto um tempo alargado para 
implementação, no mínimo de 6 meses a partir da data de 
entrada em vigor da norma. 

2) Não é evidente que para o consumidor “médio”, que acede 
ao sítio da internet da entidade, é intuitivo que a informação que 
precisa (por exemplo, se quiser apresentar uma reclamação ou 
saber os prazos médios de regularização de sinistros 
automóvel) se encontra alojada numa página denominada 
“Conduta de Mercado”, um termo técnico cujo significado e 
alcance é desconhecido para muitos consumidores. Assim, 
numa tentativa de ajudar o consumidor, podemos estar a 
produzir o efeito contrário, dificultando o acesso à informação. 

3) É excessivo prever, como no nº 2 do Artº 32º, uma 
determinada ordem sequencial mandatória para a informação a 
disponibilizar no separador “Conduta de mercado”, devendo ser 
deixada ao critério dos operadores a organização dos 
conteúdos, e ser a ordem sequencial considerada apenas como 
sugestão. 

4) Ainda assim, em relação a esta ordem sequencial, por uma 
questão de lógica e não repetição da informação em locais 
diferentes, o que pode gerar confusão nos destinatários, 
sugere-se, mas como orientação meramente indicativa, a 
alteração no seguinte sentido: 

a) Indicação dos meios para apresentar uma reclamação junto 

Aditada a correspondente disposição transitória 
no n.º 2 do atual artigo 51.º da norma 
regulamentar. 

2) Acolhido.  

Foi ajustada em conformidade a redação do n.º 1 
do artigo 32.º da norma regulamentar.  

3) Não acolhido. 

Na ponderação do regime, considerou-se 
adequado estabelecer, não só os elementos de 
informação a divulgar, mas também a respetiva 
ordem sequencial de apresentação, facilitando a 
consulta dos elementos relevantes por parte dos 
clientes e do público em geral e assegurando uma 
maior uniformização do modo como a informação 
requerida é prestada pelos diversos operadores. 

4) Acolhido. 

Alterada a ordem sequencial dos elementos 
previstos no n.º 2 do artigo 32.º da norma 
regulamentar.  

5) Acolhido. 

Foi aditada uma ressalva nesse sentido no âmbito 
da alínea c) do n.º 2 do artigo 32.º.  

6) Parcialmente acolhido. 

Foi aditada uma ressalva no sentido de o mesmo 
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da empresa de seguros ou entidade gestora; 

b) Função autónoma responsável pela gestão de reclamações: 

i) Contactos; 

ii) Regulamento de funcionamento aplicável à gestão de 
reclamações; 

c) Indicação do acesso à plataforma digital para apresentar uma 
reclamação no Livro de Reclamações em formato eletrónico, 
nos termos da lei respetiva; 

d) Indicação dos meios para apresentar uma reclamação junto 
do provedor, especificando os requisitos de elegibilidade 
previstos no n.º 2 do artigo 15.º; 

e) Provedor do cliente ou provedor dos participantes e 
beneficiários: 

i) Contactos; 

ii) Regulamento de funcionamento aplicável ao provedor; 

iii) Recomendações emitidas e menção do respetivo 
acolhimento, ou não 

f) Indicação dos meios para apresentar uma reclamação junto 
da ASF, especificando os requisitos de elegibilidade previstos 
no n.º 2 do artigo 35.º; 

g) Indicação do direito de recurso aos tribunais e mecanismos 
de resolução extrajudicial de litígios, incluindo os relativos a 
litígios transfronteiriços; 

poder ser igualmente divulgado noutro local, no 
âmbito da alínea i) do n.º 2 do artigo 32.º.  

7) Acolhido.  

Introduzida uma ressalva inicial no sentido de a 
divulgação em causa ser realizada “nos casos 
aplicáveis”, no âmbito da k) do n.º 2 do artigo 32.º 
da norma regulamentar. 

8) e 9) Parcialmente acolhido. 

Foi aditada uma ressalva no âmbito da alínea m) 
do n.º 2 do artigo 32.º.  

10) Acolhido. 

Disposição clarificada.  

 

 



 

 

 

 

 

Relatório da Consulta Pública n.º 10/2021 57 

h) Política de tratamento dos clientes; 

5) Importa confirmar se o dever agora previsto pela ASF não 
colide com normas legais já em vigor. A título de exemplo: a 
alínea b) do n.º 2 do Artº 32.º prevê que conste, nesta nova 
página, a indicação do acesso à plataforma digital do Livro de 
Reclamações Eletrónico; contudo, o n.º 2 do artigo 5.º-B do DL 
n.º 156/2005, de 15 de setembro, obriga a que os fornecedores 
de bens e prestadores de serviços divulguem nos respetivos 
sítios na Internet, em local visível e de forma destacada, o 
acesso à Plataforma Digital. Assim, questiona-se se a exclusiva 
indicação do Livro de Reclamações Eletrónico nesta página 
“Conduta de Mercado” é considerado, para efeitos legais, “local 
visível e de forma destacada”, dispensando a entidade de ter a 
indicação do acesso àquela Plataforma na página inicial do seu 
sítio da internet. 

6) Sendo o código de conduta das empresas, previsto na alínea 
i) do n.º 2 do Artº 32.º, mais abrangente que a conduta de 
mercado, não faz sentido que o mesmo conste de um 
separador orientado especificamente para esta matéria. 

7) Os resultados de inquéritos de satisfação, previstos na alínea 
k) do n.º 2 do Artº 32.º, não devem também constar 
obrigatoriamente deste separador, porquanto é informação que 
as empresas poderão não querer ter disponível ao público em 
geral e à concorrência em particular. 

8) A informação relativa a valores de resgate e vencimento dos 
seguros de capitalização e diligências e documentos exigíveis, 
prevista na alínea l) do n.º 2 do Artº 32.º, podem também 
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constar mais apropriadamente numa secção do site relativa a 
este tipo de produto do que no separador da “Conduta de 
Mercado”, pelo que não deve ser obrigatório que constem aqui. 

9) Os tempos médios de regularização de sinistros automóvel, 
previstos na subalínea i) da alínea l) do n.º 2 do Artº 32.º, 
podem igualmente ser melhor apresentados numa secção do 
site relativa aos sinistros do respetivo ramo, pelo que não deve 
ser obrigatório que integrem o separador da “Conduta de 
Mercado”. 

10) Existe uma contradição, que deve ser esclarecida, entre a 
redação da norma no projeto e o indicado no documento de 
Consulta Pública, relativamente aos meios de divulgação da 
informação geral relativa à gestão de reclamações. No n.º 3 do 
artigo 10.º lê-se: “…mediante afixação nos estabelecimentos ou 
através do sítio da empresa de seguros ou entidade gestora na 
Internet…”. Contudo, na página 11 do Documento de consulta 
pública podemos ler no ponto c) “… mediante afixação nos 
estabelecimentos, e não apenas disponibilizada através do sítio 
da empresa de seguros ou entidade gestora na Internet;”. 

Questão 16: Considera adequada a 
regulamentação relativa à divulgação 
pública de informação através de um sítio 
autónomo na Internet, com inclusão de um 
separador específico dedicado à conduta 
de mercado? Que informação adicional 
poderá ser abrangida pela obrigação de 
divulgação pública? 

Concordamos que podem ser necessárias determinadas 
informações em português sobre, por exemplo, as reclamações. 
No entanto, outras informações, como as convenções ou 
protocolos geralmente contêm informações confidenciais, que 
não são divulgadas. Sugerimos limitar a divulgação pública das 
informações sobre as reclamações (internamente e com o 
provedor). 

Não acolhido. 

Considera-se relevante a divulgação dos demais 
elementos de informação previstos no artigo 32.º 
da norma regulamentar, congregando-se essa 
informação num único local e em separador 
autónomo especificamente dedicado à matéria da 
conduta de mercado.  
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Questão 17: Tendo em conta o carácter 
inovatório da regulamentação em matéria 
de tratamento de reclamações pela ASF, 
considera que o projeto tem um grau 
adequado de detalhe para prosseguir o 
objetivo de operacionalização do regime? 

Sobre o detalhe da regulamentação em matéria de tratamento 
de reclamações pela ASF, o setor considera que: 

1) Carece de clarificação se as reclamações junto da ASF serão 
um recurso depois de obtida a resposta da entidade ou depois 
de obtida a resposta do respetivo provedor. Por outras palavras, 
se só for apresentada reclamação junto da entidade, o 
reclamante descontente com a resposta pode ou não 
apresentar reclamação junto da ASF sem passar pelo provedor 
do cliente? 

2) Carece também de clarificação a forma como a ASF vai 
validar se a reclamação foi, de facto, devidamente apresentada 
à entidade reclamada e por esta respondida. O documento que 
o Cliente apresentar pode ser uma resposta diferente 
decorrente de uma negociação, respondida por outra estrutura 
da reclamada. A ASF só deveria aceitar uma reclamação 
depois de questionar a reclamada sobre se a reclamação já foi 
analisada por si, e só após a resposta da reclamada deve 
proceder à sua abertura. E sugere-se que conste também da 
Norma Regulamentar, além deste procedimento, a via pela qual 
o pedido será feito (p.e, por invocação de WS baseado em 
campos obrigatórios, como NIF, Apólice, processo,…), bem 
como o prazo de resposta. 

3) Os n.ºs 5 e 6 do artigo 15.º (Proibição de práticas 
discriminatórias) da Lei do Contrato de Seguro referem o 
seguinte: “5 - Em caso de incumprimento do dever de 
informação nos termos previstos no número anterior ou de 
discordância ou insatisfação em relação a decisão de recusa ou 

1) Confirma-se o entendimento de que não é 
necessário o recurso prévio ao provedor para 
apresentação de uma reclamação junto da ASF. 

2) A validação será feita através da análise da 
cópia da reclamação apresentada junto da 
entidade reclamada e respetivo comprovativo de 
apresentação, elementos que devem instruir 
obrigatoriamente a apresentação de reclamação 
junto da ASF, bem como a cópia da resposta da 
entidade reclamada, caso exista.  

A apresentação deverá ser feita, 
preferencialmente, mediante o preenchimento do 
formulário disponível no Portal do Consumidor. As 
comunicações entre a ASF e as entidades 
reclamadas para efeitos de gestão de 
reclamações são realizadas através do Portal do 
Consumidor – Operadores (n.º 1 do artigo 18.º da 
norma regulamentar), e as informações relevantes 
poderão ser prestadas pelo operador nos termos 
e prazo previstos no n.º 4 do artigo 38.º da norma 
regulamentar. 

A ASF irá verificar a documentação junta pelo 
reclamante e, caso conclua que foi apresentada 
reclamação à entidade e/ou resposta, contactará 
a entidade reclamada para exercer o contraditório, 
podendo a mesma esclarecer se entende não ter 
havido reclamação prévia. 



 

 

 

 

 

Relatório da Consulta Pública n.º 10/2021 60 

de agravamento, pode o proponente apresentar uma 
reclamação junto da ASF, que afere da observância do regime 
aplicável por parte do segurador; 6 - Quando comunica a 
decisão de recusa ou de agravamento e através do mesmo 
meio e suporte, deve o segurador informar o proponente da 
possibilidade de reclamar junto da ASF nos termos do número 
anterior”. Neste caso, parece-nos que o legislador pretendeu 
que a ASF assumisse o papel de 1.ª instância de reclamação 
para o proponente. Ora, no Projeto de Norma Regulamentar 
nem se prevê a figura de proponente, nem se exceciona dos 
requisitos previstos nos n.ºs 1 e 2 do artigo 35.º o tratamento 
das reclamações consagradas no artigo 15.º da LCS. A não ser 
alterado o texto do Projeto de Norma, devemos entender que a 
ASF não se considera competente, como 1.ª instância, para 
apreciar estas reclamações? Pelo contrário, a considerar-se 
competente, sugerimos que se acrescente um n.º 3 no artigo 
33.º do Projeto de Norma: “3— O disposto no presente capítulo 
não prejudica o regime aplicável às reclamações formuladas 
pelos proponentes, nos termos fixados no artigo 15.º do Regime 
Jurídico do Contrato de Seguro aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
72/2008, de 16 de abril.” 

4) Apesar dos requisitos de admissibilidade definidos no artigo 
35º, o que se verifica na prática é o não cumprimento destas 
regras pelos reclamantes, que continuam a recorrer à ASF 
como 1ª instância de reclamação. Atualmente, a ASF 
reencaminha estas mesmas reclamações para a seguradora 
através do Portal ASF e pretende ter conhecimento da resposta 
enviada, apesar de o processo não poder seguir os trâmites de 

3) Parcialmente acolhido. 

Foi aditada uma nova disposição ressalvando que 
o disposto no capítulo em causa é aplicável, com 
as devidas adaptações, às reclamações previstas 
em lei especial, designadamente as formuladas 
pelos proponentes nos termos do artigo 15.º do 
regime jurídico do contrato de seguro, com 
exceção do requisito de apresentação prévia à 
entidade reclamada (n.º 2 do artigo 33.º da norma 
regulamentar). 

4) Através da presente intervenção normativa 
procurou disciplinar-se o processo de tratamento 
de reclamações pela ASF. Nesse sentido, as 
reclamações apresentadas perante a ASF que 
não cumpram os requisitos previstos no n.º 2 do 
artigo 35.º serão liminarmente arquivadas, 
informando-se o reclamante desse facto, de 
acordo com o estabelecido no artigo 37.º da 
norma regulamentar.  

Sem prejuízo disso, na informação de 
arquivamento liminar que é prestada ao 
reclamante são indicados os locais onde podem 
ser encontrados os contactos relevantes no 
âmbito da gestão de reclamações. 

5) Parcialmente acolhido.  

Considera-se que a fixação dos requisitos 
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uma reclamação por si gerida. Nesse sentido, convinha 
clarificar no artigo 37.º os trâmites seguidos nos casos de 
arquivamento liminar. A ASF vai continuar a reencaminhar a 
reclamação para a Seguradora? Se sim, via Portal ASF? Se 
não, indicam ao reclamante os contactos da Gestão de 
Reclamações da Seguradora? 

5) Para melhor identificação e um prévio despiste técnico sobre 
a admissibilidade da reclamação junto da ASF, deve ser exigido 
que o Reclamante indique o número de apólice/contrato ou 
número de sinistro, bem como o número do processo de 
reclamação atribuído pela entidade previamente reclamada. 
Sugere-se, assim, a inclusão de duas alíneas no nº 3 do artigo 
35º: (i) número de apólice/contrato ou número de processo de 
sinistro e; (ii) número de processo de reclamação atribuído pela 
entidade reclamada. Estes elementos devem, igualmente, ser 
incluídos no formulário disponível no Portal do Consumidor. 

6) Deve ainda ser reforçada a clarificação desta exigência de 
reclamação prévia às entidades. Sugere, para tal, a alteração 
do Artigo 35.º nos seguintes termos: «2 — A ASF apenas 
aprecia as reclamações que não estejam pendentes noutras 
instâncias e às quais não tenha sido dada resposta pela função 
autónoma responsável pela gestão de reclamações da entidade 
reclamada no prazo máximo de 20 dias úteis contados a partir 
da data da respetiva receção ou quando, tendo sido dada uma 
resposta, o reclamante discorde do sentido da mesma».  

*** 

E sugere-se ainda que seja adicionado um novo número ao 

propostos constituiria a imposição de um ónus 
excessivo aos reclamantes, para além de, em 
determinados casos, os elementos referidos 
poderem não existir, como o número de apólice, 
se estiver em causa uma reclamação sobre 
atendimento ou sobre a formação do contrato, não 
concluída. Sem prejuízo disso, e uma vez que os 
mencionados elementos de informação poderão, 
nos casos aplicáveis, ser indicados numa base 
voluntária, foi aditada uma disposição a explicitar 
tal possibilidade (novo n.º 4 do artigo 35.º da 
norma regulamentar).  

6) Não acolhido.  

Saliente-se que, no âmbito do regime jurídico da 
distribuição de seguros e de resseguros, nem 
todos os operadores são obrigados a instituir uma 
função autónoma responsável pela gestão de 
reclamações, afigurando-se preferível manter a 
referência geral à ausência de resposta “pela 
entidade reclamada” no âmbito do n.º 2 do artigo 
35.º da norma regulamentar.  

*** 

Não acolhido. 

Nos casos de arquivamento liminar, a ASF 
informa o reclamante desse facto, de acordo com 
o estabelecido no artigo 37.º da norma 
regulamentar. Em qualquer caso, no âmbito da 
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Artigo 37.º, nos seguintes termos: «4 — Se a reclamação 
apresentada não cumprir os requisitos previstos nos nºs 1 e 2 
do Artº 35º, a ASF informa o reclamante dos contactos da 
função autónoma de gestão de reclamações da empresa de 
seguros ou da entidade gestora à qual a reclamação se reporta, 
para que, querendo, apresente a sua reclamação diretamente à 
mesma.» 

7) Relativamente ao prazo concedido à entidade reclamada 
para responder (20 dias úteis), previsto nº 2 do Artº 35º, sugere-
se que o mesmo seja alargado para 30 dias úteis, de harmonia 
com a sugestão apresentada na questão 4. 

8) Neste artigo 35º, sugere-se também que se faça menção de 
que os procedimentos descritos não prejudicam os 
procedimentos e requisitos inerentes às reclamações 
apresentada através de livro de reclamações, presencial ou 
eletrónico. 

9) Sugere-se ainda, a exemplo do referido no artigo 27.º, n.º 2 
do Projeto, que, em caso de reclamações reiteradas, 
apresentadas diretamente ou através de livro de reclamações, 
apenas deve ser contabilizada a primeira. Note-se que existem 
algumas situações anómalas que se têm verificado com livro de 
reclamações eletrónico, em que o reclamante faz uma utilização 
abusiva, preenchendo uma folha todos os dias com o mesmo 
texto. Neste sentido, será apropriado encontrar mecanismos 
que não desvirtuem as estatísticas de reclamações da ASF. 

10) Sugere-se, ainda, que o prazo ordinário de resposta 
previsto no nº 4 do Artº 38.º do Projeto de Norma Regulamentar 

informação que é prestada ao reclamante nesse 
âmbito são indicados os locais onde podem ser 
encontrados os contactos relevantes das 
entidades no âmbito da gestão de reclamações. 

7) Não acolhido.  

Não se vislumbra fundamento atendível para o 
aumento de prazo proposto, tendo também em 
consideração o prazo de resposta fixado no 
regime aplicável às reclamações formuladas no 
livro de reclamações.  

8) Disposição já abrangida pelo previsto no n.º 2 
do artigo 33.º da norma regulamentar. 

9) Já se encontra ressalvado, no âmbito da norma 
regulamentar (vd. n.º 2 do artigo 37.º), que a 
reclamação pode ser liminarmente arquivada 
quando reitere reclamação anterior que já tenha 
sido objeto de resposta pela ASF. 

Relativamente a eventuais situações anómalas 
que se suscitem, como as descritas em relação ao 
livro de reclamações eletrónico, no âmbito dos 
classificadores de processos da ASF é possível 
indicar que se trata de um “processo 
repetido/duplicado”. Uma vez preenchido tal 
classificador, os processos em causa não serão 
contabilizados para efeitos de análise do setor. 

10) Acolhido.  
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seja alargado para 15 dias úteis, em consonância com os 
prazos previstos para as reclamações entrantes via Livro de 
Reclamações (DL n.º 156/2005, de 15 de setembro, na sua 
redação atual). Se o operador tem 15 dias úteis para responder 
a uma reclamação que lhe chegue via Livro de Reclamações, 
não parece colher sentido ter somente 10 dias úteis (prazo 
ordinário) para responder à ASF no quadro de reclamações que 
sejam diretamente dirigidas via Portal. 

11) E em relação ao prazo suplementar de 5 dias previsto neste 
mesmo nº 4 do Artº 38.º, ele pode ser insuficiente e desajustado 
da realidade. Sugere-se que seja mencionado que pode ser 
concedido outro prazo, desde que solicitado e mediante 
fundamentação. Por exemplo, em processos com indícios de 
fraude pode ser necessária a análise de averiguadores 
externos, o que envolve, necessariamente, um prazo mais 
dilatado. Assim, desde que o segurador demonstre diligência, 
deveria estar prevista a liberdade de fixar outros prazos. 

Prazo alargado para 15 dias úteis no âmbito do n.º 
4 do artigo 38.º da norma regulamentar.  

11) Acolhido.  

Eliminado limite máximo da prorrogação e inserida 
especificação no sentido de a prorrogação ser 
concedida “mediante solicitação”, no âmbito do n.º 
4 do artigo 38.º da norma regulamentar. 

 

Questão 17: Tendo em conta o carácter 
inovatório da regulamentação em matéria 
de tratamento de reclamações pela ASF, 
considera que o projeto tem um grau 
adequado de detalhe para prosseguir o 
objetivo de operacionalização do regime? 

Sim, o regime jurídico das reclamações por parte da ASF 
parece ser completo e muito abrangente 

Registado.  

Questão 18: Considera adequados os 
requisitos previstos, ou existem outras 
matérias que seria necessário ou útil 
regulamentar neste domínio? 

Sobre outras matérias a regulamentar no tratamento de 
reclamações pela ASF, o setor considera que: 

1) Seria útil, para evitar insatisfação dos consumidores, 
esclarecer à partida quais os motivos de reclamação que a ASF 

1) Não acolhido.  

A ASF encontra-se impedida de exercer 
atividades ou usar os respetivos poderes fora das 
suas atribuições, que se encontram previstas nos 
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se encontra impedida de apreciar, nomeadamente por não 
corresponderem ao âmbito das suas atribuições legais. 

2) Afigura-se excessivo o prazo indicativo previsto no nº 1 do 
artº 39º para a análise das reclamações apresentadas à ASF 
(de 90 dias úteis a partir da data da abertura do procedimento, 
suscetível de interrupção). 

3) Deveria ser feita menção à forma como a ASF procede ao 
tratamento dos dados pessoais dos reclamantes e como os 
mesmos podem exercer os seus respetivos direitos. 

4) Seria importante clarificar o que está abrangido no âmbito 
das convenções, protocolos e outros acordos celebrados entre 
empresas de seguros. 

5) Deveria estar previsto um processo de despiste de 
reclamações duplicadas ou reincidências. 

respetivos Estatutos e na legislação setorial 
aplicável.  

Nessa medida, ainda que tal não fosse 
expressamente previsto na norma regulamentar, a 
ASF estaria impedida de apreciar e decidir 
reclamações que não se enquadrassem no âmbito 
das respetivas atribuições legais. Em qualquer 
caso, afigura-se inexequível proceder a uma 
delimitação negativa do âmbito das referidas 
atribuições, nos termos propostos. 

2) Registado.  

O prazo estabelecido corresponde ao limite 
máximo do prazo previsto no âmbito do Código do 
Procedimento Administrativo para os 
procedimentos de iniciativa particular. No entanto, 
esta matéria - prazos e demais procedimentos 
instituídos pela presente norma regulamentar - 
será objeto de ponderação e revisão na sequência 
da experiência decorrente da respetiva aplicação 
prática, sendo expectável que a disciplina trazida 
pelo novo regime na apresentação das 
reclamações possa contribuir para uma maior 
eficiência e eficácia da atividade da ASF no 
âmbito do tratamento de reclamações.  

3) Não acolhido.  

Para além das disposições previstas nos n.ºs 3 e 
4 do artigo 40.º da norma regulamentar, são 
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diretamente aplicáveis ao tratamento dos dados 
pessoais dos reclamantes os princípios e 
obrigações decorrentes do Regulamento (UE) n.º 
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 27 de abril de 2016 (RGPD), e da Lei n.º 
58/2019, de 8 de agosto, cumprindo a ASF os 
respetivos deveres de informação neste âmbito 
em função dos diversos canais de receção das 
reclamações, com exclusão daqueles que não 
sejam da responsabilidade da ASF. Nesse 
sentido, são também disponibilizadas no Portal do 
Consumidor, no âmbito da submissão de 
reclamações, as informações e comunicações 
relevantes de acordo com o regime aplicável à 
proteção de dados pessoais, considerando-se 
dispensável replicar o referido regime legal ou as 
informações em causa no âmbito da presente 
norma regulamentar. 

Sem prejuízo do exposto, foi aditada no artigo 41.º 
da norma regulamentar uma referência expressa à 
disponibilização de informação referente ao 
tratamento de dados pessoais pela ASF através 
do Portal do Consumidor.     

4) Parcialmente acolhido.  

Foi introduzida no artigo 31.º da norma 
regulamentar uma remissão expressa para o 
artigo 155.º do RJASR, estando em causa, 
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conforme estabelecido nesse diploma legal, 
qualquer acordo celebrado entre empresas de 
seguros que possa ter impacto no respetivo 
relacionamento com os tomadores de seguros, 
segurados, beneficiários e terceiros lesados, 
designadamente em matéria de regularização de 
sinistros. 

5) As reclamações duplicadas deverão ser 
devidamente identificadas de acordo com os 
mecanismos estabelecidos para o efeito. No caso 
dos operadores, o respetivo tratamento estatístico 
deve ser assegurado de acordo com o previsto no 
n.º 2 do artigo 27.º da norma regulamentar. No 
caso de reclamações apresentadas perante a 
ASF, poderá ser promovido o respetivo 
arquivamento liminar, nos termos do disposto no 
n.º 2 do artigo 37.º.   

Questão 19: Considera adequado o regime 
transitório estabelecido? Existem outras 
matérias relativamente às quais seria 
necessário ou útil estabelecer um prazo 
para adaptação aos novos requisitos 
previstos? 

Uma das principais novidades introduzidas pelo projeto de 
diploma em análise consiste na obrigação das Empresas de 
Seguros e Entidades Gestoras disporem de um sítio autónomo 
na internet que inclua um separador específico denominado 
“Conduta de Mercado”, no qual deverá ser incluída toda a 
informação relevante neste domínio (vide artigo 32.º). Da leitura 
conjugada do artigo 49.º “Disposições transitórias” e do artigo 
50.º “Entrada em vigor e produção de efeitos”, parece resultar, 
salvo melhor opinião, que tal exigência passará a ter que ser 
verificada 30 dias após a data da publicação desta Norma 
regulamentar (uma vez que, apesar de se encontrar previsto um 

Acolhido.  

Aditada a correspondente disposição transitória 
no n.º 2 do atual artigo 51.º da norma 
regulamentar. 

*** 

Acolhido.  

As datas previstas nos n.ºs 2 e 3 do atual artigo 
52.º da norma regulamentar foram alteradas em 
conformidade. 
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período transitório de 6 meses para aplicação do capítulo VI 
“Conduta de mercado no âmbito do sistema de governação”, a 
referida exigência faz parte do capítulo VII). 

Atendendo aos desenvolvimentos operacionais e informáticos 
que tal obrigação acarreta, defende-se a consagração de um 
período de adaptação mais alargado, sugerindo-se que esta 
matéria beneficie, também, do período de ajustamento supra 
indicado (i.e.: deverá ser cumprida no prazo máximo de 6 
meses após a data de entrada em vigor do diploma). 

*** 

Adicionalmente, no que respeita ao “reporte regular relativo à 
gestão de reclamações” e ao “relatório para efeitos de 
supervisão comportamental”, entende-se que os n.ºs 2 e 3 do 
artigo 50.º do projecto de Norma Regulamentar incorporam, 
salvo melhor opinião, um efeito retroactivo indesejado, devendo 
as referidas exigências aplicar-se a períodos de referência com 
início após a data de entrada em vigor do diploma. Nessa 
medida, sugere-se que os mencionados reporte e relatório só 
sejam devidos a partir de 2023, com referência ao ano anterior. 
Caso esta sugestão não seja favoravelmente acolhida pelo 
Regulador, propõe-se, em alternativa, que a primeira 
submissão, em lugar de ser realizada, até final do mês de 
Fevereiro de 2022, no que respeita ao “reporte regular relativo à 
gestão de reclamações” e, até ao dia 15 de Abril de 2022, no 
que se refere ao “relatório para efeitos de supervisão 
comportamental”, sejam os mesmos endereçados à ASF, em 
ambos os casos, até 30 de Junho de 2022, concedendo, assim, 

*** 

Não aplicável. 

Disposição eliminada (anterior n.º 7 do artigo 
13.º), optando-se por manter apenas os demais 
requisitos estabelecidos na norma.  

Conforme referido supra, esta matéria será objeto 
de ulterior revisão pela ASF na sequência da 
experiência adquirida com a aplicação do 
presente normativo. Em função dessa avaliação, 
poderão ser estabelecidos novos requisitos no 
âmbito da verificação dos requisitos de 
adequação do provedor. 
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mais tempo às Entidades Gestoras para se prepararem para 
esta nova realidade. 

*** 

Por último, e conforme referido supra, no contexto da resposta 
à Questão 6, sugere-se que seja incluída, na Norma 
Regulamentar em apreciação, uma disposição transitória, 
ressalvando a aplicação aos provedores em exercício de 
funções os procedimentos de verificação dos requisitos de 
adequação previstos em normativo próprio (prevista no n.º 7 do 
artigo 13.º do projeto de Norma Regulamentar), aplicando-se 
essa matéria apenas para o futuro. 

Questão 19: Considera adequado o 
regime transitório estabelecido? Existem 
outras matérias relativamente às quais seria 
necessário ou útil estabelecer um prazo 
para adaptação aos novos requisitos 
previstos? 

Sobre a norma revogatória, o regime transitório e a entrada em 
vigor e produção de efeitos da norma, o setor considera que: 

1) Caso a Norma Regulamentar relativa ao Sistema de 
Governação, também em Consulta Pública e onde foram 
introduzidas as disposições relativas à fraude que fazem ainda 
parte da NR 10/2009, não venha a ter a data de entrada em 
vigor ou de aplicação simultânea, poderemos ter, com a norma 
revogatória prevista no artº 48º, um hiato de tempo sem uma 
base regulamentar tão importante para o setor. Assim, para 
evitar que, com a revogação total da NR 10/2009, as 
disposições relativas à política antifraude deixem de estar em 
vigor, sugere-se que, até ser publicada nova norma sobre o 
sistema de governação, esta disposição refira que é revogada a 
Norma Regulamentar 10/2009-R, de 25 junho, mantendo-se, 
contudo, relativamente às disposições sobre a política 
antifraude, transitoriamente em vigor até que entre em vigor a 

1) Não aplicável, face à aprovação prévia da 
norma regulamentar relativa ao sistema de 
governação. 

  

2) Acolhido.  

As datas previstas nos n.ºs 2 e 3 do atual artigo 
52.º da norma regulamentar foram alteradas em 
conformidade. 

3) Registado. 

4) Não acolhido.  

Não se vislumbram fundamentos para adiamento 
dos prazos em referência.  

5) Não acolhido.  
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nova norma sobre o sistema de governação. 

2) Quer em relação ao reporte regular relativo à gestão de 
reclamações, quer ao relatório para efeitos de supervisão 
comportamental, ambos bastante exigentes e minuciosos 
quanto à informação solicitada, não há condições objetivas para 
serem exigíveis a partir de 2022, conforme previsto no artº 50º. 
Dado que o presente projeto apenas foi conhecido no final de 
2021, prevendo-se que a Norma Regulamentar venha a ser 
publicada já bem no decurso de 2022, e que os operadores 
necessitarão de um período temporal suficiente para adaptar os 
seus processos e sistemas informáticos para a recolha 
sistemática dos elementos adicionais solicitados e para o 
processo de reporte, afigura-se inviável o cumprimento em 
2022 dos prazos do respetivo reporte previstos nos artigos 27º 
e 29º. Acresce que, não tendo sido recolhidos e compilados os 
novos elementos exigidos em relação a 2021, não será possível 
reportar em 2022 os dados referentes a 2021. Sugere-se, por 
isso, que, onde se prevê, nos nºs 2 e 3 do artº 50º, “a partir de 
2022”, se considere antes “a partir de 2023”. 

3) Em reforço da nota anterior, é relevante lembrar que são 
dados 6 meses para implementar a função de conduta de 
mercado, que aparenta ser a responsável pela produção do 
relatório de supervisão comportamental. No pressuposto de que 
caberá à nova função a coordenação deste relatório, e numa 
primeira fase ainda sem todo o conteúdo das novas obrigações 
completamente densificado, antecipa-se um conjunto de tarefas 
prévias muito exigentes, que tornam apenas exequível elaborar 
o relatório em 2023 por referência a 2022. Nestas tarefas 

Tendo em conta as disposições transitórias, 
considera-se adequado o estabelecimento do 
prazo de 30 dias para a entrada em vigor da 
norma regulamentar. 

6) Não aplicável. 

Disposição eliminada (parte final do n.º 4 do artigo 
21.º), optando-se por manter apenas os demais 
requisitos estabelecidos na norma.  

Esta matéria será objeto de ulterior revisão pela 
ASF na sequência da experiência adquirida com a 
aplicação do presente normativo. Em função 
dessa avaliação, poderão ser estabelecidos novos 
requisitos no âmbito da verificação dos requisitos 
de adequação da função autónoma responsável 
pela conduta de mercado. 
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poderá enquadrar-se, por exemplo, a necessidade de rever o 
sistema de governação para incluir a nova função de conduta 
de mercado, a instituição de procedimentos para recolha de 
todos os elementos, desenvolvimentos informáticos, a eventual 
contratação de pessoas e formação do pessoal afeto à função. 

4) Sem prejuízo, para os reportes anuais, os elementos a 
reportar referentes a determinado ano devem ser conhecidos 
com uma antecedência razoável, não inferior a 6 meses, em 
relação ao período a reportar. Por isso, se sugere que os 
prazos de reporte previstos nos artigos 27º e 29º se ajustem 
para meados do ano civil. 

5) Também sem prejuízo dos comentários anteriores, sugere-se 
ainda alterar o nº 1 do artº 50º no sentido de se aumentar a 
vacatio legis para 90 dias. 

6) Deveria haver uma ressalva para a avaliação da adequação 
das pessoas que exerçam a função autónoma responsável pela 
conduta de mercado (nº 4º do artº 21º). Uma vez que os 
procedimentos de verificação dos requisitos de adequação 
dependem da prévia publicação do “normativo próprio” que 
defina esses mesmos requisitos, entendemos que o regime 
transitório deverá prever um prazo, desejavelmente de 6 
meses, contado a partir da publicação do referido “normativo 
próprio”. 

Questão 19: Considera adequado o 
regime transitório estabelecido? Existem 
outras matérias relativamente às quais seria 
necessário ou útil estabelecer um prazo 

Consideramos que o regime transitório estabelecido não se 
mostra adequado. 

Deveria ser considerado um período transitório suficientemente 

Acolhido.  

As datas previstas nos n.ºs 2 e 3 do atual artigo 
52.º da norma regulamentar foram alteradas em 
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para adaptação aos novos requisitos 
previstos? 

[Artº 48º; Artº 50º] 

 

longo para que as companhias se pudessem adaptar às novas 
exigências regulamentares e de reporte, nunca inferior a seis 
meses, a contar da data da entrada em vigor na norma. O 
relatório de supervisão comportamental só deverá ser 
estabelecido para a atividade desenvolvida em 2022, a 
apresentar em 2023. 

conformidade.  

Foi também aditada uma disposição transitória no 
sentido de conferir um prazo de seis meses para 
adaptação aos novos requisitos de divulgação 
pública (no n.º 2 do atual artigo 51.º da norma 
regulamentar). 

Artigo 2.º 

“Âmbito” 

N.º 4: Para esclarecer se o capítulo VIII se aplica às 
seguradoras FOS, independentemente da forma como a 
empresa operar (isto é, através de intermediários portugueses 
ou não portugueses). O artigo prevê que o regime do capítulo 
VIII se aplique à atividade em Portugal exercida por entidades 
supervisionadas pela ASF. Por conseguinte, se uma apólice 
que abarcar riscos portugueses for suscrita através de um 
intermediário português, essa apólice estará sujeita ao capítulo 
VIII. No entanto, se a mesma for suscrita através de um 
intermediário não português ou mesmo através de uma 
sucursal portuguesa de um intermediário não português, essa 
apólice não estaria sujeita ao capítulo VIII, uma vez que estas 
entidades não são supervisionadas pela ASF, mas sim pelo 
regulador local. 

Considera-se como atividade seguradora exercida 
em território português a atividade referente a 
produtos ou serviços em relação aos quais 
Portugal seja o Estado membro do compromisso, 
na aceção da alínea p) do n.º 1 do artigo 5.º do 
RJASR, ou cujos riscos cobertos se situem em 
Portugal, de acordo com a alínea o) do citado 
preceito legal (vd. n.º 2 do artigo 2.º da norma 
regulamentar).  

Assim, os operadores que exerçam atividade em 
regime de livre prestação de serviços em território 
português são supervisionados pela ASF na 
qualidade de autoridade de supervisão do Estado 
membro de acolhimento (vd. também alínea c) do 
n.º 1 do artigo 2.º da norma regulamentar). 

No que diz respeito ao regime da distribuição de 
seguros, a ASF é a autoridade competente para a 
supervisão da atividade dos distribuidores de 
seguros ou de resseguros residentes ou cuja sede 
social se situe em Portugal, incluindo a atividade 
exercida no território de outros Estados membros 
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da União Europeia através das respetivas 
sucursais ou em regime de livre prestação de 
serviços, mas também para a supervisão, em 
território português, das normas legais e 
regulamentares aplicáveis a distribuidores de 
seguros ou de resseguros registados em outros 
Estados  Membros da União Europeia. 

Em face do exposto, afigura-se que a apólice em 
causa estaria sujeita ao regime previsto no 
capítulo VIII da norma regulamentar. 

Artigo 3.º 

“Definições” 

Vide comentário apresentado supra, no contexto da resposta à 
Questão 3. 

Remete-se para o exposto no contexto da 
resposta à Questão 3. 

Artigo 4.º 

“Princípios gerais da política de tratamento” 

1) A alínea c) do n.º 3 dispõe que compete ao órgão de 
administração “[a]ssegurar que a política aprovada é divulgada 
ao público através de meios adequados, designadamente 
através da respetiva disponibilização no sítio da empresa de 
seguros ou entidade gestora na Internet (…)”. Face ao previsto 
na vigente Norma Regulamentar n.º 10/2009, verifica-se que 
deixou de ser possível utilizar o sítio institucional do grupo 
empresarial de que faça parte, caso não disponha de sítio 
autónomo. Ainda que a generalidade dos seguradores tenha 
sítio de internet, até por ser hoje em dia uma ferramenta 
essencial de comunicação com os clientes, pode ocorrer que 
exista algum pequeno segurador que funcione numa relação de 
grupo e que ainda não disponha do mesmo, pelo que poderá 
ser útil manter essa possibilidade. 

Não acolhido.  

Por força do disposto no artigo 32.º da norma 
regulamentar, pretende-se que todas as empresas 
de seguros passem a dispor de um sítio autónomo 
na Internet, redigido em língua portuguesa, que 
deve abranger todas as informações relevantes 
em matéria de conduta de mercado, incluindo a 
política de tratamento dos clientes (alínea g) do 
n.º 2 do artigo 32.º).   
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Artigo 5.º 

“Conteúdo mínimo da política de 
tratamento” 

2) Verifica-se que foi aditada a alínea c) face à Norma 
Regulamentar 10/2009. 

A legislação aplicável já determina que a distribuição de 
produtos cumpra um conjunto de obrigações, como a 
identificação do mercado-alvo ou a apresentação de produtos 
para contratação que correspondam às exigências e 
necessidades dos clientes. A título de exemplo veja-se o artigo 
153.º do RJASR, o artigo 37.º, n.º 3 do RJDSR [que aplica por 
remissão o disposto no artigo 30.º, n.º 1, al. c)] e o 
Regulamento Delegado 2017/2358, de 21 de setembro, relativo 
à supervisão e governação e produtos. Nesse sentido, a 
primeira parte da alínea parece-nos desnecessária. 

*** 

Quanto à parte final “incluindo a definição de perfis 
padronizados para os quais determinado produto, fundo ou 
adesão seja, em geral, considerado desadequado”, tal previsão 
parece-nos que entra em contradição com o texto do 
Regulamento Delegado 2017/2358. Acresce que a expressão 
em causa parece tomar em consideração as Orientações 
preparatórias da EIOPA, de 2016, que serviram de base à 
aprovação do Regulamento Delegado, mas que não foram 
consideradas no mesmo, que é o verdadeiro ato vinculativo. 
Este Regulamento Delegado refere a propósito da presente 
matéria, no artigo 5.º, n.º 2, relativo ao mercado-alvo, que: “Os 
produtores podem identificar, em especial no que diz respeito 
aos produtos de investimento com base em seguros, grupos de 
clientes cujas necessidades, características e objetivos não 

2) Não acolhido.  

Sem prejuízo das disposições legais setorialmente 
aplicáveis, considera-se que esta matéria deve ser 
expressamente consignada na política de 
tratamento dos clientes, quer no âmbito da 
atividade seguradora, quer no âmbito da atividade 
de gestão de fundos de pensões.      

*** 

Não acolhido. 

À semelhança do regime estabelecido no 
Regulamento Delegado (que apenas prevê “em 
especial” no que diz respeito aos produtos de 
investimento com base em seguros”), entende-se 
adequado que a disposição seja alargada a outros 
produtos.  

3) Registado.  

Sem prejuízo da aplicação direta dos diplomas 
expressamente previstos na alínea em causa 
(RGPD e Lei n.º 58/2019), considera-se que, dada 
a relevância para o setor, a matéria relativa à 
política de tratamento de dados pessoais e em 
particular o exercício dos direitos dos titulares 
deve ser também incluída na política de 
tratamento dos clientes, que tem uma vocação de 
caráter global, quer no âmbito da atividade 
seguradora, quer no âmbito da atividade de 



 

 

 

 

 

Relatório da Consulta Pública n.º 10/2021 74 

são, em geral, compatíveis com o produto de seguros” (negrito 
e sublinhado nosso). Como se poderá constatar, o artigo 
apenas prevê uma mera possibilidade de delimitar 
negativamente os grupos de clientes a quem não deve ser 
vendido um determinado produto de seguros, restringindo essa 
delimitação negativa aos produtos de investimento com base 
em seguros. O facto de o legislador comunitário não ter 
considerado uma orientação preparatória da EIOPA parece ter 
uma razão de ser. Com efeito, a maioria dos produtos de 
massa, alguns deles obrigatórios, têm um mercado-alvo que se 
reveste de maior simplicidade e muitas vezes com uma grande 
amplitude. Por exemplo, no caso de um seguro relacionado 
com uma determinada atividade, poderá ser despiciendo referir-
se expressamente que o seguro não se destina a pessoas ou 
empresas fora da atividade, quando já se delimita de modo 
positivo quem está abrangido pelo seguro. Tal não significa que 
em determinadas situações, atendendo ao produto e 
complexidade, não se faça essa delimitação negativa, mas 
numa base casuística atendendo à sua utilidade. 

Em conclusão, sugere-se a eliminação de toda a alínea ou, pelo 
menos, da parte final, atendendo ao referido no Regulamento 
Delegado e por, na prática, poder levar, em alguns produtos, a 
informações estranhas e confusas para os distribuidores e 
clientes. Em alternativa, a manter-se a alínea, sugere-se a 
seguinte redação na sua parte final: “(…) ou participantes, 
incluindo, no que se refere aos produtos de investimento com 
base em seguros, a possibilidade de definição de perfis 
padronizados para os quais determinado produto, fundo ou 

gestão de fundos de pensões. 

Registando-se, igualmente, a relevância das 
demais questões suscitadas, designadamente as 
referentes à matéria do tratamento de dados de 
saúde, assinala-se que as mesmas deverão ser 
resolvidas em sede própria, extravasando o 
âmbito do presente processo regulamentar.  
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adesão seja, em geral, considerado desadequado;”. 

3) A alínea d) do artigo 5.º prevê também uma nova obrigação, 
que nos parece ter um regime legal próprio. 

Sem prejuízo de parecer desnecessária a menção à Diretiva 
revogada pelo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 
(RGPD), a primeira parte apenas recorda o que já decorre do 
quadro legal aplicável e faz também parte do artigo 33.º da 
Norma Regulamentar n.º 13/2020, de 30 de dezembro. 

Quanto à parte final da alínea, esta constitui uma obrigação 
nova que não foi incluída na Norma Regulamentar aplicável aos 
mediadores. Aproveitamos para notar que a Política sobre a 
proteção de dados e os direitos dos titulares já são 
habitualmente disponibilizados nos sítios de internet dos 
seguradores, resultando das boas práticas fazê-lo. Acresce que 
no processo de contratação, nas Propostas de Seguro, e em 
algumas situações no momento do sinistro, já são 
disponibilizadas informações detalhadas relativamente à 
proteção de dados e direitos dos titulares, em cumprimento do 
previsto nos artigos 12.º a 14.º do RGPD. 

De todo o modo, o mercado segurador tem dado grande 
relevância ao tema da proteção de dados, pelo que está 
alinhado com a preocupação da ASF na informação aos 
clientes e lesados e não será um problema acrescentar esta 
menção às Políticas de Tratamento. Esta é uma matéria que 
justificaria um tratamento mais amplo para resolver alguns 
aspetos específicos do setor, caso a ASF tenha disponibilidade 
para tal, como aparenta ter ao acrescentar uma obrigação em 
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matéria de proteção de dados. Com efeito, existem aspetos 
críticos em matéria de proteção de dados no que respeita, por 
exemplo, ao tratamento de dados de saúde (que são essenciais 
ao desenvolvimento do negócio) em relação aos seguros de 
pessoas. Os dados de saúde são imprescindíveis à subscrição 
e à regularização de sinistros e a ausência de um fundamento 
de licitude específico no RGPD e na legislação interna, causam 
dificuldades e constrangimentos no relacionamento com os 
clientes/titulares dos dados. O recurso ao consentimento (opção 
a que têm recorrido algumas seguradoras), para além de frágil 
do ponto de vista do cumprimento dos requisitos aplicáveis, 
nomeadamente o da liberdade, coloca inúmeros problemas de 
operacionalização. Enquanto subsistir esta ausência de 
previsão legal, seria de grande utilidade para toda a indústria 
seguradora que o regulador emitisse orientações, objetivas, 
claras e detalhadas, sobre alguns aspetos essenciais – por 
exemplo: como é que as seguradoras devem informar os seus 
clientes relativamente ao modo de tratamento dos dados de 
saúde, a sua imprescindibilidade para a execução do contrato e 
as garantias dadas em matéria de proporcionalidade, 
necessidade de conhecer e confidencialidade dos dados. No 
que diz respeito à matéria da fraude, identificamos as mesmas 
dificuldades, nomeadamente em relação ao tratamento de 
dados de saúde para esta finalidade e à partilha de informação 
entre seguradoras. 

Artigos 4.º e 5.º 

“Princípios gerais da política de tratamento” 

Entendemos que, se a seguradora FOS já tiver uma Política de 
Tratamento dos Clientes elaborada de acordo com a sua 
legislação aplicável (belga, no nosso caso), isso deverá ser 

Não acolhido. 

Os requisitos previstos na norma regulamentar em 
matéria de política de tratamento devem ser 
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“Conteúdo mínimo da política de 
tratamento” 

suficiente, tendo em conta que as regras de conduta do 
mercado decorrem das diretivas europeias, proporcionando um 
quadro comum. 

cumpridos também pelas empresas de seguros 
com sede em outro Estado membro que exerçam 
atividade em território português em regime de 
livre prestação de serviços, por força das 
disposições conjugadas da alínea c) do n.º 1 e da 
alínea a) do n.º 2, ambas do artigo 2.º da norma 
regulamentar. 

Note-se que, de acordo com o previsto no artigo 
241.º do RJASR, os requisitos fixados em matéria 
de conduta de mercado são extensíveis às 
empresas de seguros com sede em outro Estado 
membro que exerçam atividade em regime de livre 
prestação de serviços, decorrendo diretamente do 
direito europeu a divisão de competências entre 
as autoridades de supervisão do Estado membro 
de origem e do Estado membro de acolhimento.  

Artigo 6.º 

“Princípios gerais de gestão de 
reclamações” 

N.º 4 – Em matéria de gestão de reclamações, é previsto que 
os “os colaboradores que intervenham na gestão dos processos 
relativos às reclamações são idóneos e detêm qualificação 
profissional adequada, aplicando-se os procedimentos de 
verificação dos requisitos de adequação previstos em 
normativo próprio” (realce nosso). A este respeito, questiona-
se qual o “normativo próprio” que estará em causa, 
nomeadamente se a ASF pretenderá emitir alguma Norma 
Regulamentar adicional sobre o assunto e quais as 
expectativas do supervisor relativamente à aplicação destas 
exigências, numa altura em que, sendo aplicáveis, tal detalhe 
ainda é desconhecido. Isto tendo em conta que já se encontram 

Não aplicável. 

Disposição eliminada (anterior parte final do n.º 4 
do artigo 6.º), optando-se por manter apenas os 
demais requisitos estabelecidos na norma.  

Esta matéria será objeto de ulterior revisão pela 
ASF na sequência da experiência adquirida com a 
aplicação do presente normativo. Em função 
dessa avaliação, poderão ser estabelecidos novos 
requisitos no âmbito da verificação dos 
mencionados requisitos de adequação. 
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previstos esses procedimentos, mas no quadro do registo das 
pessoas que dirigem efectivamente a empresa ou exercem 
funções-chave e em termos que para os colaboradores agora 
em causa, seria manifestamente excessivo e desadequado. 

Artigo 6.º 

“Princípios gerais de gestão de 
reclamações” 

4) No n.º 1 deste artigo foi acrescentada a expressão final face 
à versão atualmente vigente, ao referir “e que assegure aos 
reclamantes total acessibilidade”. Atendendo a que o n.º 1 já 
refere que “é instituída uma função autónoma responsável pela 
respetiva gestão que atue como ponto centralizado de receção 
e resposta, devidamente identificada a nível interno e a nível 
externo”, e que o n.º 2 já menciona que não existem quaisquer 
custos, solicita-se esclarecimento se tal expressão acarreta 
alguma nova obrigação. 

5) No que respeita aos princípios gerais de gestão de 
reclamações, concretamente em relação ao nº 8 do artº 6º, 
sugere-se que seja concretizado o modo como se pretende 
acautelar as exigências aí previstas. 

 

4) A expressão em apreço visa apenas reforçar o 
necessidade de a função autónoma responsável 
pela gestão de reclamações estar, a todo o 
momento, acessível para que os reclamantes 
possam apresentar diretamente as suas 
reclamações de forma célere e eficiente, sem 
entraves indevidos.  

5) A disposição em causa, parcialmente já 
consagrada na norma regulamentar até à data 
vigente, visa apenas a instituição de 
procedimentos de tratamento e análise dos dados 
relativos às reclamações que permitam identificar 
causas comuns a determinados tipos de 
reclamações e aferir em que medida podem essas 
causas afetar outros processos, produtos ou 
fundos de pensões, prevenindo a ocorrência de 
novas situações que possam ter origem em 
fatores idênticos. Os casos não devem, assim, ser 
analisados de forma individualizada, devendo as 
conclusões retiradas ser também aplicadas em 
todas as demais situações que revistam similitude 
com o caso objeto da reclamação. 

Artigo 6.º N.º 4: Esclarecer que os "colaboradores" incluem também Não se incluem nesta disposição os mediadores, 



 

 

 

 

 

Relatório da Consulta Pública n.º 10/2021 79 

“Princípios gerais de gestão de 
reclamações” 

intermediários portugueses e não portugueses e 
administradores de reclamações. 

mas apenas os colaboradores da empresa de 
seguros ou entidade gestora de fundos de 
pensões que intervêm diretamente na gestão dos 
processos de reclamação. 

Artigo 8.º 

“Princípios gerais do regulamento de 
funcionamento aplicável à gestão de 
reclamações” 

N.º 2 – Em relação ao regulamento de funcionamento aplicável 
à gestão de reclamações, a definir e aprovar pelo órgão de 
administração de Empresa de Seguros ou Entidade Gestora, o 
n.º 2 do artigo 8.º do projecto de Norma determina que o 
mesmo deve “ser consignado em documento escrito, 
comunicado de forma eficaz a toda a empresa de seguros ou 
entidade gestora e estar permanentemente disponível e 
acessível em meio de divulgação interno, designadamente nos 
termos do disposto na subalínea ii) da alínea f) do n.º 2 do 
artigo 32.º”. Uma vez que o artigo 32.º do projecto de diploma 
diz respeito ao sítio autónomo na internet, que as Empresas de 
Seguros e Entidades Gestoras deverão dispor, com separador 
específico reservado à “Conduta de Mercado”, constituindo, 
portanto, uma informação acessível ao público, parece existir, 
salvo melhor opinião, uma inconsistência entre o termo “meio 
de divulgação interno” e o exemplo que é dado, logo em 
seguida (i.e.: “subalínea ii) da alínea f) do n.º 2 do artigo 32.º”), 
que corresponde a um meio de divulgação pública. Sugere-se, 
assim, a revisão do articulado, com vista a assegurar a sua 
coerência. 

Acolhido.  

Disposição alterada para “meio de divulgação 
externo” (n.º 2 do artigo 8.º da norma 
regulamentar). 

Artigos 8.º e 9.º 

“Princípios gerais do regulamento de 
funcionamento aplicável à gestão de 

Entendemos que, se a seguradora FOS já tiver um 
procedimento de gestão de reclamações elaborado de acordo 
com a sua legislação aplicável (belga, no nosso caso), isso 

Não acolhido. 

Os requisitos previstos na norma regulamentar em 
matéria de gestão de reclamações devem ser 
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reclamações” 

“Conteúdo mínimo do regulamento de 
funcionamento aplicável à gestão de 
reclamações” 

deve ser suficiente. cumpridos também pelas empresas de seguros 
com sede em outro Estado membro que exerçam 
atividade em território português em regime de 
livre prestação de serviços, por força das 
disposições conjugadas da alínea c) do n.º 1 e da 
alínea a) do n.º 2, ambas do artigo 2.º da norma 
regulamentar. 

Note-se que, de acordo com o previsto no artigo 
241.º do RJASR, os requisitos fixados em matéria 
de conduta de mercado são extensíveis às 
empresas de seguros com sede em outro Estado 
membro que exerçam atividade em regime de livre 
prestação de serviços, decorrendo diretamente do 
direito europeu a divisão de competências entre 
as autoridades de supervisão do Estado membro 
de origem e do Estado membro de acolhimento. 

Artigo 9.º 

“Conteúdo mínimo do regulamento de 
funcionamento aplicável à gestão de 
reclamações” 

6) A alínea a) tem como novidade a sua parte final: “(…) bem 
como informação relativa aos processos e procedimentos com 
elevado grau de automatização ou dependência de ferramentas 
digitais;”. Esta expressão final aparenta comportar duas 
realidades: (i) processos e procedimentos com elevado grau de 
automatização; e (ii) dependência de ferramentas digitais. 
Embora utilize um “ou” para separar as duas situações, na 
verdade terão que ser reportadas as duas. 

No entanto, atendendo a que as empresas de seguros, na sua 
generalidade, têm feito um caminho digital com atualização das 
suas ferramentas, não fica claro o que se entende por “elevado 

6) São sobretudo tidos em vista na parte final da 
disposição em causa os processos que acarretam 
um elevado grau de automatização e 
digitalização, com reduzida intervenção humana, 
como os mencionados casos de utilização de 
inteligência artificial e machine learning. No 
entanto, deve proceder-se a uma descrição de 
todo o modelo organizacional adotado para a 
gestão de reclamações, nos termos prescritos. 

7) Acolhido. 

Expressão aditada na parte final da alínea g) do 
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grau de automatização”. Serão os processos de inteligência 
artificial e machine learning ou simplesmente o acusar receção 
de uma comunicação de forma automática é aqui enquadrado? 

Quanto à “dependência de ferramentas digitais”, atendendo a 
que, como referido, hoje em dia existe tendencialmente um grau 
de informatização elevado, não fica claro se com a expressão 
pretendem referir uma plataforma de gestão de reclamações 
dedicada ao efeito ou qualquer outra situação que deva ser 
assinalada como em contexto de plano de continuidade de 
negócio. Neste sentido, para dar a melhor execução ao 
pretendido, solicita-se que aquela redação seja aclarada ou 
pelo menos seja explicitado no documento de consulta pública. 

7) Relativamente à expressão final da alínea g), “com os 
mecanismos de resolução extrajudicial de litígios a que tenha 
aderido”, sugerimos que se acrescente no final “ou a que esteja 
obrigado por previsão legal”. Recordamos que a Lei n.º 24/96, 
de 31 de julho (Lei de Defesa do Consumidor) foi alterada em 
2019, tendo passado a prever no artigo 14.º, n.ºs 2 e 3, o 
seguinte: “2 - Os conflitos de consumo de reduzido valor 
económico estão sujeitos a arbitragem necessária ou mediação 
quando, por opção expressa dos consumidores, sejam 
submetidos à apreciação de tribunal arbitral adstrito aos centros 
de arbitragem de conflitos de consumo legalmente autorizados. 
3 - Consideram-se conflitos de consumo de reduzido valor 
económico aqueles cujo valor não exceda a alçada dos 
tribunais de 1.ª instância”. 

artigo 9.º da norma regulamentar, com ligeira 
alteração de redação. 

 

Artigo 10.º N.ºs 2 e 3 – Relativamente à informação que deverá ser Não acolhido.  
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“Informação geral relativa à gestão de 
reclamações” 

prestada, pelas Empresas de Seguros e Entidades Gestoras de 
Fundos de Pensões, aos Clientes e ao público em geral, sobre 
os procedimentos aplicáveis à gestão de reclamações, os n.ºs 2 
e 3 do artigo 10.º do projecto de diploma apresentam um 
conjunto de regras sobre os meios e suportes que deverão ser 
utilizados para o efeito, verificando-se uma aparente duplicação 
entre o referido no n.º 2 e no final do n.º 3, colocando-se à 
consideração da ASF os seguintes ajustamentos: 

“2 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a 
informação prevista no número anterior deve ser prestada em 
suporte duradouro, preferencialmente digital, acessível ao 
destinatário. 

3 — A informação prevista no n.º 1 deve ser igualmente 
disponibilizada ao público através de meios adequados, 
designadamente mediante afixação nos estabelecimentos ou 
através do sítio da empresa de seguros ou entidade gestora na 
Internet, nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 32.º, bem 
como, sempre que solicitado, através da entrega em suporte 
duradouro, preferencialmente digital, nos termos do 
número anterior, em função do acordado com o destinatário.” 

(sublinhado, rasurado e realce nossos). 

Os requisitos de informação previstos nos n.ºs 1 e 
2 devem ser cumpridos pela empresa de seguros 
ou entidade gestora perante “os clientes que com 
a mesma se relacionem”, enquanto a prestação 
de informação nos termos do n.º 3 tem como 
destinatário o público em geral, devendo a 
informação ser disponibilizada através dos três 
meios aí previstos.  

Artigo 10.º 

“Informação geral relativa à gestão de 
reclamações” 

8) Em relação ao n.º 3 deste artigo, e atendendo ao facto de os 
operadores disporem, maioritariamente, de sítios de internet, a 
afixação em estabelecimento apenas deveria ser uma opção 
para quem não dispusesse de sítio de internet. Nesse sentido, 
sugere-se a inversão da expressão passando a 
“designadamente através do sítio da empresa de seguros ou 

Não acolhido.  

Para maior clareza em relação ao pretendido foi 
ajustada a redação da disposição, devendo a 
divulgação ao público ocorrer através de todos os 
meios que se afigurem adequados (sendo a 
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entidade gestora na Internet, ou, caso não exista, mediante a 
afixação nos estabelecimentos”. 

afixação nos estabelecimentos um deles), para 
além da entrega em suporte duradouro, sempre 
que solicitado, e da divulgação através do sítio na 
Internet da empresa de seguros ou entidade 
gestora.  

Artigo 11.º 

“Apresentação e gestão de reclamações” 

N.º 3 – Por forma a tornar o texto mais perceptível e de modo a 
obviar qualquer interpretação errónea a este respeito, sugere-
se que a redacção do n.º 3 do artigo 11.º do projecto de Norma 
seja alterada nos seguintes termos: 

“3 — Se a reclamação apresentada não se reportar à atividade 
da empresa de seguros ou entidade gestora, esta última estas 
devem dar conhecimento desse facto ao reclamante, 
direcionando, caso integrem o mesmo grupo, a reclamação 
para a empresa de seguros ou entidade gestora à qual a 
reclamação se reporta, caso integrem o mesmo grupo.” 

(sublinhado, rasurado e realce nossos); 

N.º 4 – A disposição em referência impõe que as reclamações 
recebidas sejam numeradas sequencialmente, em cada ano, 
sendo classificadas de acordo com a estrutura fixada pela ASF. 
Da leitura do articulado, parece não resultar inteiramente claro, 
salvo melhor opinião, que estrutura estará em causa, 
sugerindo-se, nessa medida, que o texto seja complementado 
de modo a clarificar esta questão; 

N.º 8 – No que respeita ao cumprimento de prazos, este 
número determina a necessidade da Empresa de Seguros ou 
Entidade Gestora informar, de forma fundamentada o 

N.º 3 - Acolhido.  

Disposição alterada em conformidade.  

N.º 4 – Acolhido. 

Foi aditada, na disposição em causa, uma 
remissão expressa para os mapas de reporte 
previstos no n.º 3 do artigo 27.º da norma 
regulamentar. 

N.º 8 – Para maior clarificação, foi aditado o termo 
“eventualmente” no âmbito da disposição em 
causa, confirmando-se, ainda, que a data 
estimada para a conclusão da análise dos 
processos deverá efetivamente respeitar o prazo 
máximo fixado de 20 dias úteis.   

N.º 9 – Não acolhido.  

O prazo em causa pressupõe a análise da 
completude da reclamação, dos respetivos 
requisitos de admissibilidade ou do previsível 
incumprimento dos prazos que se encontrem 
definidos a nível interno, não se vislumbrando 
justificação atendível para a fixação de um prazo 
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reclamante, quanto tal seja previsível, “sobre a impossibilidade 
objetiva de observar os prazos internos definidos para a gestão 
de reclamações, indicando a data estimada para a conclusão 
da análise dos respetivos processos”. Contemplando a proposta 
de diploma agora em estudo a especificação de vários prazos 
que deverão ser observados, no âmbito do processo de gestão 
de reclamações, questiona-se quais os “prazos internos” que 
poderão estar abrangidos por estas exigências, bem como se “a 
data estimada para a conclusão da análise” terá forçosamente 
que respeitar o prazo máximo de 20 dias úteis, previsto no n.º 
11 deste artigo; 

N.º 9 – Conforme defendido supra, na resposta à Questão 4, 
sugere-se que o prazo máximo, previsto no n.º 9 do artigo 11.º 
da proposta de Norma Regulamentar, seja alargado de cinco 
para dez dias úteis. 

mais dilatado.  

Artigo 11.º 

“Apresentação e gestão de reclamações” 

No que respeita à exigência relativa à numeração sequencial 
em cada ano das reclamações recebidas, prevista no nº 4 do 
artº 11.º, e ponderados os custos e o esforço de eventuais 
desenvolvimentos informáticos que tal alteração poderá implicar 
para as seguradoras e entidades gestoras, não se encontram 
benefícios práticos que justifiquem esta exigência. Reconhece-
se, sim, a importância da atribuição de um número único e 
sequencial a cada reclamação, mas não se vê necessidade de 
a mesma reiniciar a cada novo ano. Daí que se proponha a 
alteração do referido número, nos seguintes termos: «4 — Após 
a respetiva receção, as reclamações são numeradas 
sequencialmente e classificadas de acordo com a estrutura 
fixada pela ASF, devendo, nos casos aplicáveis, ser indicado o 

Acolhido. 

Foi eliminada a exigibilidade de numeração sequencial 
“em cada ano” no âmbito do n.º 4 do artigo 11.º da 
norma regulamentar. 
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código de produto previsto no artigo 30.º». 

Artigo 11.º 

“Apresentação e gestão de reclamações” 

N.º 4: Sugerimos um maior esclarecimento quanto à 
enumeração das reclamações de acordo com a "estrutura 
fixada pela ASF". 

N.º 11: Esclarecer se, para reclamações complexas, o prazo 
aplicável é de 30 dias úteis. O artigo 11.11 não menciona esse 
prazo, que, por sua vez, é mencionado no artigo 15º. 

N.º 4 – Acolhido. 

Foi aditada, na disposição em causa, uma 
remissão expressa para os mapas de reporte 
previstos no n.º 3 do artigo 27.º da norma 
regulamentar. 

N.º 11 – Não acolhido. 

Não se vislumbra fundamento atendível para o 
aumento de prazo proposto, tendo também em 
consideração o prazo de resposta fixado no 
regime aplicável às reclamações formuladas no 
livro de reclamações.  

Artigo 13.º 

“Princípios gerais aplicáveis ao provedor” 

N.º 3, alínea c) – Vide comentário apresentado supra, no 
contexto da resposta à Questão 5; 

N.º 7 – À semelhança do previsto no n.º 4 do artigo 6.º do 
projecto de Norma, quanto aos colaboradores que intervenham 
na gestão dos processos relativos às reclamações, também se 
encontra estabelecida, no n.º 7 do artigo 13.º, no que respeita 
ao provedor, a necessidade do mesmo verificar determinados 
requisitos de adequação “previstos em normativo próprio”. A 
este respeito, questiona-se, também, qual o “normativo próprio” 
que estará em causa, nomeadamente se a ASF pretenderá 
emitir alguma Norma Regulamentar adicional sobre o assunto e 
quais as expectativas do supervisor relativamente à aplicação 
destas exigências, numa altura em que, sendo aplicáveis, tal 

N.º 3 – Remete-se para o referido supra no âmbito 
da resposta à Questão 5.  

N.º 7 – Não aplicável. 

Disposições eliminadas (parte final do n.º 4 do 
artigo 6.º e n.º 7 do artigo 13.º), optando-se por 
manter apenas os demais requisitos estabelecidos 
na norma.  

Esta matéria será objeto de ulterior revisão pela 
ASF na sequência da experiência adquirida com a 
aplicação do presente normativo. Em função 
dessa avaliação, poderão ser estabelecidos novos 
requisitos no âmbito da verificação dos requisitos 
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detalhe ainda é desconhecido. Isto tendo em conta que os 
procedimentos para verificação da adequação já se encontram 
previstos, mas no quadro do registo das pessoas que dirigem 
efectivamente a empresa ou exercem funções-chave e em 
termos que para o provedor, seria manifestamente 
desadequado. 

de adequação do provedor. 

Artigo 15.º 

“Apresentação e apreciação de 
reclamações pelo provedor” 

N.º 2 – Não obstante os comentários apresentados supra, no 
âmbito da resposta à Questão 4, nomeadamente relacionados 
com a possibilidade de conferir o acesso imediato ao provedor, 
sem que as reclamações tenham que passar, previamente, pela 
Entidade Reclamada, considera-se importante evidenciar e 
esclarecer os prazos constantes na disposição em referência, 
dado que, a avançar-se com a solução preconizada pela ASF, 
parece que os mesmos serão anteriores ao processo 
despoletado junto do provedor, devendo, salvo melhor opinião, 
esses prazos fazer parte do artigo 11.º do projecto de Norma. 
Com efeito, da leitura do articulado, interpreta-se que às 
Empresas de Seguros ou Entidades Gestoras é conferida a 
hipótese do prazo de resposta a determinada reclamação ser 
prorrogado, de 20 dias úteis, para 30 dias úteis, nos casos em 
que as situações se revistam de uma especial complexidade. A 
confirmar-se este entendimento, parece adequado que o 
mesmo seja atribuído, independentemente do recurso (ou não) 
à figura do provedor, sugerindo-se, portanto, a replicação desta 
regra no contexto do artigo 11.º do diploma; 

N.º 4 – O artigo 11.º do projeto de Norma Regulamentar em 
análise estabelece condições de admissibilidade das 
Reclamações. Essas condições podem ser de natureza formal, 

N.º 2 – Não acolhido. 

Não se vislumbra fundamento atendível para o 
aumento de prazo proposto, tendo também em 
consideração o prazo de resposta fixado no 
regime aplicável às reclamações formuladas no 
livro de reclamações.  

N.º 4 – Não acolhido. 

À não admissão de reclamações pelo provedor 
aplicam-se, com as devidas adaptações, as 
condições previstas nos n.ºs 5 e 6 do artigo 11.º, 
relativas à referida admissão no âmbito da gestão 
de reclamações pelas entidades supervisionadas 
(empresas de seguros e entidades gestoras de 
fundos de pensões).  

Podendo o regulamento aplicável ao provedor 
estabelecer regras mais detalhadas nesta matéria, 
tais regras não deverão contender com o previsto 
nas citadas disposições.  

Neste contexto, afigura-se que o aditamento 
proposto poderia permitir uma interpretação no 
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quando se referem à forma de apresentação da reclamação, ou 
material, quando tenham que ver com o respectivo conteúdo, 
ainda que ali não se estabeleça esta distinção. 

O n.º 6 do referido artigo determina as condições em que se 
pode verificar a não admissão das Reclamações. Essas 
condições e aquele regime são igualmente aplicáveis no caso 
do provedor. 

Embora a apresentação das Reclamações se reja por um 
princípio de informalidade, os Estatutos e Regulamento do 
Provedor devem poder estabelecer, com maior detalhe, regras 
sobre a forma e conteúdo mínimo da apresentação de 
Reclamações, em ordem a facilitar a instrução e decisão da 
Reclamação. Ao contrário do departamento de gestão de 
reclamações da Entidade Gestora, o provedor não tem acesso 
à informação interna. Assim, sugere-se que, o n.º 4 do artigo 
15.º do projeto de Norma Regulamentar, que remete para a 
aplicação dos n.ºs 5 e 6 do mencionado artigo 11.º, passe a 
adoptar a seguinte redação: 

“Os n.ºs 5 e 6 do artigo 11.º aplicam-se, com as devidas 
adaptações e sem prejuízo do que justificadamente conste 
do respetivo regulamento de procedimentos, à não 
admissão de reclamações por parte do provedor.” (sublinhado e 
realce nossos). 

sentido de se aceitar que o mencionado 
regulamento derrogasse parcialmente as 
disposições em causa quanto à não admissão de 
reclamações por parte do provedor,  o que se 
revelaria desadequado.  

Artigo 15.º 

“Apresentação e apreciação de 
reclamações pelo provedor” 

10) Em relação ao previsto no n.º 11 do artº 15º, questiona-se 
se fará sentido ser o provedor a informar o reclamante sobre se 
a empresa recusou aceitar as recomendações que o provedor 
fez e o respetivo fundamento para tal. O provedor, quando 

Não acolhido.  

Não se vê fundamento para alterar o regime em 
apreço, que já constava da norma até à data 
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emite o seu parecer, informa logo o reclamante do seu 
posicionamento e também de recomendações que tenha feita à 
Administração da seguradora e que digam diretamente respeito 
ao caso em apreço. Logo, se a Administração/Seguradora não 
aceitou a recomendação, é ela que tem que comunicar ao 
Reclamante explicitando os fundamentos para tal, ao mesmo 
tempo que informa o provedor. O ato de recusa deve ser 
comunicado por quem o pratica e é responsável por essa 
decisão; não pelo provedor. 

vigente (tendo apena sido aditada a necessidade 
de indicar a fundamentação apresentada para o 
não acolhimento da recomendação), entendendo-
se que, após o recurso ao provedor, as 
comunicações devem ser mantidas entre este 
último e o reclamante.  

 

Artigo 18.º 

“Comunicação e suporte” 

 

N.º 2 – Uma das novidades introduzidas ao nível da figura do 
Interlocutor consiste na previsão do mesmo constituir também o 
ponto de contacto privilegiado com a ASF no âmbito, não só da 
gestão de reclamações e de resposta a pedidos de informação 
ou esclarecimento, mas também para a recepção e resposta a 
questionários ou outros pedidos de elementos, em matérias 
relacionadas com a conduta de mercado (vide n.º 1 do artigo 
17.º do projecto de Norma). No que respeita à gestão de 
reclamações e à resposta a pedidos de informação ou 
esclarecimento, o n.º 1 do artigo 18.º do projecto de diploma, 
esclarece que “a empresa de seguros ou entidade gestora deve 
utilizar o Portal do Consumidor – Operadores nos contactos 
com a ASF”. Contudo, no que toca a questionários ou outros 
pedidos de elementos, o normativo em apreciação é omisso 
sobre qual o meio que será adoptado, questionando-se se tal 
ausência será deliberada, sendo motivada, por exemplo, pelo 
facto do Regulador não pretender restringir o leque de meios e 
possibilidades de contacto nesta área. 

Confirma-se que o objetivo pretendido foi o de 
manter a referida flexibilidade no que diz respeito 
aos contactos a estabelecer relativamente a 
outros elementos de informação.  
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Artigo 20.º 

“Princípios gerais aplicáveis no âmbito 
do sistema de governação”  

 

11) O princípio geral previsto no n.º 1 quanto à gestão dos 
riscos de conduta de mercado já tem algum suporte nos artigos 
153.º e 154.º do RJASR, mas não se constata que da lei 
decorra expressamente que tal deva ter reflexo no sistema de 
governação. Atendendo ao tema, parece-nos que esta previsão 
deveria ter suporte no RJASR. Acresce que poderá ser 
necessária uma clarificação para delimitar as linhas de fronteira 
entre as matérias relacionadas com a conduta de mercado que 
já estão incorporadas nos princípios, regras e procedimentos 
relativos aos sistemas de gestão de riscos e de controlo interno, 
face à nova função para que não exista uma duplicação de 
papéis e de funções. 

12) Por sua vez, o n.º 3 parece dar a entender que deverão 
existir colaboradores dedicados, ainda que em parte, às 
matérias de conduta de mercado. Sobre este aspeto 
gostaríamos de fazer notar que as pessoas diretamente 
envolvidas na distribuição de seguros das empresas de seguro 
já estão obrigadas a ter qualificação adequada, onde se 
enquadra também a formação em matéria comportamental. As 
obrigações em matéria comportamental, sendo transversais, 
são normalmente incorporadas no trabalho habitual, tratando os 
clientes de forma diligente, equitativa e transparente, 
independentemente de estar a ser vendido um produto ou 
gerido um sinistro. Assim, parece-nos que se justificará uma 
clarificação quanto ao que é pretendido face à legislação e 
regulamentação já em vigor. 

11) Para além das habilitações previstas nos 
artigos 159.º do RJASR e 149.º do RJFP, a ASF 
pode detalhar os requisitos do sistema de 
governação nos termos das normas habilitantes 
previstas no n.º 7 do artigo 64.º do RJASR e no 
n.º 8 do artigo 108.º do RJFP.  

Na ponderação global do regime, optou-se pela 
previsão de uma função autónoma que pudesse 
atuar como ponto centralizado de recolha de 
informação e de contacto com as funções de 
gestão de riscos e de verificação do cumprimento 
para todas as matérias relacionadas com a 
conduta de mercado, de forma a preservar uma 
visão holística da atividade da empresa ou 
entidade e dos riscos a que a mesma se encontra 
exposta.  

No entanto, conforme referido no documento de 
consulta pública e na sessão pública de 
apresentação do projeto de norma regulamentar, 
pretende-se que seja preservada a autonomia 
organizativa de cada empresa de seguros e 
entidade gestora, bem como uma aplicação dos 
requisitos legais e regulamentares de forma 
proporcional à natureza, dimensão e 
complexidade dos riscos inerentes à sua 
atividade. 

12) A regra em referência é de caráter geral, não 
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colidindo e podendo ser conjugada com os 
demais requisitos legais e regulamentares, 
designadamente os previstos no âmbito da 
distribuição de seguros. 

Artigo 21.º 

“Função autónoma responsável pela 
conduta de mercado” 

 

N.º 4 – De forma análoga ao referido anteriormente, no âmbito 
do n.º 4 do artigo 6.º, bem como do n.º 7 do artigo 13.º e, 
embora esta questão tenha sido, também, abordada, no 
passado dia 17 de Dezembro de 2021, na Sessão Pública de 
Apresentação que a ASF promoveu sobre o projecto de Norma 
em apreço, questiona-se, no que respeita, também, ao previsto 
no n.º 4 do artigo 21.º, que impõe, à função autónoma 
responsável pela conduta de mercado, a aplicação de 
“procedimentos de verificação dos requisitos de adequação 
previsto em normativo próprio”, qual o “normativo próprio” que 
estará em causa, solicitando-se indicações sobre se a ASF 
pretenderá emitir alguma Norma Regulamentar adicional sobre 
o assunto e quais as expectativas do supervisor relativamente à 
aplicação destas exigências, numa altura em que, sendo 
aplicáveis, tal detalhe ainda é desconhecido; 

N.ºs 5 e 6 – As disposições em referência abrem a 
possibilidade da função autónoma responsável pela conduta de 
mercado ser cumulável com a função autónoma responsável 
pela gestão de reclamações, nos casos em que tal se justifique 
de acordo com o princípio da proporcionalidade, podendo 
também tal função ser designada como interlocutor privilegiado 
para efeitos do contacto com a ASF. Sobre esta temática e 
ainda que o tema tenha sido, igualmente, abordado na Sessão 
Pública da ASF, referida no ponto anterior, considera-se 

N.º 4 – Não aplicável. 

Disposição eliminada (parte final do n.º 4 do artigo 
21.º), optando-se por manter apenas os demais 
requisitos estabelecidos na norma.  

Esta matéria será objeto de ulterior revisão pela 
ASF na sequência da experiência adquirida com a 
aplicação do presente normativo. Em função 
dessa avaliação, poderão ser estabelecidos novos 
requisitos no âmbito da verificação dos requisitos 
de adequação da função autónoma responsável 
pela conduta de mercado. 

N.ºs 5 e 6 – Reitera-se o entendimento transmitido 
na sessão pública realizada.  

De forma a promover um enfoque particular nas 
questões relacionadas com a conduta de 
mercado, a norma regulamentar não prevê a 
possibilidade de cumulação com nenhuma das 
funções-chave existentes, estabelecendo, 
conforme já referido, que esta função autónoma 
deve atuar como ponto centralizado de contacto 
com as funções de gestão de riscos e de 
verificação do cumprimento para todas as 
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importante clarificar a possibilidade da função autónoma 
responsável pela conduta de mercado ser cumulável, também, 
com determinadas funções-chave, como é o caso da função de 
verificação do cumprimento. 

matérias relacionadas com a conduta de mercado. 
Entende-se que este modelo permitirá assegurar 
uma visão holística da atividade da empresa ou 
entidade e dos riscos a que a mesma se encontra 
exposta por parte das funções-chave já 
designadas, ao mesmo tempo que se comete a 
uma função específica o exercício de funções 
especialmente dedicadas à conduta de mercado. 

Sem prejuízo desse modelo organizativo 
preferencial, em casos particulares, e de acordo 
com os termos gerais da aplicação do princípio da 
proporcionalidade, poderá admitir-se que exista 
uma cumulação desta nova função, 
nomeadamente com a função de verificação do 
cumprimento. 

Em qualquer caso, deve salvaguardar-se o 
cumprimento dos requisitos previstos no presente 
normativo, designadamente uma atuação 
independente e efetiva, disponibilidade adequada 
e não sujeição a conflitos funcionais. 

Artigo 21.º 

“Função autónoma responsável pela 
conduta de mercado” 

 

13) Em relação à função autónoma responsável pela conduta 
de mercado, concretamente ao nº 4 do artº 21º, deveria ser 
concretizado a que “normativo próprio” se está a referir. 

14) Em relação à função autónoma responsável pela conduta 
de mercado, concretamente aos nºs 5 e 6 do artº 21º, importa 
clarificar se é possível ter um único colaborador que cumule 
estas 3 funções. 

13) Não aplicável. 

Disposição eliminada (parte final do n.º 4 do artigo 
21.º), optando-se por manter apenas os demais 
requisitos estabelecidos na norma.  

Esta matéria será objeto de ulterior revisão pela 
ASF na sequência da experiência adquirida com a 
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aplicação do presente normativo. Em função 
dessa avaliação, poderão ser estabelecidos novos 
requisitos no âmbito da verificação dos requisitos 
de adequação da função autónoma responsável 
pela conduta de mercado. 

14) Reiterando-se que se pretende que seja 
preservada a autonomia organizativa de cada 
operador, bem como uma aplicação dos requisitos 
legais e regulamentares de forma proporcional à 
natureza, dimensão e complexidade dos riscos 
inerentes à sua atividade, confirma-se a 
possibilidade referida.  

Artigo 22.º  

“Avaliação da eficácia em matéria de 
conduta de mercado” 

 

N.º 6:  

A avaliação da qualidade, adequação e eficácia das políticas, 
procedimentos e controlos da empresa de seguros em matéria 
de conduta de mercado é efetuada pela função de auditoria 
interna (artigo 22.º, n.ºs 1 a 5, do PNR), como parte integrante 
do trabalho de aferição da adequação e eficácia do sistema de 
governação da empresa (cfr. artigo 75.º, n.º 2, do RJASR e 
artigo 271.º, n.º 3, do Regulamento Delegado (UE) 2015/35 da 
Comissão, de 10 de outubro de 2014). 

Paralelamente, o artigo 22.º, n.º 6, do PNR prevê a 
implementação de um “sistema de gestão da qualidade, sujeito 
a certificação”, que garanta a qualidade, adequação e eficácia 
das políticas, procedimentos e controlos referidos no n.º 1 do 
mesmo artigo. Julgamos que esta norma não é clara quanto ao 
caráter facultativo da implementação do referido “sistema de 

Parcialmente acolhido.  

Foi alterada a redação do n.º 6 do artigo 22.º da 
norma regulamentar no sentido de clarificar o 
sentido da disposição.  

A eventual implementação de um sistema de 
gestão da qualidade por parte da empresa de 
seguros ou entidade gestora não prejudica nem 
substitui as avaliações da eficácia previstas no 
presente artigo.  

Por outro lado, os resultados dos inquéritos de 
satisfação do cliente que sejam realizados podem 
ser objeto de divulgação pública no sítio do 
operador na Internet, sendo esta divulgação 
facultativa. A este respeito, foi também Introduzida 
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gestão da qualidade, sujeito a certificação" (externa), nem 
quanto ao âmbito e características desse sistema. Vejamos:  

(i) O Documento de Consulta Pública é explicito quanto ao 
caráter facultativo da implementação do sistema: “( ...) nos 
casos em que a empresa de seguros ou entidade gestora 
tenham implementado um sistema de gestão da qualidade, 
sujeito a certificação, estabelece-se que os resultados dos 
inquéritos de satisfação do cliente (. ..) devem ser objeto de 
divulgação pública (..)” (pág. 15); “(…) cumpre referir que 
prevaleceu, nas opções regulatórias adotadas, um principio de 
proporciona/idade, refletido, em especial (...), no facto de as 
avaliações periódicas e independentes à qualidade, adequação 
e eficácia das políticas, procedimentos e controlos em matéria 
de conduta de mercado serem realizados pela função de 
auditoria interna, em alternativa a auditores externos ou 
entidades terceiras devidamente qualificadas (...)” (pág. 20). No 
entanto, parece-nos que a letra do artigo 22.º, n.º 6, do PNR, ao 
referir que o disposto “no presente artigo não prejudica a 
implementação (...) de um sistema de gestão da qualidade (...)”, 
não é inequívoca quanto ao caráter facultativo dessa 
implementação. 

(ii) Caso seja implementado, o sistema de gestão da qualidade 
terá que ser sempre sujeito a certificação? Quem poderá 
efetuar a certificação? 

(iii) O sistema de gestão da qualidade terá que incluir sempre a 
realização de inquéritos de satisfação do cliente? A resposta 
parece ser positiva: sendo facultativa a implementação do 

uma ressalva inicial no âmbito da alínea k) do n.º 
2 do artigo 32.º no sentido de estabelecer que a 
divulgação em causa apenas é realizada “nos 
casos aplicáveis”. 
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sistema, a primeira parte da norma do artigo 22.º, n.º 6, do PNR 
é redundante, salvando-se apenas o conteúdo precetivo da 
parte final (divulgação pública dos resultados dos inquéritos). 
Ora (para além da certificação externa?), a realização e a 
divulgação de inquéritos de satisfação do cliente são as únicas 
obrigações (alvo de regulação expressa) de uma empresa de 
seguros que implemente um sistema de gestão da qualidade?  

(iv) Quais são os “casos aplicáveis” a que se refere o preceito? 
São os casos em que a empresa de seguros tenha decidido 
implementar o sistema de gestão da qualidade?  

De modo a colmatar as dúvidas interpretativas (maxime quanto 
ao caráter facultativo ou obrigatório de implementação do 
sistema de gestão da qualidade), sugerimos a seguinte redação 
para o artigo 22.º, n.º 6, do PNR:  

“Quando a empresa de seguros ou a entidade gestora tenha 
implementado um sistema de gestão da qualidade que incida 
sobre as matérias referidas no número 1, este deverá incluir a 
realização de inquéritos de satisfação do cliente para áreas 
relevantes no âmbito do relacionamento com o mesmo. Os 
resultados dos inquéritos deverão ser objeto de divulgação 
pública, nos termos do disposto na alínea k) do n.º 2 do artigo 
32.º. O sistema de gestão da qualidade deverá ser sujeito a 
certificação por entidade externa idónea.” 

Artigo 23.º 

“Reporte pontual relativo à função 
autónoma responsável pela gestão de 

N.º 3 – Na Sessão Pública de Apresentação que a ASF 
promoveu sobre o projecto de Norma, o Supervisor esclareceu, 
adicionalmente, que em matéria de reclamações e no que diz 
respeito às Entidades Gestoras de Fundos de Pensões, que as 

Na sequência das adaptações necessárias com 
vista à adequação do Portal do Consumidor – 
Operadores ao previsto na presente norma 
regulamentar, serão facultadas às entidades 
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reclamações” 

 

mesmas terão que proceder a registo junto da ASF. Crê-se que 
tal necessidade resulta do facto de diversas comunicações 
terem de ser realizadas através do “Portal do Consumidor – 
Operadores”, sendo o reporte pontual relativo à função 
autónoma responsável pela gestão de reclamações um 
exemplo de tais obrigações. Neste contexto, questiona-se como 
deverão as Entidades Gestoras proceder junto da ASF para 
terem acesso à referida área e poderem dar cumprimento a 
estas novas exigências. Alerte-se, inclusive, que o referido 
portal se encontra, aparentemente, formatado apenas para o 
sector Segurador, não existindo campos a preencher com as 
nomenclaturas adequadas a Fundos de Pensões. 

supervisionadas as informações relevantes para 
efeitos de operacionalização dos novos requisitos.   

 

Artigo 23.º 

“Reporte pontual relativo à função 
autónoma responsável pela gestão de 
reclamações” 

Esclarecer se as seguradoras FOS não estão sujeitas ao dever 
de informar a ASF sobre a função autónoma de gestão de 
reclamações e notificar o ponto centralizado de receção e 
resposta e dados de contacto. 

Confirma-se que as empresas de seguros que 
operem em Portugal em regime de livre prestação 
de serviços não estão sujeitas ao reporte pontual 
em apreço, relativo à função autónoma 
responsável pela gestão de reclamações. Nestes 
casos, a comunicação deverá ser feita à ASF pela 
autoridade de supervisão do Estado membro de 
origem, ao abrigo da Decision on the Collaboration 
of the Insurance Supervisory Authorities. 

Artigo 24.º 

“Reporte pontual relativo ao provedor” 

N.ºs 1 e 2 – No que respeita ao provedor dos participantes e 
beneficiários designado por uma Entidade Gestora ou 
Associação de Entidades Gestoras, o n.º 2 do artigo 24.º do 
projecto de Norma remete para a aplicação, com as devidas 
adaptações, do n.º 1 desse artigo, que impõe a comunicação, à 
ASF, no prazo máximo de 10 dias úteis, após a data de início 

N.ºs 1 e 2 – Acolhido. 

Redação do n.º 2 do artigo 24.º da norma 
regulamentar alterada em conformidade.  

*** 

N.ºs 1 a 3 – Confirma-se o entendimento 
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de actividade do provedor, de um conjunto de informações. Em 
concreto, o n.º 1 exige o envio à ASF da seguinte informação 
relativa ao provedor designado: 

“a) Exemplar atualizado do respetivo regulamento de 
funcionamento; 

b) Curriculum vitae do provedor do cliente; 

c) Declaração do provedor do cliente que ateste, sob 
compromisso de honra, que o mesmo não se encontra em 
situação de conflito de interesses e que se compromete a 
comunicar à ASF qualquer alteração dessa circunstância.” 

Sobre os mencionados elementos, o n.º 2 esclarece, no final, 
que se aplica “o previsto nas alíneas b) e c) nos casos em que 
o provedor seja uma pessoa singular”, o que se compreende, 
por naturalmente não se poder aplicar a uma pessoa colectiva. 
No entanto, no caso de pessoas colectivas, esses elementos 
podem e devem referir-se aos titulares do respetivo órgão de 
gestão, por serem quem dirige efectivamente a instituição e têm 
poderes para dar instruções internas e definir o sentido em que 
as Reclamações devem ser apreciadas e decididas. 

Sugerimos, assim, que a parte final do n.º 2 passe a ter a 
seguinte redacção: “…, aplicando-se o previsto nas alíneas b) e 
c) à pessoa singular que exerça as funções de provedor ou aos 
membros do órgão de gestão, quando essa função seja 
exercida por uma pessoa coletiva”. 

(sublinhado e realce nossos); 

*** 

expresso.  

Disposição alterada em conformidade, para maior 
clareza (n.º 3 do artigo 24.º da norma 
regulamentar). 
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N.ºs 1 a 3 – Para além das obrigações referidas supra, o n.º 3 
deste artigo impõe, igualmente, a comunicação ao Supervisor 
de quaisquer alterações verificadas a esses elementos, no 
prazo máximo, também, de 10 dias úteis após a data da 
respectiva ocorrência. No que concerne a esta última exigência, 
e no caso particular do provedor designado por Associação de 
Entidades Gestoras (como é o caso do provedor designado 
pela APFIPP), agradecemos a confirmação de que a 
comunicação daquelas alterações é efectuada pela Associação 
que designou o provedor, evitando-se a duplicação de 
procedimentos, que ocorreria se as alterações fossem 
individualmente comunicadas por cada Entidade Gestora. 

Artigo 24.º 

“Reporte pontual relativo ao provedor” 

15) Em relação ao reporte pontual relativo ao provedor, 
concretamente à alínea a) do nº 1 do artº 24º, sobre o 
Curriculum vitae do provedor do cliente, importa clarificar 
também a seguinte dúvida: no caso da entidade gestora, de 
acordo com o artigo 141º do RJFP, ter como provedor uma 
entidade, como assegurar a entrega do CV? E se dentro dessa 
entidade for indicado algum responsável direto, estes 
documentos também devem ser apresentados relativamente a 
esse responsável? 

Acolhido. 

Também na sequência do primeiro comentário 
incluído na linha anterior, a redação do n.º 2 do 
artigo 24.º foi alterada no sentido de prever que, 
nos casos em que o provedor seja uma pessoa 
coletiva, os documentos exigidos deverão 
reportar-se aos membros do respetivo órgão de 
gestão ou administração.   

Artigo 28.º 

“Reporte regular relativo à apreciação de 
reclamações pelo provedor” 

No que respeita ao reporte regular relativo à apreciação de 
reclamações pelo provedor, o proposto artigo 28.º do diploma 
em apreciação dispõe o seguinte: 

“1 — Até ao final do mês de janeiro de cada ano, o provedor 
remete à ASF e à empresa de seguros ou entidade gestora em 
causa a informação a divulgar relativamente a cada 

Não acolhido.  

O dever de remeter a informação em causa é 
cometido ao provedor, sem prejuízo da pessoa ou 
entidade através da qual faça chegar à ASF os 
elementos requeridos.  
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recomendação apresentada durante o ano anterior, a qual deve 
conter, de forma clara e sucinta, os seguintes elementos: 

a) Designação da empresa de seguros ou entidade gestora; 

b) Objeto da recomendação; 

c) Recomendação; 

d) Menção do acolhimento ou não de cada recomendação pelos 
respetivos destinatários, designadamente pela empresa de 
seguros ou entidade gestora, e respetiva fundamentação. 

2 — Caso o provedor não haja emitido qualquer recomendação 
durante o ano, deve prestar essa informação à ASF até à data 
indicada no número anterior. 

3 — As comunicações previstas nos números anteriores são 
realizadas através do Portal ASF residente em 
www.asf.com.pt.” 

Sobre esta matéria, e tendo em conta à prática seguida, até 
hoje, ao nível das recomendações emitidas pelo provedor dos 
participantes e beneficiários para as adesões individuais aos 
Fundos de Pensões Abertos designado pela APFIPP, sugere-se 
que as comunicações à ASF, previstas neste artigo, possam ser 
realizadas directamente por esta Associação. 

*** 

Adicionalmente, parece-nos que a alínea b) do n.º 1 deveria ser 
“Objeto da reclamação”, em vez de “Objeto da recomendação”, 
na medida em que é o conhecimento do objecto da reclamação 
que melhor permitirá contextualizar e compreender o sentido da 

Pretende-se que as comunicações neste âmbito 
sejam estabelecidas diretamente entre o provedor 
e a autoridade de supervisão.  

*** 

Acolhido.  

Disposição corrigida em conformidade (alínea b) 
do n.º 1 do artigo 28.º da norma regulamentar). 
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Recomendação. Parece-nos tratar-se de um simples lapso, cuja 
correcção se sugere. 

Artigo 29.º 

“Relatório para efeitos de supervisão 
comportamental” 

N.º 1, alínea e) – No início desta alínea, onde se lê 
“Demostração”, deverá ler-se “Demonstração”. 

Acolhido.  

Disposição corrigida em conformidade (alínea e) 
do n.º 1 do artigo 29.º da norma regulamentar). 

Artigo 33.º 

“Objeto e âmbito do tratamento de 
reclamações” 

Esclarecer o âmbito de aplicação, pois o artigo afirma que a 
ASF tratará das reclamações contra as entidades 
supervisionadas. 

O âmbito das entidades supervisionadas abrange 
as empresas de seguros, as entidades gestoras 
de fundos de pensões, os mediadores de seguros 
e os mediadores de seguros a título acessório, 
relativamente à atividade exercida em território 
português (n.º 4 do artigo 2.º da norma 
regulamentar). 

Artigo 35.º 

“Apresentação de reclamação à ASF” 

16) Em relação à apresentação de reclamação à ASF, 
concretamente no nº 2 do artº 35º, a dúvida é se se pode 
considerar que uma recomendação do provedor em sentido 
negativo à pretensão do cliente cumpre os requisitos impostos 
por este número. 

Apenas releva, para efeitos da presente 
disposição, o sentido negativo conferido à 
pretensão do cliente pela entidade reclamada. 

Artigo 36.º 

“Abertura do procedimento” 

17) Em relação à abertura do procedimento prevista no artº 36º, 
deveria ser especificado a que plataforma eletrónica se refere. 

Acolhido. 

Especificado no artigo 36.º da norma 
regulamentar que se trata de uma plataforma 
eletrónica da ASF.  

Artigo 39.º 

“Prazo de análise” 

Em relação ao tratamento de reclamações por parte da ASF, 
regista-se a consagração, no n.º 1 do artigo 39.º do projecto de 
Norma Regulamentar, de um prazo de 90 dias uteis, a contar 
após a abertura do procedimento, para o Supervisor concluir, 

Não acolhido. 

Não se vislumbra fundamento atendível para o 
aumento de prazo proposto, tendo também em 
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por regra, a análise da reclamação (o que não obsta, 
aparentemente, a que a conclusão possa até ocorrer em 
momento posterior). 

Verifica-se que este prazo é, significativamente, maior do que 
aquele que se encontra previsto no n.º 11 do artigo 11.º, para 
as Empresas de Seguros ou Entidades Gestoras responderem 
ao reclamante (20 dias úteis), pelo que considera que este 
último deverá ser mais alargado, mantendo-se, também, como 
defendido no comentário ao n.º 2 do artigo 15.º, a possibilidade 
do mesmo ser prorrogado, em casos que revistam especial 
complexidade. 

consideração o prazo de resposta fixado no 
regime aplicável às reclamações formuladas no 
livro de reclamações.  

Artigo 42.º 

“Alteração da Norma Regulamentar n.º 
8/2016-R, de 16 de agosto” 

O artigo 42.º do projecto de diploma em análise introduz 
diversas modificações às regras actualmente constantes da 
Norma Regulamentar da ASF n.º 8/2016-R, de 16 de Agosto. 
Em relação a alguns dos artigos modificados, coloca-se à 
consideração do Supervisor as seguintes 
sugestões/observações: 

Artigo 31.º – No que concerne às modificações efectuadas na 
subalínea ix) da alínea e) do n.º 1 do artigo 31.º da Norma 
Regulamentar da ASF n.º 8/2016-R, de 16 de Agosto, crê-se 
que a referência ao “artigo 24.º da Norma Regulamentar n.º 
[…]/2021-R, de […] de […]” deverá ser corrigida, uma vez que, 
salvo melhor entendimento, o “Reporte relativo à gestão de 
reclamações”, a que a mesma alude, se encontra previsto não 
no artigo 24.º, mas no artigo 27.º do projecto de Norma em 
apreciação; 

Artigo 32.º 

Artigo 31.º: 

Acolhido.  

Disposição corrigida em conformidade. 

Artigo 32.º: 

Acolhido.  

Disposições corrigidas em conformidade. 

Artigo 33.º: 

Acolhido. 

Incluída menção expressa à revogação das 
alíneas em causa no n.º 2 do artigo 50.º da norma 
regulamentar. 



 

 

 

 

 

Relatório da Consulta Pública n.º 10/2021 101 

o N.º 5 – A proposta de redacção atribuída ao n.º 5 do 
artigo 32.º da Norma Regulamentar da ASF n.º 8/2016-
R, de 16 de Agosto, termina com remissão para o 
“relatório para efeitos de supervisão comportamental, 
nos termos previstos no artigo 26.º da Norma 
Regulamentar n.º […]/2021-R, de […] de […].”. 
Observa-se, no entanto, que o mencionado relatório é 
referenciado, contrariamente ao evidenciado no texto, 
no artigo 29.º do projecto de novo normativo, 
sugerindo-se, portanto, que se procedam às devidas 
correcções; 

o N.º 6 – No final das alterações propostas ao artigo 32.º 
da Norma Regulamentar da ASF n.º 8/2016-R, de 16 
de Agosto, é efectuada alusão ao n.º 6 desta 
disposição. Contudo, salvo melhor opinião, a versão em 
vigor do referido artigo, apresenta somente cinco (5) 
números, solicitando-se, nessa medida, a revisão, em 
conformidade, do texto agora apresentado; 

Artigo 33.º – Comparando a redacção proposta com o 
articulado actualmente vigente, verifica-se, salvo melhor 
opinião, entre outras modificações, a revogação das alíneas e) 
e f) do n.º 2 do artigo em epígrafe. Confirmando-se estas 
eliminações, questiona-se, para que não seja suscitada 
qualquer dúvida a este respeito, se não fará sentido incluir, no 
artigo 48.º “Norma revogatória” do projecto de diploma, uma 
nota expressa quanto à revogação das citadas disposições. 

Artigo 42.º 18) Em relação à alteração da Norma Regulamentar nº 8/2016, Acolhido.  
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“Alteração da Norma Regulamentar n.º 
8/2016-R, de 16 de agosto” 

constante do artº 42º, deve ser retificada a remissão prevista no 
artigo 32.º, n.º 5 da NR n.º 8/2016-R (alterada pelo presente 
Projeto de Norma): onde se lê artigo 26.º deverá ser artigo 29.º. 
E em relação à alteração da Norma Regulamentar nº 11/2016, 
constante do artº 44º, deve ser retificada, no mesmo sentido, a 
remissão efetuada no artigo 4.º, n.º 1, alínea i) da NR n.º 
11/2020-R (alterada pelo presente Projeto de Norma). 

Disposições corrigidas em conformidade. 

 

Artigo 43.º 

“Alteração do Anexo VII da Norma 
Regulamentar n.º 8/2016-R, de 16 de 
agosto” 

O artigo 43.º do projecto de diploma visa alterar o Anexo VII da 
Norma Regulamentar n.º 8/2016-R, de 16 de Agosto, 
apresentando-se, seguidamente, alguns comentários sobre 
determinadas modificações nele propostas: 

Alínea a) – Esta alínea procede à alteração da linha 7.ª do item 
“Análise estatística e comportamental” do anexo VII da Norma 
Regulamentar da ASF n.º 8/2016-R, de 16 de Agosto, passando 
a mesma a observar a seguinte redacção: 

 

Reporte 
relativo à 
gestão de 
reclamações 

Subalínea 
ix) da 
alínea e) 
e n.ºs 4, 5 
e 7 do 
artigo 
31.º 

Empresas de 
seguros com sede 
em 
Portugal/Sucursais 
de empresas de 
seguros com sede 
na UE /Empresas 
de seguros a 
operar em 
Portugal em 
regime de livre 
prestação de 
serviços/Sucursais 

Final do 
mês de 
fevereiro 

Acolhido.  

Disposições corrigidas em conformidade.  

No segundo caso, foi ajustada a numeração em 
função de uma alteração entretanto introduzida 
pela norma regulamentar relativa ao sistema de 
governação, passando a constar a referência ao 
n.º 11 do artigo 33.º.  
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de empresas de 
seguros de um 
país terceiro 

Crê-se que o texto constante da segunda coluna carece de 
alguma completude, sugerindo-se, nessa medida, o seguinte 
ajustamento: “Subalínea ix) da alínea e) do n.º 1 e n.ºs 4, 5 e 7 
do artigo 31.º” (sublinhado e realce nossos); 

Alínea g) – No que respeita à alínea em epígrafe, parece que a 
linha que a mesma pretende aditar contém um lapso de 
redacção no texto da sua segunda coluna, conforme 
seguidamente se evidencia: 

“N.º 10 do n.º 2 do artigo 33.º” 

(sublinhado e rasurado nossos). 

Artigo 44.º 

“Alteração da Norma Regulamentar n.º 
11/2020-R, de 3 de novembro” 

O artigo em referência incorpora um conjunto de propostas de 
alteração à Norma Regulamentar da ASF n.º 11/2020-R, de 3 
de Novembro, das quais se destaca, em particular, as seguintes 
modificações, tendo em conta os lapsos de redacção nelas 
identificados: 

Artigo 3.º – A proposta em apreciação introduz uma nova alínea 
k) no final do n.º 1 do artigo 3.º da Norma Regulamentar da ASF 
n.º 11/2020-R, de 3 de Novembro, a qual parece conter um 
lapso, dado que, apesar de referir-se ao “Reporte relativo à 
gestão de reclamações”, faz remissão, erradamente, para o 
“artigo 24.º da Norma Regulamentar n.º […]/2021-R, de […] de 
[…].”, devendo, em substituição, mencionar o artigo 27.º da 
futura Norma Regulamentar, que versa, em concreto, sobre o 

Acolhido.  

Disposições corrigidas em conformidade. 
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mencionado reporte; 

Artigo 4.º 

o N.º 1 – Observa-se, na proposta em análise, a inclusão 
de uma nova alínea i) no n.º 1 do artigo em referência, 
cujo texto incorpora, aparentemente, um lapso de 
redacção, sugerindo-se, nesse sentido, os seguintes 
ajustamentos: “i) Relatório para efeitos de supervisão 
comportamental, nos termos previstos no artigo 
26.ºartigo 29.º da Norma Regulamentar n.º […]/2021-R, 
de […] de […]” (sublinhado, rasurado e realce nossos); 

o N.ºs 5, 6 e 7 – Em relação ao artigo 4.º, verifica-se, 
também, a introdução de um novo n.º 7, sendo 
proposta, adicionalmente, a manutenção dos 
respectivos n.ºs 5 e 6. Contudo, salvo melhor opinião, o 
artigo 4.º da Norma Regulamentar da ASF n.º 11/2020-
R, de 3 de Novembro, apresenta, actualmente, apenas 
quatro (4) números, não incorporando quaisquer 
normas identificadas com os n.ºs 5 ou 6, pelo que, a 
confirmar-se a situação descrita, se solicita a revisão do 
articulado em conformidade; 

Artigo 12.º – O artigo 12.º da Norma Regulamentar da ASF n.º 
11/2020-R, de 3 de Novembro é, igualmente, objecto de 
proposta de alteração, passando, no que respeita ao 
Interlocutor privilegiado para efeitos do contacto com a ASF, a 
remeter, entre outros ajustamentos, para o artigo 23.º da nova 
Norma Regulamentar em construção. Contudo, uma vez que o 
mencionado artigo 23.º se refere ao “Reporte pontual relativo à 
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função autónoma responsável pela gestão de reclamações”, 
considera-se que, em substituição, deverá ser feita remissão 
para o artigo 25.º, dado que este último corresponde ao reporte 
que se pretende, salvo melhor opinião, aludir (i.e.: ao “Reporte 
pontual relativo ao interlocutor”); 

Artigo 13.º – De acordo com a proposta em apreciação, o n.º 1 
do artigo em referência incorpora menção aos “elementos 
previstos nos artigos 10.º, 12.º-A e 13.º”, parecendo, no 
entanto, que este novo excerto carece de revisão, uma vez que 
não se compreende, em particular, a remissão que é feita para 
o próprio artigo 13.º. 

Artigo 45.º 

“Aditamento à Norma Regulamentar n.º 
11/2020-R, de 3 de novembro” 

Ainda no que concerne à Norma Regulamentar n.º 11/2020-R, 
de 3 de Novembro, são aditados dois novos artigos, 
relativamente aos quais se submete à consideração da ASF as 
seguintes sugestões: 

Artigo 9.º-A – No final desta nova norma, que diz respeito à 
“Informação relativa à função autónoma responsável pela 
gestão de reclamações” é referida a concordância “com o 
estabelecido no artigo 23.º” da nova Norma, bem como a 
conformidade com o “anexo I à presente norma regulamentar” 
(i.e.: neste último caso, a Norma Regulamentar n.º 11/2020-R, 
de 3 de Novembro). Dado que a actual epígrafe do mencionado 
anexo I dispõe o seguinte: “(a que se referem os artigos 11.º e 
12.º)”; questiona-se se tal texto não deverá ser ajustado de 
modo a remeter, também, para o novo artigo 9.º-A; 

Artigo 12.º-A – Em complemento da observação supra e uma 
vez que o artigo em referência diz, aparentemente, respeito à 

Acolhido.  

Disposições corrigidas e aditadas em 
conformidade (vd. novo artigo 46.º da norma 
regulamentar, tendo sido renumerados os artigos 
subsequentes). 
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“Informação relativa à função autónoma responsável pela 
conduta de mercado” (vide o respectivo título), questiona-se, à 
semelhança do verificado no artigo 9.º-A, se será igualmente 
adequado incorporar no texto do artigo 12.º-A nota relativa à 
conformidade com o estabelecido no anexo I da Norma 
Regulamentar n.º 11/2020-R, de 3 de Novembro, sendo que, a 
confirmar-se tal necessidade, o proémio do referido anexo 
também deverá incluir alusão a esta nova disposição. 

Adicionalmente, observa-se que o articulado proposto não é 
consentâneo com a epígrafe do artigo, uma vez que no texto é 
referida “a função autónoma responsável pela gestão de 
reclamações” e não a “função autónoma responsável pela 
conduta de mercado”. 

Artigo 46.º 

“Alteração sistemática à Norma 
Regulamentar n.º 11/2020-R, de 3 de 
novembro” 

A disposição em referência visa aditar ao Capítulo III da Norma 
Regulamentar da ASF n.º 11/2020-R, de 3 Novembro, duas 
novas Secções, procedendo, também, à renumeração das 
actualmente existentes. 

Contudo, dado que a versão em vigor do diploma contempla 
apenas, no referido Capítulo, IV Secções, incorporando a última 
delas o artigo 12.º, crê-se que o articulado proposto deveria ser 
ajustado, por forma a melhor reflectir esta situação, sugerindo-
se, nesse sentido, as seguintes alterações: 

“São aditadas ao capítulo III da Norma Regulamentar n.º 
11/2020-R, de 3 de novembro, as secção III, com a epígrafe 
«Função autónoma responsável pela gestão de reclamações», 
que inclui o artigo 9.º-A, e a secção VI, com a epígrafe «Função 
autónoma responsável pela conduta de mercado», que inclui o 

Acolhido.  

Disposição corrigida em conformidade. 
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artigo 12.º-A, sendo as atuais secções III ae IV renumeradas 
em conformidade.” 

(sublinhado, rasurado e realce nossos). 

Artigo 47.º 

“Alteração do Anexo II da Norma 
Regulamentar n.º 11/2020-R, de 3 de 
novembro” 

O artigo 47.º do projecto de Diploma procede à alteração do 
Anexo II da Norma Regulamentar da ASF n.º 11/2020-R, de 3 
de Novembro, em diversos domínios, salientando-se, neste 
âmbito, as seguintes observações: 

Alínea c) – No que concerne ao item “Reporte pontual”, a alínea 
c) adita uma nova linha respeitante aos elementos de reporte e 
prazo limite de envio de “Informação relativa à função autónoma 
responsável pela gestão de reclamações”. Neste âmbito, é 
referido que tal informação deverá ser submetida à ASF até “10 
dias após a designação ou alteração”. Aproveita-se esta 
proposta de aditamento para realçar a necessidade de 
introduzir uma maior harmonização no clausulado ao nível da 
correcta e completa identificação dos prazos que devem ser 
respeitados, uma vez que, em vários pontos do diploma, é 
utilizada a expressão “dias úteis”, havendo outros em que se 
regista a ausência de tal clarificação. No que respeita a essa 
ausência, poderia admitir-se que a mesma pretendia afirmar 
que o prazo em causa deveria ser entendido como 
correspondendo a “dias corridos”, o que nem sempre é 
verdade, destacando-se, a título de exemplo, o reporte 
abordado nesta alínea c). 

Com efeito, segundo o estabelecido nos n.ºs 1 e 2 do artigo 23.º 
do projecto de Norma Regulamentar em análise, a 
comunicação de informação relativa à função autónoma 

Alínea c) – Não acolhido. 

Visa-se assegurar consistência com outras linhas 
do “Reporte pontual” previsto no anexo em 
referência, que estabelecem igualmente o prazo 
de “10 dias”. Trata-se, no entanto, de dias úteis, 
conforme indicado nas disposições 
correspondentes da norma regulamentar agora 
aprovada.  

 

Alínea d) - Acolhido.  

Disposição corrigida em conformidade. 
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responsável pela gestão de reclamações, quer diga respeito à 
sua designação, quer corresponda a alterações à informação 
prestada, deverá ser reportada à ASF “no prazo máximo de 10 
dias úteis”. 

Face ao exposto, solicita-se que a versão final do diploma seja 
complementada, neste ponto e em todos os outros que digam 
respeito a prazos, por forma a obviar a existência de qualquer 
dúvida sobre estas matérias; 

Alínea d) – A alínea em referência modifica o mencionado 
Anexo II do seguinte modo: 

“d) É aditada uma linha ao item “Reporte pontual”, a seguir à 
linha “Inquérito sobre a avaliação dos riscos dos fundos de 
pensões (RiskOutlook.xls)”, com a seguinte redação: 

 

Informação relativa à 
função autónoma 
responsável pela 
conduta de mercado 

Artigo 12.º-A 10 dias após a 
designação ou 
alteração 

Observa-se, no entanto, que o item “Reporte pontual” não incluí 
qualquer linha relativa ao “Inquérito sobre a avaliação dos 
riscos dos fundos de pensões (RiskOutlook.xls)”, fazendo este 
inquérito parte, ao invés, do item “Relatórios para efeitos de 
supervisão”. Sendo a nova “Informação relativa à função 
autónoma responsável pela conduta de mercado” um reporte de 
natureza pontual, crê-se necessário, no texto da alínea d) do 
artigo 47.º, substituir a alusão ao mencionado inquérito, 
mediante a indicação correcta da linha do item “Reporte 
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pontual” onde este novo reporte deverá ser aditado. 

Artigo 49.º 

“Disposições transitórias” 

Vide comentário apresentado supra, no contexto da resposta à 
Questão 19. 

Remete-se para a análise realizada nessa sede.  
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Projeto de norma regulamentar relativa à conduta de mercado e ao tratamento de reclamações pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) 

Indicações: 
 
Na coluna “Questão/Artigo”, indicar a questão referida no documento de consulta pública ou o artigo (incluindo o número e a alínea, caso aplicável) do projeto de norma regulamentar relativa à 
conduta de mercado e ao tratamento de reclamações pela ASF; 
 
Na coluna “Resposta/Comentário”, indicar a resposta à questão referida no documento de consulta pública ou o comentário à disposição do projeto de norma regulamentar relativa à conduta de 
mercado e ao tratamento de reclamações pela ASF, incluindo qualquer proposta de redação alternativa; 
 
Cada resposta/comentário/proposta de redação alternativa deve reportar-se a uma questão ou artigo/número/alínea específicos; 
 
Em cada resposta/comentário/proposta de redação alternativa deve ser apresentada uma justificação para o seu acolhimento, podendo ainda ser acrescentadas outras observações. 
 
A coluna “Resolução” corresponde à resolução de cada resposta/comentário/proposta de redação alternativa ou observação e será preenchida pela ASF. 
 

Questão/Artigo Resposta/Comentário Resolução1  

Questões suscitadas no âmbito da Consulta Pública em referência 

Questão 1 
Concorda com o objeto da norma regulamentar ou 
considera que algumas das matérias deveriam ser 
autonomizadas ou, ainda, que outras matérias deveriam 
integrar esta norma regulamentar?  

 
A APFIPP concorda com o objecto da Norma Regulamentar, que parece estar em linha com o regime dos 
artigos 145.º a 148.º do Regime Jurídico da constituição e do funcionamento dos Fundos de Pensões e das 
Entidades Gestoras de Fundos de Pensões (RJFP). No artigo 146.º do RJFP regula-se a política de concepção 
e aprovação de Fundos de Pensões Abertos de adesão individual, mas sempre perante um participante 
genérico ou perfil de participante, para o qual o Fundo seja adequado. 
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Por outro lado, nos artigos 164.º e seguintes do RJFP regula-se o “Documento Informativo”, no contexto da 
informação a prestar aos contribuintes potenciais, em adesões individuais a Fundos de Pensões Abertos. 
 
Com a transição de competências de supervisão e sucessão de normas, parece ter passado a existir menor 
desenvolvimento regulamentar no que se refere à comercialização/distribuição de adesões individuais, 
nomeadamente, quanto à verificação da adequação do contrato de adesão/Fundo de Pensões às 
circunstâncias do Cliente concreto. 
 
A Norma em apreciação prevê, no âmbito da política de tratamento dos Clientes, que devem ser instituídos 
mecanismos necessários para assegurar “…que não são constituídos fundos de pensões e contratualizadas 
adesões coletivas ou individuais pela entidade gestora com características desajustadas face ao perfil e às 
necessidades consoante aplicável, dos respetivos associados, contribuintes ou participantes, incluindo a 
definição de perfis padronizados para os quais determinado produto, fundo ou adesão seja, em geral, 
considerado desadequado” (vide alínea c) do seu artigo 5.º).  
 
No entanto, pese embora as remissões, constantes do artigo 172.º do RJFP, bem como do artigo 3.º da Lei n.º 
7/2019, de 16 de Janeiro, que aprova o Regime Jurídico da Distribuição de Seguros e de Resseguros, 
estenderem, à distribuição de Fundos de Pensões, a observância, com as devidas adaptações, de regras 
decorrentes da IDD, continua a subsistir, salvo melhor opinião, um vazio normativo, que importa colmatar, no 
que concerne à existência de normas especificamente aplicáveis ao sector dos Fundos de Pensões, neste 
domínio, o que suscita várias dúvidas e incertezas ao mercado, nomeadamente quanto à observância de 
determinados requisitos patentes, por exemplo, em Regulamentação europeia associada à IDD, podendo 
encontrar-se aqui, num quadro mais genérico, espaço para desenvolver e/ou clarificar essa regulamentação. 
 

Questão 2 
Concorda com o âmbito subjetivo da norma 
regulamentar, nomeadamente com a aplicação do 
regime à atividade seguradora e à atividade de gestão 
de fundos de pensões? E, no âmbito desta última 
atividade, concorda com a inclusão da atividade 
exercida por instituições de realização de planos de 
pensões profissionais autorizadas ou registadas em 

 
Tal como referido na carta que capeia o presente Anexo, afigura-se que matérias como a política de tratamento 
dos Participantes e Beneficiários ou os princípios de Gestão de Reclamações, arriscam-se a serem 
considerados desconformes com o regime previsto na Directiva IORP II, salvo na medida em que possam ser 
justificados para permitir a actividade da ASF enquanto Entidade com poderes de supervisão para verificar a 
correcta aplicação da legislação social e laboral nacional relevante e o cumprimento dos deveres de informação 
aplicáveis.  
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outro Estado membro relativas a um plano de pensões 
profissional em que a relação entre o associado e os 
participantes e os beneficiários seja regida pela 
legislação social e laboral nacional?  

Nessa medida, sugere-se que essa fundamentação (ou limitação de aplicação) seja explicitada no Diploma. 
 
Por outro lado, propõe-se que seja reconsiderado se a matéria do Capítulo IV (Interlocutor com a ASF), não 
poderia igualmente ser aplicada a uma IORP em actividade cross border, precisamente para exercício dos 
poderes da ASF na verificação do cumprimento daquela legislação. 
 

Questão 3 
Concorda com o conjunto de definições previsto ou 
entende que a interpretação e aplicabilidade da norma 
regulamentar seriam facilitadas pelo aditamento de 
outras definições? Neste último caso, quais? 

 
No que concerne ao conjunto de definições contempladas no artigo 3.º do projecto de Norma, uma das 
situações que chama a atenção do leitor, consiste no facto de existirem duas alíneas distintas com definições 
diversas para a mesma expressão “Reclamação”, conforme seguidamente se transcreve (vide alíneas d) e e) 
do n.º 1 da mencionada disposição): 
 
“d) «Reclamação», no âmbito dos capítulos II a IV e VII, a manifestação de discordância em relação a posição 
assumida por empresa de seguros ou entidade gestora, ou de insatisfação em relação aos serviços prestados 
por estas, bem como qualquer alegação de eventual incumprimento, apresentada por clientes; 
 
e) «Reclamação», no âmbito do capítulo VIII, a manifestação de discordância em relação a posição assumida 
por uma entidade supervisionada pela ASF ou de insatisfação em relação aos serviços prestados pela mesma, 
bem como qualquer alegação de eventual incumprimento, apresentada por tomadores de seguros, segurados, 
subscritores, associados, contribuintes, participantes, beneficiários e lesados;” 
 
Não obstante o facto desta situação ser susceptível de introduzir uma complexidade acrescida à interpretação 
do normativo em análise, face à citada duplicação, importa destacar que a palavra “Reclamações” aparece, 
também, no âmbito do capítulo VI (vide alínea e) do n.º 3 do artigo 22.º), sendo relevante clarificar, salvo melhor 
opinião, nesse contexto, qual o seu significado, dado que o texto transcrito supra, apenas faz referência aos 
“capítulos II a IV e VII” e ao “capítulo VIII”. 
 
Para além das observações anteriormente apresentadas, submete-se, seguidamente, alguns comentários 
adicionais referentes ao conceito de “Recomendação”, que consta da alínea g), do n.º 1, do artigo 3.º do projecto 
de Diploma em discussão. 
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Com efeito, verifica-se, ao longo dos anos, que o Provedor designado pela APFIPP, em nome de algumas das 
suas Associadas, para as adesões individuais a Fundos de Pensões abertos, exerceu a prerrogativa de emitir 
Recomendações, numa dupla vertente: de resolução do caso concreto que era objecto da reclamação, mas 
também, frequentemente, com orientações de utilidade transversal para toda a actividade, por corresponderem 
a posições sobre aquelas que, do seu ponto de vista, constituíam as melhores práticas do mercado. 
 
A definição de “Recomendação” que agora vem proposta no projecto de Norma Regulamentar é, nesse sentido, 
redutora, porquanto não contempla esta última dimensão. 
 
A definição parece ainda redutora na medida em que não deve restringir-se, salvo melhor opinião, a uma análise 
de procedimentos, podendo estar em causa decisões sobre direitos dos participantes/beneficiários ou omissões 
das entidades visadas. 
 
Sugere-se, assim, que a definição de «Recomendação» seja ajustada do seguinte modo: 
 
“a orientação emitida pelo provedor do cliente ou pelo provedor dos participantes e beneficiários que resulte de 
uma análise dos procedimentos e decisões da empresa de seguros ou entidade gestora e que, 
consequentemente, preveja alguma medida corretiva ou que vise ajustar um ou mais dos procedimentos 
implementados pela mesma, podendo, no caso de provedor que exerça a sua atividade para mais do que 
uma entidade, conter orientações genéricas sobre as melhores práticas de mercado na matéria objeto 
da Reclamação, que se revelem de utilidade para todo o sector”. 
(sublinhado e realce nossos). 
 
Em relação à possibilidade de serem introduzidas no diploma novas definições, coloca-se à consideração da 
ASF a introdução do conceito de “suporte duradouro”, referenciado, muitas vezes, no documento. 
 

Questão 4 
Concorda com os prazos estabelecidos neste capítulo 
(v.g. cinco anos para manutenção do registo de 
informação e de arquivo de documentação relativa à 
gestão de reclamações; 20 dias úteis para não 
admissão da reclamação, nos casos em que o 

 
No que diz respeito ao Capítulo III “Gestão de Reclamações e provedor” do projecto de Norma Regulamentar 
e, em concreto, aos prazos nele estabelecidos, solicita-se que o prazo previsto no n.º 9 do artigo 11.º seja 
alargado, permitindo que as comunicações referidas nos n.ºs 5, 7 e 8 da mencionada disposição possam ser 
efectuadas, pela Empresa de Seguros ou Entidade Gestora até, no máximo, dez dias úteis (em lugar dos cinco 
dias úteis propostos), por forma a conferir às referidas Entidades um período maior de análise.  

 



 

Questão/Artigo Resposta/Comentário Resolução1  
 

5 
 

reclamante não supra as omissões detetadas, ou para 
resposta à reclamação; cinco dias úteis para dar 
conhecimento ao reclamante da ausência de 
elementos ou inobservância de requisitos de 
admissibilidade, e da necessidade de suprir estas 
falhas, bem como da impossibilidade de cumprir os 
prazos definidos)?  

Aproveita-se, adicionalmente, esta questão para abordar uma matéria conexa, que tem que ver com condições 
de elegibilidade das reclamações para o provedor. 
 
Conforme referido, inicialmente, nesta exposição, o provedor do Cliente de Seguros foi introduzido na legislação 
nacional, numa fase posterior àquela em que as Entidades Gestoras de Fundos de Pensões passaram a ter 
que designar um provedor dos participantes e beneficiários de adesões individuais a Fundos de Pensões 
Abertos. 
 
Saltou logo à vista a diferença de regimes, na medida em que, no caso da actividade Seguradora – e porque 
se estabeleceu simultaneamente a obrigatoriedade da criação de um departamento interno de gestão de 
reclamações – o provedor foi concebido como uma instância de recurso ou um segundo grau de apreciação 
das reclamações. 
 
Verifica-se, agora, o alargamento às adesões individuais a Fundos de Pensões Abertos, do regime em vigor 
para a actividade Seguradora. Assim, o projeto de Norma Regulamente prevê indistintamente que “são 
consideradas elegíveis para efeitos de apresentação ao provedor nos termos do número anterior as 
reclamações às quais não tenha sido dada resposta pela empresa de seguros ou entidade gestora no prazo 
máximo de 20 dias úteis contados a partir da data da respetiva receção ou quando, tendo sido dada uma 
resposta, o reclamante discorde do sentido da mesma, prorrogando-se o prazo máximo para 30 dias úteis nos 
casos que revistam especial complexidade” (vide n.º 2 do artigo 15.º). 
 
A experiência do provedor designado pela APFIPP, em nome de algumas das suas Associadas, neste domínio 
aconselhava a solução diversa. 
 
De facto, a possibilidade de acesso imediato ao provedor revelou-se sempre uma faculdade apreciada pelos 
participantes e beneficiários descontentes. Num mundo em que o tempo se tornou um bem escasso, os Clientes 
não compreendem a necessidade de ter de percorrer diversas instâncias até poder aceder ao provedor. 
 
O provedor apresenta uma característica fulcral no tratamento das reclamações, que é a sua independência 
face à Entidade visada. O provedor é um órgão autónomo na estrutura de governo das adesões individuais a 
Fundos de Pensões Abertos, não estando ligado às Entidades Gestoras, nem em termos de instalações, nem 
de sistemas de informação, nem de organização de serviços.  
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Essa independência constitui uma característica muito apreciada pelos Clientes, pelo que se afigura um 
retrocesso a imposição da obrigatoriedade de prévia reclamação para o departamento interno da Entidade 
Gestora, como condição de recurso ao provedor. 
 
Quem recorre ao provedor já se apresenta muitas vezes fatigado de um longo percurso de frustração de 
expectativas, que agora aparentemente se pretende prolongar. 
 
Por outro lado, nos termos do n.º 2 do artigo 19.º do Estatuto e Regulamento do Provedor da APFIPP, 
estabelece-se que “o provedor exerce ainda as suas funções, por iniciativa própria, relativamente a factos que 
por qualquer outro modo cheguem ao seu conhecimento”. 
 
Assim, o impulso processual inicial não está limitado à apresentação de reclamações pelos participantes e 
beneficiários de adesões individuais, mas pode ser da iniciativa própria do provedor. Neste contexto, considera-
se que deveria esclarecer-se que o projecto de Norma Regulamentar, sendo omisso quanto a este ponto, não 
visa limitá-lo. 
 

Questão 5 
Considera ajustado o regime fixado para reduzir o risco 
de conflito de interesses no desempenho das funções 
de provedor?  

 
Nos termos do n.º 1 do artigo 141.º do RJFP, aprovado pela Lei n.º 27/2020, de 23 de Julho, o provedor dos 
participantes e beneficiários de adesões individuais a Fundos de Pensões Abertos, designado pelas Entidades 
Gestoras, deve ser um perito independente. 
 
A independência deve verificar-se no momento da designação do provedor e manter-se ao longo de todo o 
mandato, como forma de assegurar decisões credíveis e justas, no melhor interesse dos participantes e 
beneficiários que recorrem ao provedor. 
 
A revisão da regulamentação relativa ao provedor, constitui momento oportuno para se salientar e congratular 
a independência demonstrada pelo provedor designado pela APFIPP, em nome de algumas das suas 
Associadas, no exercício do seu mandato, bem evidente no número e frequência das recomendações que 
foram sendo emitidas ao longo dos anos. 
 
É reconhecido que a principal ameaça à independência de qualquer decisor reside nos conflitos de interesses. 
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O Regulamento e Estatuto do Provedor designado pela APFIPP consagra, desde o seu início, o princípio da 
independência. 
 
Anteriormente, a ASF também já havia sublinhado que “Os interesses em causa (defesa do “consumidor de 
fundos de pensões” e tutela da confiança e boa-fé nas relações contratuais) justificam que a exigência legal da 
independência do provedor (artigo 54.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de Janeiro) implique a proibição 
de existência de qualquer relação económica deste com a entidade gestora ou com quaisquer outras 
sociedades pertencentes ao mesmo grupo económico desta última, para além da decorrente das funções de 
provedor. 
 
Assim, sendo no recurso a um “provedor independente” (não confundível com um departamento da entidade 
gestora de atendimento ao cliente), um direito dos participantes e beneficiários de adesões individuais, é 
legítimo que os mesmos contem com a total não dependência económica daquele em relação à entidade 
gestora, e não apenas com a necessária autonomia que deve caracterizar o exercício das funções do provedor”. 
 
O essencial deste tema não é muito diferente do que foi mais recentemente suscitado sobre a interpretação do 
regime jurídico de incompatibilidades e impedimentos dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. 
 
A esse propósito afirmou-se a necessidade de interpretar os impedimentos/restrições que visam assegurar a 
independência dos decisores, à luz de um princípio de proporcionalidade ou da proibição do excesso, 
reconhecendo-se que, ficam de fora do âmbito da proibição, as situações em que a idoneidade do princípio não 
é posta em causa, por a situação analisada não comprometer a aptidão do princípio para alcançar o objectivo 
de independência pretendido. 
 
Ficam igualmente fora do âmbito daquela proibição os casos em que a sua aplicação criasse uma situação 
desproporcional entre os interesses prosseguidos com a proibição e os objectivos da situação concreta em 
análise. 
 
O tempo entretanto decorrido e a experiência acumulada levam-nos a considerar que é possível passar da fase 
inicial, em que se impôs ao provedor uma proibição absoluta de manter qualquer relação económica com a 
Entidade Gestora, para uma fase de fine tunning, em que é possível distinguir os casos em que as relações 
económicas são suscetíveis de comprometer a independência desejada, daquelas que, pela sua reduzida 
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expressão ou frequência episódica, não constituem qualquer conflito de interesses. 
 
Assim, afigura-se possível identificar situações em que a independência do provedor não fica comprometida, 
por se tratar de iniciativas isoladas, sem o carácter de relação económica duradoura e em que os valores 
envolvidos não são susceptíveis de criar qualquer relação de dependência económica. 
 
A título de exemplo, para se ser concreto, pode pensar-se na participação em Acções de Formação, ou na 
emissão de pareceres, em que, os beneficiários, em última instância, podem não ser as Entidades Gestoras, 
mas os formandos individualmente considerados e em que se prossegue um valor comunitário, traduzido na 
maior divulgação e aprofundamento do conhecimento do Regime Jurídico dos Fundos de Pensões. 
 
A participação em Acções de Formação, a emissão de pareceres ou outras intervenções esporádicas devem 
considerar-se como insusceptíveis, pelo carácter ocasional, interesse comunitário e respetivo valor, de 
comprometer a independência do provedor. 
 
E nesta fase de maior maturidade do exercício da actividade, deve ser reconhecido às partes a capacidade 
para saber distinguir as situações em que podem ocorrer conflitos de interesse daquelas em que a 
independência do provedor não está posta em causa. 
 
Nesse sentido, parece-nos que a redação da alínea c), do n.º 3, do artigo 13.º do projeto de Norma 
Regulamentar (aplicável ao provedor dos participantes e beneficiários, com as necessárias adaptações) deveria 
passar a ser a seguinte:  
 
“c) Prestação de serviços, distintos do exercício de funções enquanto provedor do cliente, que pela sua 
expressão, frequência, valor ou outra caraterística sejam suscetíveis de criar situações de dependência 
económica ou gerar conflito de interesses e comprometer a independência do provedor ou existência de 
um contrato de trabalho ou equiparado com a empresa de seguros em causa, com entidade que com esta se 
encontre numa relação estreita ou de controlo ou com mediador de seguros que exerça atividade relacionada 
com a empresa de seguros em causa ou com empresa de seguros que com esta se encontre numa relação 
estreita ou de controlo”. 
 
(sublinhado e realce nossos). 
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Questão 6 
Concorda que sejam aplicáveis à função autónoma 
responsável pela gestão de reclamações e ao provedor 
procedimentos de verificação dos requisitos de 
adequação, na sequência de comunicação à ASF?  

 
Sugere-se que seja incluída na Norma Regulamentar em apreciação uma disposição transitória, ressalvando a 
aplicação aos provedores em exercício de funções os procedimentos de verificação dos requisitos de 
adequação previstos em normativo próprio (prevista no n.º 7 do artigo 13.º do projecto de Norma Regulamentar), 
aplicando-se essa matéria apenas para o futuro. 
 

 

Questão 9 
Considera adequada e suficiente, nesta fase, a 
disciplina prevista no artigo 146.º do RJFP, 
relativamente à política de conceção e aprovação de 
fundos de pensões abertos de adesão individual? 

 

 
Para além das considerações, anteriormente apresentadas, no contexto da resposta à Questão 1, revela-se 
importante recordar que o artigo 146.º do RJFP incorpora um conjunto de disposições muito genéricas 
(exemplos: “Garantir que todos os riscos relevantes para o mercado alvo são avaliados” (vide alínea c) do seu 
n.º 1) ou “Prever todas as medidas razoáveis para garantir que a distribuição é realizada no mercado alvo 
identificado” (vide alínea e) do seu n.º 1), defendendo-se, nestas circunstâncias, que seria conveniente que o 
Supervisor concretizasse, na sua máxima possível, os riscos e medidas a ter em conta para cada caso. 
 
De facto, a abordagem geral adoptada no referido artigo poderá dar azo à ocorrência de situações em que as 
Sociedades Gestoras se veem confrontadas com a existência de interpretações diversas, por parte do 
Supervisor ou de outras Entidades (nomeadamente tribunais ou provedor dos participantes e beneficiários das 
adesões individuais a Fundos de Pensões Abertos, em caso de reclamações), podendo os mesmos considerar 
que deveriam ter sido observados riscos e/ou medidas de natureza distinta, mas que a Sociedade Gestora não 
entendeu como necessários nem pertinentes. Nessa medida, crê-se que qualquer especificação neste âmbito 
seria de grande utilidade para o mercado, permitindo auxiliar as Sociedades Gestoras a delimitar o alcance da 
norma legal. 
 

 

Questão 13 
Concorda com a realização de avaliações periódicas e 
independentes à qualidade, adequação e eficácia das 
políticas, procedimentos e controlos da empresa ou 
entidade em matéria de conduta de mercado, a realizar 
pela função de auditoria interna, com uma 
periodicidade mínima trienal?  

 

 
A APFIPP concorda com a realização de avaliações independentes à qualidade, adequação e eficácia das 
políticas, procedimentos e controlos das Empresas de Seguros e das Entidades Gestoras de Fundos de 
Pensões, em matéria de Conduta de Mercado, defendendo, no entanto, a consagração de uma maior 
flexibilidade e autonomia às Entidades Supervisionadas, nesta matéria, devendo as mesmas poder determinar 
a periodicidade mínima aplicável às referidas avaliações, tendo presente a sua realidade específica e os riscos 
subjacentes às políticas, processos e procedimentos associados à Conduta de Mercado.  
 

 



 

Questão/Artigo Resposta/Comentário Resolução1  
 

10 
 

 
Recorde-se que a abordagem agora proposta difere daquela que, aparentemente, está a ser ponderada pelo 
Supervisor, no contexto da sua Consulta Pública n.º 12/2021 sobre o “Projeto de norma regulamentar relativa 
à Segurança e Governação das Tecnologias da Informação e Comunicação e à Subcontratação a Prestadores 
de Serviços de Computação em Nuvem” (também actualmente em escrutínio público). De facto, a ASF parece 
conferir, neste último projecto, um tratamento distinto quanto à realização de auditorias aos sistemas e 
processos das Empresas de Seguros e de Resseguros no âmbito dos riscos associados às TIC e à segurança, 
ainda que os riscos envolvidos nestas áreas temáticas se revistam de uma enorme relevância. Com efeito, 
prevê-se, no artigo 7.º desse projecto normativo, que as auditorias a realizar, nas referidas áreas, sejam 
efectuadas“ em consonância com o respetivo plano de auditoria, previsto no artigo 271.º do Regulamento 
Delegado” (i.e..: Regulamento Delegado (UE) 2015/35 da Comissão, de 10 de Outubro de 2014), sendo a 
frequência e o detalhe das mesmas “proporcionais aos riscos associados às TIC e à segurança”. 
 
Ponderados os riscos, parece, salvo melhor opinião, não fazer sentido que a Norma Regulamentar, agora em 
análise, incorpore, relativamente à Conduta de Mercado, exigências de periodicidade e detalhe acrescidas, 
sugerindo-se, nessa medida, que o n.º 3 do seu artigo 22.º passe a observar a seguinte redacção:  
 
“3 — O âmbito e periodicidade das avaliações a realizar deve ser proporcional à natureza, dimensão e 
complexidade dos riscos de conduta associados a cada uma das áreas de negócio, não excedendo, em 
qualquer caso, uma periodicidade trienal, e abrangendo, no mínimo, as seguintes matérias:” 
 
(rasurado e realce nossos). 
 

Questão 15 
Considera adequados os requisitos de reporte fixados, 
quer quanto ao conteúdo, quer quanto ao modo de 
prestação da informação? Que melhorias ou 
simplificações poderão ser introduzidas?  

 

 
No que respeita aos requisitos de reporte fixados, gostaríamos de reiterar, previamente, algumas das 
preocupações e sugestões já apresentadas, no passado, pela APFIPP, neste domínio, que, para além de uma 
revisão transversal dos modelos e linguagem de reporte de informação à ASF, alertam para a necessidade de 
se proceder, também, a uma simplificação e unificação destas matérias, tendo esta Associação proposto, 
inclusive, a constituição de um Grupo de Trabalho multidisciplinar, bem como a elaboração de um guião de 
instruções/ definições que congregue exemplos de preenchimento. 
 
 

 



 

Questão/Artigo Resposta/Comentário Resolução1  
 

11 
 

 
Com efeito, as Entidades Gestoras encontram-se sujeitas a um conjunto muito alargado de deveres e 
exigências regulatórias, provenientes, quer do enquadramento nacional, quer das directrizes europeias que 
impõem um elevado esforço e dedicação, consumindo muito tempo e recursos, das quais se destaca, a título 
de exemplo, toda a agenda europeia em torno das Finanças Sustentáveis. 
 
A introdução de novas obrigações de reporte terá, certamente, um impacto significativo nas Entidades Gestoras, 
tendo especialmente em conta a pequena dimensão e estrutura que caracterizam o mercado português. A 
massificação de reportes, bem como a previsão de novas exigências de divulgação pública traduzem-se numa 
enorme carga administrativa, devendo qualquer alteração ser cuidadosamente ponderada e ajustada às 
efectivas necessidades da sua supervisão, contribuindo, nessa medida, para a racionalização dos custos 
inerentes a estas obrigações, que se revelam bastante significativos, face a todo o acervo regulatório 
actualmente existente. 
 
De referir que a proposta de simplificação da informação requerida e sua adequação às efectivas necessidades 
de supervisão não invalida, naturalmente, o correcto e rigoroso cumprimento, por parte das Entidades Gestoras, 
das obrigações que recaem sobre as mesmas, nem prejudica a possibilidade da ASF desenvolver, a qualquer 
momento, pedidos ad hoc, junto das mesmas, tendo como principal objectivo dirimir a extensão e multiplicidade 
de relatórios e reportes exigidos, que apresentam prazos e periodicidades, em muitos casos, bastante 
exigentes, sendo uma solução que, no entender desta Associação apresentaria vantagens para todos os 
intervenientes . 
 

Questão 16 
Considera adequada a regulamentação relativa à 
divulgação pública de informação através de um sítio 
autónomo na Internet, com inclusão de um separador 
específico dedicado à conduta de mercado? Que 
informação adicional poderá ser abrangida pela 
obrigação de divulgação pública? 

 

 
Relativamente à obrigação das Empresas de Seguros e das Entidades Gestoras disporem de um sítio 
autónomo na Internet, com inclusão de um separador específico dedicado à Conduta de Mercado, remete-se 
para as observações apresentadas infra, no âmbito da resposta à Questão 19. 
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Questão 19  
Considera adequado o regime transitório estabelecido? 
Existem outras matérias relativamente às quais seria 
necessário ou útil estabelecer um prazo para 
adaptação aos novos requisitos previstos? 
 

Uma das principais novidades introduzidas pelo projecto de diploma em análise consiste na obrigação das 
Empresas de Seguros e Entidades Gestoras disporem de um sítio autónomo na internet que inclua um 
separador específico denominado “Conduta de Mercado”, no qual deverá ser incluída toda a informação 
relevante neste domínio (vide artigo 32.º). Da leitura conjugada do artigo 49.º “Disposições transitórias” e do 
artigo 50.º “Entrada em vigor e produção de efeitos”, parece resultar, salvo melhor opinião, que tal exigência 
passará a ter que ser verificada 30 dias após a data da publicação desta Norma regulamentar (uma vez que, 
apesar de se encontrar previsto um período transitório de 6 meses para aplicação do capítulo VI “Conduta de 
mercado no âmbito do sistema de governação”, a referida exigência faz parte do capítulo VII). 
 
Atendendo aos desenvolvimentos operacionais e informáticos que tal obrigação acarreta, defende-se a 
consagração de um período de adaptação mais alargado, sugerindo-se que esta matéria beneficie, também, 
do período de ajustamento supra indicado (i.e.: deverá ser cumprida no prazo máximo de 6 meses após a data 
de entrada em vigor do diploma). 
 
Adicionalmente, no que respeita ao “reporte regular relativo à gestão de reclamações” e ao “relatório para 
efeitos de supervisão comportamental”, entende-se que os n.ºs 2 e 3 do artigo 50.º do projecto de Norma 
Regulamentar incorporam, salvo melhor opinião, um efeito retroactivo indesejado, devendo as referidas 
exigências aplicar-se a períodos de referência com início após a data de entrada em vigor do diploma. Nessa 
medida, sugere-se que os mencionados reporte e relatório só sejam devidos a partir de 2023, com referência 
ao ano anterior. Caso esta sugestão não seja favoravelmente acolhida pelo Regulador, propõe-se, em 
alternativa, que a primeira submissão, em lugar de ser realizada, até final do mês de Fevereiro de 2022, no que 
respeita ao “reporte regular relativo à gestão de reclamações” e, até ao dia 15 de Abril de 2022, no que se 
refere ao “relatório para efeitos de supervisão comportamental”, sejam os mesmos endereçados à ASF, em 
ambos os casos, até 30 de Junho de 2022, concedendo, assim, mais tempo às Entidades Gestoras para se 
prepararem para esta nova realidade. 
 
Por último, e conforme referido supra, no contexto da resposta à Questão 6, sugere-se que seja incluída, na 
Norma Regulamentar em apreciação, uma disposição transitória, ressalvando a aplicação aos provedores em 
exercício de funções os procedimentos de verificação dos requisitos de adequação previstos em normativo 
próprio (prevista no n.º 7 do artigo 13.º do projeto de Norma Regulamentar), aplicando-se essa matéria apenas 
para o futuro. 
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Sugestões/Comentários de natureza específica ao normativo proposto pela ASF 

Artigo 3.º  
“Definições” 

 

 
Vide comentário apresentado supra, no contexto da resposta à Questão 3. 

 

Artigo 6.º  
“Princípios gerais de gestão de reclamações” 

 

 
 N.º 4 – Em matéria de gestão de reclamações, é previsto que os “os colaboradores que intervenham na 

gestão dos processos relativos às reclamações são idóneos e detêm qualificação profissional adequada, 
aplicando-se os procedimentos de verificação dos requisitos de adequação previstos em 
normativo próprio” (realce nosso). A este respeito, questiona-se qual o “normativo próprio” que estará 
em causa, nomeadamente se a ASF pretenderá emitir alguma Norma Regulamentar adicional sobre o 
assunto e quais as expectativas do supervisor relativamente à aplicação destas exigências, numa altura 
em que, sendo aplicáveis, tal detalhe ainda é desconhecido. Isto tendo em conta que já se encontram 
previstos esses procedimentos, mas no quadro do registo das pessoas que dirigem efectivamente a 
empresa ou exercem funções-chave e em termos que para os colaboradores agora em causa, seria 
manifestamente excessivo e desadequado. 
 

 

Artigo 8.º  
“Princípios gerais do regulamento de funcionamento 
aplicável à gestão de reclamações” 

 

 
 N.º 2 – Em relação ao regulamento de funcionamento aplicável à gestão de reclamações, a definir e 

aprovar pelo órgão de administração de Empresa de Seguros ou Entidade Gestora, o n.º 2 do artigo 8.º 
do projecto de Norma determina que o mesmo deve “ser consignado em documento escrito, comunicado 
de forma eficaz a toda a empresa de seguros ou entidade gestora e estar permanentemente disponível e 
acessível em meio de divulgação interno, designadamente nos termos do disposto na subalínea ii) da 
alínea f) do n.º 2 do artigo 32.º”. Uma vez que o artigo 32.º do projecto de diploma diz respeito ao sítio 
autónomo na internet, que as Empresas de Seguros e Entidades Gestoras deverão dispor, com separador 
específico reservado à “Conduta de Mercado”, constituindo, portanto, uma informação acessível ao 
público, parece existir, salvo melhor opinião, uma inconsistência entre o termo “meio de divulgação interno” 
e o exemplo que é dado, logo em seguida (i.e.: “subalínea ii) da alínea f) do n.º 2 do artigo 32.º”), que 
corresponde a um meio de divulgação pública. Sugere-se, assim, a revisão do articulado, com vista a 
assegurar a sua coerência. 
 

S 
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Artigo 10.º  
“Informação geral relativa à gestão de reclamações” 

 

 
 N.ºs 2 e 3 – Relativamente à informação que deverá ser prestada, pelas Empresas de Seguros e Entidades 

Gestoras de Fundos de Pensões, aos Clientes e ao público em geral, sobre os procedimentos aplicáveis 
à gestão de reclamações, os n.ºs 2 e 3 do artigo 10.º do projecto de diploma apresentam um conjunto de 
regras sobre os meios e suportes que deverão ser utilizados para o efeito, verificando-se uma aparente 
duplicação entre o referido no n.º 2 e no final do n.º 3, colocando-se à consideração da ASF os seguintes 
ajustamentos: 
 
“2 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a informação prevista no número anterior deve ser 
prestada em suporte duradouro, preferencialmente digital, acessível ao destinatário. 
 
3 — A informação prevista no n.º 1 deve ser igualmente disponibilizada ao público através de meios 
adequados, designadamente mediante afixação nos estabelecimentos ou através do sítio da empresa de 
seguros ou entidade gestora na Internet, nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 32.º, bem como, sempre 
que solicitado, através da entrega em suporte duradouro, preferencialmente digital, nos termos do 
número anterior, em função do acordado com o destinatário.” 
 
(sublinhado, rasurado e realce nossos). 
 

 

Artigo 11.º  
“Apresentação e gestão de reclamações” 

 

 
 N.º 3 – Por forma a tornar o texto mais perceptível e de modo a obviar qualquer interpretação errónea a 

este respeito, sugere-se que a redacção do n.º 3 do artigo 11.º do projecto de Norma seja alterada nos 
seguintes termos: 
 
“3 — Se a reclamação apresentada não se reportar à atividade da empresa de seguros ou entidade 
gestora, esta última estas devem dar conhecimento desse facto ao reclamante, direcionando, caso 
integrem o mesmo grupo, a reclamação para a empresa de seguros ou entidade gestora à qual a 
reclamação se reporta, caso integrem o mesmo grupo.” 

 
(sublinhado, rasurado e realce nossos); 
 
 

 



 

Questão/Artigo Resposta/Comentário Resolução1  
 

15 
 

 N.º 4 – A disposição em referência impõe que as reclamações recebidas sejam numeradas 
sequencialmente, em cada ano, sendo classificadas de acordo com a estrutura fixada pela ASF. Da leitura 
do articulado, parece não resultar inteiramente claro, salvo melhor opinião, que estrutura estará em causa, 
sugerindo-se, nessa medida, que o texto seja complementado de modo a clarificar esta questão; 
 

 N.º 8 – No que respeita ao cumprimento de prazos, este número determina a necessidade da Empresa de 
Seguros ou Entidade Gestora informar, de forma fundamentada o reclamante, quanto tal seja previsível, 
“sobre a impossibilidade objetiva de observar os prazos internos definidos para a gestão de reclamações, 
indicando a data estimada para a conclusão da análise dos respetivos processos”. Contemplando a 
proposta de diploma agora em estudo a especificação de vários prazos que deverão ser observados, no 
âmbito do processo de gestão de reclamações, questiona-se quais os “prazos internos” que poderão estar 
abrangidos por estas exigências, bem como se “a data estimada para a conclusão da análise” terá 
forçosamente que respeitar o prazo máximo de 20 dias úteis, previsto no n.º 11 deste artigo; 

 
 N.º 9 – Conforme defendido supra, na resposta à Questão 4, sugere-se que o prazo máximo, previsto no 

n.º 9 do artigo 11.º da proposta de Norma Regulamentar, seja alargado de cinco para dez dias úteis.  
 

Artigo 13.º  
“Princípios gerais aplicáveis ao provedor” 

 

 
 N.º 3, alínea c) – Vide comentário apresentado supra, no contexto da resposta à Questão 5; 

 
 N.º 7 – À semelhança do previsto no n.º 4 do artigo 6.º do projecto de Norma, quanto aos colaboradores 

que intervenham na gestão dos processos relativos às reclamações, também se encontra estabelecida, 
no n.º 7 do artigo 13.º, no que respeita ao provedor, a necessidade do mesmo verificar determinados 
requisitos de adequação “previstos em normativo próprio”. A este respeito, questiona-se, também, qual o 
“normativo próprio” que estará em causa, nomeadamente se a ASF pretenderá emitir alguma Norma 
Regulamentar adicional sobre o assunto e quais as expectativas do supervisor relativamente à aplicação 
destas exigências, numa altura em que, sendo aplicáveis, tal detalhe ainda é desconhecido. Isto tendo em 
conta que os procedimentos para verificação da adequação já se encontram previstos, mas no quadro do 
registo das pessoas que dirigem efectivamente a empresa ou exercem funções-chave e em termos que 
para o provedor, seria manifestamente desadequado. 
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Artigo 15.º 
“Apresentação e apreciação de reclamações pelo 
provedor” 

 
 N.º 2 – Não obstante os comentários apresentados supra, no âmbito da resposta à Questão 4, 

nomeadamente relacionados com a possibilidade de conferir o acesso imediato ao provedor, sem que as 
reclamações tenham que passar, previamente, pela Entidade Reclamada, considera-se importante 
evidenciar e esclarecer os prazos constantes na disposição em referência, dado que, a avançar-se com a 
solução preconizada pela ASF, parece que os mesmos serão anteriores ao processo despoletado junto 
do provedor, devendo, salvo melhor opinião, esses prazos fazer parte do artigo 11.º do projecto de Norma. 
Com efeito, da leitura do articulado, interpreta-se que às Empresas de Seguros ou Entidades Gestoras é 
conferida a hipótese do prazo de resposta a determinada reclamação ser prorrogado, de 20 dias úteis, 
para 30 dias úteis, nos casos em que as situações se revistam de uma especial complexidade. A confirmar-
se este entendimento, parece adequado que o mesmo seja atribuído, independentemente do recurso (ou 
não) à figura do provedor, sugerindo-se, portanto, a replicação desta regra no contexto do artigo 11.º do 
diploma; 
 

 N.º 4 – O artigo 11.º do projeto de Norma Regulamentar em análise estabelece condições de 
admissibilidade das Reclamações. Essas condições podem ser de natureza formal, quando se referem à 
forma de apresentação da reclamação, ou material, quando tenham que ver com o respectivo conteúdo, 
ainda que ali não se estabeleça esta distinção.  
 
O n.º 6 do referido artigo determina as condições em que se pode verificar a não admissão das 
Reclamações. Essas condições e aquele regime são igualmente aplicáveis no caso do provedor. 
 
Embora a apresentação das Reclamações se reja por um princípio de informalidade, os Estatutos e 
Regulamento do Provedor devem poder estabelecer, com maior detalhe, regras sobre a forma e conteúdo 
mínimo da apresentação de Reclamações, em ordem a facilitar a instrução e decisão da Reclamação. Ao 
contrário do departamento de gestão de reclamações da Entidade Gestora, o provedor não tem acesso à 
informação interna. Assim, sugere-se que, o n.º 4 do artigo 15.º do projeto de Norma Regulamentar, que 
remete para a aplicação dos n.ºs 5 e 6 do mencionado artigo 11.º, passe a adoptar a seguinte redação: 
 
“Os n.ºs 5 e 6 do artigo 11.º aplicam-se, com as devidas adaptações e sem prejuízo do que 
justificadamente conste do respetivo regulamento de procedimentos, à não admissão de 
reclamações por parte do provedor.” (sublinhado e realce nossos). 
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Artigo 18.º 
“Comunicação e suporte” 

 

 
 N.º 2 – Uma das novidades introduzidas ao nível da figura do Interlocutor consiste na previsão do mesmo 

constituir também o ponto de contacto privilegiado com a ASF no âmbito, não só da gestão de reclamações 
e de resposta a pedidos de informação ou esclarecimento, mas também para a recepção e resposta a 
questionários ou outros pedidos de elementos, em matérias relacionadas com a conduta de mercado (vide 
n.º 1 do artigo 17.º do projecto de Norma). No que respeita à gestão de reclamações e à resposta a pedidos 
de informação ou esclarecimento, o n.º 1 do artigo 18.º do projecto de diploma, esclarece que “a empresa 
de seguros ou entidade gestora deve utilizar o Portal do Consumidor – Operadores nos contactos com a 
ASF”. Contudo, no que toca a questionários ou outros pedidos de elementos, o normativo em apreciação 
é omisso sobre qual o meio que será adoptado, questionando-se se tal ausência será deliberada, sendo 
motivada, por exemplo, pelo facto do Regulador não pretender restringir o leque de meios e possibilidades 
de contacto nesta área. 
 

 

Artigo 21.º 
“Função autónoma responsável pela conduta de 
mercado” 

 

 
 N.º 4 – De forma análoga ao referido anteriormente, no âmbito do n.º 4 do artigo 6.º, bem como do n.º 7 

do artigo 13.º e, embora esta questão tenha sido, também, abordada, no passado dia 17 de Dezembro de 
2021, na Sessão Pública de Apresentação que a ASF promoveu sobre o projecto de Norma em apreço, 
questiona-se, no que respeita, também, ao previsto no n.º 4 do artigo 21.º, que impõe, à função autónoma 
responsável pela conduta de mercado, a aplicação de “procedimentos de verificação dos requisitos de 
adequação previsto em normativo próprio”, qual o “normativo próprio” que estará em causa, solicitando-se 
indicações sobre se a ASF pretenderá emitir alguma Norma Regulamentar adicional sobre o assunto e 
quais as expectativas do supervisor relativamente à aplicação destas exigências, numa altura em que, 
sendo aplicáveis, tal detalhe ainda é desconhecido; 
 

 N.ºs 5 e 6 – As disposições em referência abrem a possibilidade da função autónoma responsável pela 
conduta de mercado ser cumulável com a função autónoma responsável pela gestão de reclamações, nos 
casos em que tal se justifique de acordo com o princípio da proporcionalidade, podendo também tal função 
ser designada como interlocutor privilegiado para efeitos do contacto com a ASF. Sobre esta temática e 
ainda que o tema tenha sido, igualmente, abordado na Sessão Pública da ASF, referida no ponto anterior, 
considera-se importante clarificar a possibilidade da função autónoma responsável pela conduta de 
mercado ser cumulável, também, com determinadas funções-chave, como é o caso da função de 
verificação do cumprimento. 
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Artigo 23.º 
“Reporte pontual relativo à função autónoma 
responsável pela gestão de reclamações” 

 

 
 N.º 3 – Na Sessão Pública de Apresentação que a ASF promoveu sobre o projecto de Norma, o Supervisor 

esclareceu, adicionalmente, que em matéria de reclamações e no que diz respeito às Entidades Gestoras 
de Fundos de Pensões, que as mesmas terão que proceder a registo junto da ASF. Crê-se que tal 
necessidade resulta do facto de diversas comunicações terem de ser realizadas através do “Portal do 
Consumidor – Operadores”, sendo o reporte pontual relativo à função autónoma responsável pela gestão 
de reclamações um exemplo de tais obrigações. Neste contexto, questiona-se como deverão as Entidades 
Gestoras proceder junto da ASF para terem acesso à referida área e poderem dar cumprimento a estas 
novas exigências. Alerte-se, inclusive, que o referido portal se encontra, aparentemente, formatado apenas 
para o sector Segurador, não existindo campos a preencher com as nomenclaturas adequadas a Fundos 
de Pensões. 
 

 

Artigo 24.º 
“Reporte pontual relativo ao provedor” 

 

 
 N.ºs 1 e 2 – No que respeita ao provedor dos participantes e beneficiários designado por uma Entidade 

Gestora ou Associação de Entidades Gestoras, o n.º 2 do artigo 24.º do projecto de Norma remete para a 
aplicação, com as devidas adaptações, do n.º 1 desse artigo, que impõe a comunicação, à ASF, no prazo 
máximo de 10 dias úteis, após a data de início de actividade do provedor, de um conjunto de informações. 
Em concreto, o n.º 1 exige o envio à ASF da seguinte informação relativa ao provedor designado: 
 
“a) Exemplar atualizado do respetivo regulamento de funcionamento; 
b) Curriculum vitae do provedor do cliente; 
c) Declaração do provedor do cliente que ateste, sob compromisso de honra, que o mesmo não se 
encontra em situação de conflito de interesses e que se compromete a comunicar à ASF qualquer 
alteração dessa circunstância.” 
 
Sobre os mencionados elementos, o n.º 2 esclarece, no final, que se aplica “o previsto nas alíneas b) e c) 
nos casos em que o provedor seja uma pessoa singular”, o que se compreende, por naturalmente não se 
poder aplicar a uma pessoa colectiva. No entanto, no caso de pessoas colectivas, esses elementos podem 
e devem referir-se aos titulares do respetivo órgão de gestão, por serem quem dirige efectivamente a 
instituição e têm poderes para dar instruções internas e definir o sentido em que as Reclamações devem 
ser apreciadas e decididas. 
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Sugerimos, assim, que a parte final do n.º 2 passe a ter a seguinte redacção: “…, aplicando-se o previsto 
nas alíneas b) e c) à pessoa singular que exerça as funções de provedor ou aos membros do órgão de 
gestão, quando essa função seja exercida por uma pessoa coletiva”. 
 
(sublinhado e realce nossos); 
 

 N.ºs 1 a 3 – Para além das obrigações referidas supra, o n.º 3 deste artigo impõe, igualmente, a 
comunicação ao Supervisor de quaisquer alterações verificadas a esses elementos, no prazo máximo, 
também, de 10 dias úteis após a data da respectiva ocorrência. No que concerne a esta última exigência, 
e no caso particular do provedor designado por Associação de Entidades Gestoras (como é o caso do 
provedor designado pela APFIPP), agradecemos a confirmação de que a comunicação daquelas 
alterações é efectuada pela Associação que designou o provedor, evitando-se a duplicação de 
procedimentos, que ocorreria se as alterações fossem individualmente comunicadas por cada Entidade 
Gestora.  

 
 
Artigo 28.º 

“Reporte regular relativo à apreciação de reclamações 
pelo provedor” 

 

 
No que respeita ao reporte regular relativo à apreciação de reclamações pelo provedor, o proposto artigo 28.º 
do diploma em apreciação dispõe o seguinte: 
 
“1 — Até ao final do mês de janeiro de cada ano, o provedor remete à ASF e à empresa de seguros ou entidade 
gestora em causa a informação a divulgar relativamente a cada recomendação apresentada durante o ano 
anterior, a qual deve conter, de forma clara e sucinta, os seguintes elementos: 
 
a) Designação da empresa de seguros ou entidade gestora; 
 
b) Objeto da recomendação; 
 
c) Recomendação; 
 
d) Menção do acolhimento ou não de cada recomendação pelos respetivos destinatários, designadamente pela 
empresa de seguros ou entidade gestora, e respetiva fundamentação. 
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2 — Caso o provedor não haja emitido qualquer recomendação durante o ano, deve prestar essa informação à 
ASF até à data indicada no número anterior. 
 
3 — As comunicações previstas nos números anteriores são realizadas através do Portal ASF residente em 
www.asf.com.pt.”  
 
Sobre esta matéria, e tendo em conta à prática seguida, até hoje, ao nível das recomendações emitidas pelo 
provedor dos participantes e beneficiários para as adesões individuais aos Fundos de Pensões Abertos 
designado pela APFIPP, sugere-se que as comunicações à ASF, previstas neste artigo, possam ser realizadas 
directamente por esta Associação. 
 
Adicionalmente, parece-nos que a alínea b) do n.º 1 deveria ser “Objeto da reclamação”, em vez de “Objeto da 
recomendação”, na medida em que é o conhecimento do objecto da reclamação que melhor permitirá 
contextualizar e compreender o sentido da Recomendação. Parece-nos tratar-se de um simples lapso, cuja 
correcção se sugere. 
 

Artigo 29.º 
“Relatório para efeitos de supervisão comportamental” 

 

 
 N.º 1, alínea e) – No início desta alínea, onde se lê “Demostração”, deverá ler-se “Demonstração”. 

 

 

Artigo 39.º 
“Prazo de análise” 

 

 
Em relação ao tratamento de reclamações por parte da ASF, regista-se a consagração, no n.º 1 do artigo 39.º 
do projecto de Norma Regulamentar, de um prazo de 90 dias uteis, a contar após a abertura do procedimento, 
para o Supervisor concluir, por regra, a análise da reclamação (o que não obsta, aparentemente, a que a 
conclusão possa até ocorrer em momento posterior).  
 
Verifica-se que este prazo é, significativamente, maior do que aquele que se encontra previsto no n.º 11 do 
artigo 11.º, para as Empresas de Seguros ou Entidades Gestoras responderem ao reclamante (20 dias úteis), 
pelo que considera que este último deverá ser mais alargado, mantendo-se, também, como defendido no 
comentário ao n.º 2 do artigo 15.º, a possibilidade do mesmo ser prorrogado, em casos que revistam especial 
complexidade.  
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Artigo 42.º 
“Alteração da Norma Regulamentar n.º 8/2016-R, de 
16 de agosto” 

 

 
O artigo 42.º do projecto de diploma em análise introduz diversas modificações às regras actualmente 
constantes da Norma Regulamentar da ASF n.º 8/2016-R, de 16 de Agosto. Em relação a alguns dos artigos 
modificados, coloca-se à consideração do Supervisor as seguintes sugestões/observações: 
 
 Artigo 31.º – No que concerne às modificações efectuadas na subalínea ix) da alínea e) do n.º 1 do artigo 

31.º da Norma Regulamentar da ASF n.º 8/2016-R, de 16 de Agosto, crê-se que a referência ao “artigo 
24.º da Norma Regulamentar n.º […]/2021-R, de […] de […]” deverá ser corrigida, uma vez que, salvo 
melhor entendimento, o “Reporte relativo à gestão de reclamações”, a que a mesma alude, se encontra 
previsto não no artigo 24.º, mas no artigo 27.º do projecto de Norma em apreciação;  
 

 Artigo 32.º  
 

o N.º 5 – A proposta de redacção atribuída ao n.º 5 do artigo 32.º da Norma Regulamentar da ASF n.º 
8/2016-R, de 16 de Agosto, termina com remissão para o “relatório para efeitos de supervisão 
comportamental, nos termos previstos no artigo 26.º da Norma Regulamentar n.º […]/2021-R, de […] 
de […].”. Observa-se, no entanto, que o mencionado relatório é referenciado, contrariamente ao 
evidenciado no texto, no artigo 29.º do projecto de novo normativo, sugerindo-se, portanto, que se 
procedam às devidas correcções; 
 

o N.º 6 – No final das alterações propostas ao artigo 32.º da Norma Regulamentar da ASF n.º 8/2016-
R, de 16 de Agosto, é efectuada alusão ao n.º 6 desta disposição. Contudo, salvo melhor opinião, a 
versão em vigor do referido artigo, apresenta somente cinco (5) números, solicitando-se, nessa 
medida, a revisão, em conformidade, do texto agora apresentado; 

 
 Artigo 33.º – Comparando a redacção proposta com o articulado actualmente vigente, verifica-se, salvo 

melhor opinião, entre outras modificações, a revogação das alíneas e) e f) do n.º 2 do artigo em epígrafe. 
Confirmando-se estas eliminações, questiona-se, para que não seja suscitada qualquer dúvida a este 
respeito, se não fará sentido incluir, no artigo 48.º “Norma revogatória” do projecto de diploma, uma nota 
expressa quanto à revogação das citadas disposições.  

 

 



 

Questão/Artigo Resposta/Comentário Resolução1  
 

22 
 

Artigo 43.º 
“Alteração do Anexo VII da Norma Regulamentar n.º 
8/2016-R, de 16 de agosto” 

 

 
O artigo 43.º do projecto de diploma visa alterar o Anexo VII da Norma Regulamentar n.º 8/2016-R, de 16 de 
Agosto, apresentando-se, seguidamente, alguns comentários sobre determinadas modificações nele propostas: 

 
 Alínea a) – Esta alínea procede à alteração da linha 7.ª do item “Análise estatística e comportamental” do 

anexo VII da Norma Regulamentar da ASF n.º 8/2016-R, de 16 de Agosto, passando a mesma a observar 
a seguinte redacção: 

 
Reporte 
relativo à 
gestão de 
reclamações 

Subalínea ix) 
da alínea e) e 
n.ºs 4, 5 e 7 
do artigo 31.º 

Empresas de seguros com sede em 
Portugal/ Sucursais de empresas de 
seguros com sede na UE /Empresas 
de seguros a operar em Portugal em 
regime de livre prestação de 
serviços/ Sucursais de empresas de 
seguros de um país terceiro 

Final do mês de 
fevereiro 

 
 

Crê-se que o texto constante da segunda coluna carece de alguma completude, sugerindo-se, nessa 
medida, o seguinte ajustamento: “Subalínea ix) da alínea e) do n.º 1 e n.ºs 4, 5 e 7 do artigo 31.º” 
(sublinhado e realce nossos); 

 
 Alínea g) – No que respeita à alínea em epígrafe, parece que a linha que a mesma pretende aditar contém 

um lapso de redacção no texto da sua segunda coluna, conforme seguidamente se evidencia:  
 
“N.º 10 do n.º 2 do artigo 33.º”  
 
(sublinhado e rasurado nossos). 

 

 

Artigo 44.º 
“Alteração da Norma Regulamentar n.º 11/2020-R, de 
3 de novembro” 

 

 
O artigo em referência incorpora um conjunto de propostas de alteração à Norma Regulamentar da ASF n.º 
11/2020-R, de 3 de Novembro, das quais se destaca, em particular, as seguintes modificações, tendo em conta 
os lapsos de redacção nelas identificados: 
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 Artigo 3.º – A proposta em apreciação introduz uma nova alínea k) no final do n.º 1 do artigo 3.º da Norma 

Regulamentar da ASF n.º 11/2020-R, de 3 de Novembro, a qual parece conter um lapso, dado que, apesar 
de referir-se ao “Reporte relativo à gestão de reclamações”, faz remissão, erradamente, para o “artigo 24.º 
da Norma Regulamentar n.º […]/2021-R, de […] de […].”, devendo, em substituição, mencionar o artigo 
27.º da futura Norma Regulamentar, que versa, em concreto, sobre o mencionado reporte; 
 

 Artigo 4.º 
 

o N.º 1 – Observa-se, na proposta em análise, a inclusão de uma nova alínea i) no n.º 1 do artigo em 
referência, cujo texto incorpora, aparentemente, um lapso de redacção, sugerindo-se, nesse sentido, 
os seguintes ajustamentos: “i) Relatório para efeitos de supervisão comportamental, nos termos 
previstos no artigo 26.ºartigo 29.º da Norma Regulamentar n.º […]/2021-R, de […] de […]” 
(sublinhado, rasurado e realce nossos); 
 

o N.ºs 5, 6 e 7 – Em relação ao artigo 4.º, verifica-se, também, a introdução de um novo n.º 7, sendo 
proposta, adicionalmente, a manutenção dos respectivos n.ºs 5 e 6. Contudo, salvo melhor opinião, 
o artigo 4.º da Norma Regulamentar da ASF n.º 11/2020-R, de 3 de Novembro, apresenta, 
actualmente, apenas quatro (4) números, não incorporando quaisquer normas identificadas com os 
n.ºs 5 ou 6, pelo que, a confirmar-se a situação descrita, se solicita a revisão do articulado em 
conformidade; 

 
 Artigo 12.º – O artigo 12.º da Norma Regulamentar da ASF n.º 11/2020-R, de 3 de Novembro é, 

igualmente, objecto de proposta de alteração, passando, no que respeita ao Interlocutor privilegiado para 
efeitos do contacto com a ASF, a remeter, entre outros ajustamentos, para o artigo 23.º da nova Norma 
Regulamentar em construção. Contudo, uma vez que o mencionado artigo 23.º se refere ao “Reporte 
pontual relativo à função autónoma responsável pela gestão de reclamações”, considera-se que, em 
substituição, deverá ser feita remissão para o artigo 25.º, dado que este último corresponde ao reporte que 
se pretende, salvo melhor opinião, aludir (i.e.: ao “Reporte pontual relativo ao interlocutor”); 
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 Artigo 13.º – De acordo com a proposta em apreciação, o n.º 1 do artigo em referência incorpora menção 
aos “elementos previstos nos artigos 10.º, 12.º-A e 13.º”, parecendo, no entanto, que este novo excerto 
carece de revisão, uma vez que não se compreende, em particular, a remissão que é feita para o próprio 
artigo 13.º. 
 

Artigo 45.º 
“Aditamento à Norma Regulamentar n.º 11/2020-R, de 
3 de novembro” 

 

 
Ainda no que concerne à Norma Regulamentar n.º 11/2020-R, de 3 de Novembro, são aditados dois novos 
artigos, relativamente aos quais se submete à consideração da ASF as seguintes sugestões: 
 
 Artigo 9.º-A – No final desta nova norma, que diz respeito à “Informação relativa à função autónoma 

responsável pela gestão de reclamações” é referida a concordância “com o estabelecido no artigo 23.º” da 
nova Norma, bem como a conformidade com o “anexo I à presente norma regulamentar” (i.e.: neste último 
caso, a Norma Regulamentar n.º 11/2020-R, de 3 de Novembro). Dado que a actual epígrafe do 
mencionado anexo I dispõe o seguinte: “(a que se referem os artigos 11.º e 12.º)”; questiona-se se tal texto 
não deverá ser ajustado de modo a remeter, também, para o novo artigo 9.º-A; 
 

 Artigo 12.º-A – Em complemento da observação supra e uma vez que o artigo em referência diz, 
aparentemente, respeito à “Informação relativa à função autónoma responsável pela conduta de mercado” 
(vide o respectivo título), questiona-se, à semelhança do verificado no artigo 9.º-A, se será igualmente 
adequado incorporar no texto do artigo 12.º-A nota relativa à conformidade com o estabelecido no anexo 
I da Norma Regulamentar n.º 11/2020-R, de 3 de Novembro, sendo que, a confirmar-se tal necessidade, 
o proémio do referido anexo também deverá incluir alusão a esta nova disposição.  

 
Adicionalmente, observa-se que o articulado proposto não é consentâneo com a epígrafe do artigo, uma 
vez que no texto é referida “a função autónoma responsável pela gestão de reclamações” e não a “função 
autónoma responsável pela conduta de mercado”. 

 

 

Artigo 46.º 
“Alteração sistemática à Norma Regulamentar n.º 
11/2020-R, de 3 de novembro” 
 

 
A disposição em referência visa aditar ao Capítulo III da Norma Regulamentar da ASF n.º 11/2020-R, de 3 
Novembro, duas novas Secções, procedendo, também, à renumeração das actualmente existentes. 
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Contudo, dado que a versão em vigor do diploma contempla apenas, no referido Capítulo, IV Secções, 
incorporando a última delas o artigo 12.º, crê-se que o articulado proposto deveria ser ajustado, por forma a 
melhor reflectir esta situação, sugerindo-se, nesse sentido, as seguintes alterações: 
 
“São aditadas ao capítulo III da Norma Regulamentar n.º 11/2020-R, de 3 de novembro, as secção III, com a 
epígrafe «Função autónoma responsável pela gestão de reclamações», que inclui o artigo 9.º-A, e a secção VI, 
com a epígrafe «Função autónoma responsável pela conduta de mercado», que inclui o artigo 12.º-A, sendo as 
atuais secções III ae IV renumeradas em conformidade.” 
 
(sublinhado, rasurado e realce nossos). 
 

Artigo 47.º 
“Alteração do Anexo II da Norma Regulamentar n.º 
11/2020-R, de 3 de novembro” 

 
O artigo 47.º do projecto de Diploma procede à alteração do Anexo II da Norma Regulamentar da ASF n.º 
11/2020-R, de 3 de Novembro, em diversos domínios, salientando-se, neste âmbito, as seguintes observações: 

 
 Alínea c) – No que concerne ao item “Reporte pontual”, a alínea c) adita uma nova linha respeitante aos 

elementos de reporte e prazo limite de envio de “Informação relativa à função autónoma responsável pela 
gestão de reclamações”. Neste âmbito, é referido que tal informação deverá ser submetida à ASF até “10 
dias após a designação ou alteração”. Aproveita-se esta proposta de aditamento para realçar a 
necessidade de introduzir uma maior harmonização no clausulado ao nível da correcta e completa 
identificação dos prazos que devem ser respeitados, uma vez que, em vários pontos do diploma, é utilizada 
a expressão “dias úteis”, havendo outros em que se regista a ausência de tal clarificação. No que respeita 
a essa ausência, poderia admitir-se que a mesma pretendia afirmar que o prazo em causa deveria ser 
entendido como correspondendo a “dias corridos”, o que nem sempre é verdade, destacando-se, a título 
de exemplo, o reporte abordado nesta alínea c).  
 
Com efeito, segundo o estabelecido nos n.ºs 1 e 2 do artigo 23.º do projecto de Norma Regulamentar em 
análise, a comunicação de informação relativa à função autónoma responsável pela gestão de 
reclamações, quer diga respeito à sua designação, quer corresponda a alterações à informação prestada, 
deverá ser reportada à ASF “no prazo máximo de 10 dias úteis”.  
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APFIPP – 07.01.2022 

 
 

 
Face ao exposto, solicita-se que a versão final do diploma seja complementada, neste ponto e em todos 
os outros que digam respeito a prazos, por forma a obviar a existência de qualquer dúvida sobre estas 
matérias; 
 

 Alínea d) – A alínea em referência modifica o mencionado Anexo II do seguinte modo: 
 

“d) É aditada uma linha ao item “Reporte pontual”, a seguir à linha “Inquérito sobre a avaliação dos riscos 
dos fundos de pensões (RiskOutlook.xls)”, com a seguinte redação: 
 

Informação relativa à função 
autónoma responsável pela 
conduta de mercado 
 

Artigo 12.º-A 10 dias após a designação 
ou alteração 

” 
 
Observa-se, no entanto, que o item “Reporte pontual” não incluí qualquer linha relativa ao “Inquérito sobre 
a avaliação dos riscos dos fundos de pensões (RiskOutlook.xls)”, fazendo este inquérito parte, ao invés, 
do item “Relatórios para efeitos de supervisão”. Sendo a nova “Informação relativa à função autónoma 
responsável pela conduta de mercado” um reporte de natureza pontual, crê-se necessário, no texto da 
alínea d) do artigo 47.º, substituir a alusão ao mencionado inquérito, mediante a indicação correcta da 
linha do item “Reporte pontual” onde este novo reporte deverá ser aditado. 
 

Artigo 49.º 
“Disposições transitórias” 

 
Vide comentário apresentado supra, no contexto da resposta à Questão 19. 
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Questão 1: Concorda com o objeto da norma regulamentar ou considera que algumas das matérias deveriam ser autonomizadas ou, ainda, que outras matérias deveriam 
integrar esta norma regulamentar?  
[Artº 1º] 

Em geral, o setor concorda com o objeto da norma regulamentar, mas considera adicionalmente que: 

#) A matéria relativa à Publicidade, na medida em que integra também o Capítulo IV do Título III do RJASR, deveria igualmente ser objeto desta norma regulamentar, com 
a consequente revogação da Norma Regulamentar n.º 03/2010-R (Publicidade). 
 

Questão 2: Concorda com o âmbito subjetivo da norma regulamentar, nomeadamente com a aplicação do regime à atividade seguradora e à atividade de gestão de fundos 
de pensões? E, no âmbito desta última atividade, concorda com a inclusão da atividade exercida por instituições de realização de planos de pensões profissionais autorizadas 
ou registadas em outro Estado membro relativas a um plano de pensões profissional em que a relação entre o associado e os participantes e os beneficiários seja regida 
pela legislação social e laboral nacional? 
[Artº 2º] 

Em geral, o setor concorda com o âmbito subjetivo da norma regulamentar, mas considera adicionalmente que: 

#) Deveria clarificar-se o enquadramento das associações mutualistas, também supervisionadas pela ASF. 
 

Questão 3: Concorda com o conjunto de definições previsto ou entende que a interpretação e aplicabilidade da norma regulamentar seriam facilitadas pelo aditamento de 
outras definições? Neste último caso, quais? 
[Artº 3º] 

Sobre as definições, o setor considera que: 

1) Existem dois conceitos de “Reclamação” que, para a sua distinção, remetem para os capítulos respetivos. Atendendo à dimensão da Norma Regulamentar pode não ser 
facilmente percetível a que tipo de entidades se refere cada tipo de reclamação. Nesse sentido, sugere-se que o próprio conceito, pelo menos no caso da alínea e), faça 
desde logo menção de que se trata de “Reclamação, no âmbito do capítulo VIII, a que seja apresentada à ASF manifestando discordância em relação a posição assumida 
por uma entidade que esteja sob a sua supervisão (…)”. 

2) Seria benéfico o aditamento da definição de “reclamante”. 

3) Seria interessante incluir a definição de “apreciação”, uma vez que ao longo do documento existem referências aos termos “recomendação” e “apreciação”, utilizados 
de forma semelhante, sendo contudo conceitos distintos, considerando que nem sempre as apreciações podem conter recomendações. Complementarmente, deveria 
rever-se também a definição de “recomendação” com este mesmo propósito. 
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4) Como definição de “Outras instâncias” constam “os tribunais e mecanismos de resolução alternativa ou extrajudicial de litígios, tais como centros de arbitragem e julgados 
de paz”. Os mecanismos de resolução alternativa de litígios já são em si entendidos como extrajudiciais, pelo que se dispensará a expressão “ou extrajudicial” ou 
“alternativa” já que aparentam referir-se ao mesmo. Conforme consta no site da Comissão Europeia: “Por resolução alternativa de litígios (RAL), entende-se a resolução 
extrajudicial de uma queixa com a assistência de uma entidade imparcial de resolução de litígios. Esta forma de resolver litígios de consumo mais fácil, mais rápida e menos 
dispendiosa do que o recurso aos tribunais. Entre os tipos de resolução alternativa de litígios, destacam-se: a mediação; a conciliação; os provedores; a arbitragem; as 
comissões de resolução de litígios”. 
 

Questão 4: Concorda com os prazos estabelecidos neste capítulo (v.g. cinco anos para manutenção do registo de informação e de arquivo de documentação relativa à 
gestão de reclamações; 20 dias úteis para não admissão da reclamação, nos casos em que o reclamante não supra as omissões detetadas, ou para resposta à reclamação; 
cinco dias úteis para dar conhecimento ao reclamante da ausência de elementos ou inobservância de requisitos de admissibilidade, e da necessidade de suprir estas falhas, 
bem como da impossibilidade de cumprir os prazos definidos)? 
[Artº 9º; Artº 11º] 

Sobre os prazos no âmbito da gestão de reclamações, o setor considera que: 

1) O prazo mínimo de 5 anos para manutenção do registo de informação e de arquivo de documentação relativa à gestão de reclamações, conforme previsto na alínea e) 
do artº 9º, parece contrariar o prazo relativo ao dever legal de conservação de documentos e o entendimento da ASF vertido na Carta Circular n.º 5/2014, de 1 de setembro 
(10 anos).  

2) Ainda sobre este prazo mínimo previsto na alínea e) do artº 9º, interessa às seguradoras, numa perspetiva de segurança jurídica, que seja também determinado o limite 
máximo de conservação da informação e da documentação, em especial quando sobre esta podem recair vários prazos diferentes.  

3) O prazo de 20 dias úteis para resposta a reclamações transmitindo o resultado da apreciação é manifestamente curto, por motivos de vária ordem, a saber: (i) em alguns 
casos, a resposta a uma reclamação depende da consulta a entidades terceiras, como sejam os prestadores de assistência em viagem e os prestadores de serviços clínicos, 
e o segurador fica dependente da prontidão das diligências destas entidades (que nem sempre controla, ainda que da relação contratual estabelecida com estas possa 
constar estipulação de SLA’s e sanções em caso de incumprimento); (ii) reclamações há em que a complexidade da matéria em análise poderá fazer resvalar o prazo da 
resposta, sendo disso exemplo reclamações sobre situações ocorridas há muito tempo, em que o acesso a documentação poderá demorar (mais uma vez, possível 
dependência de prestadores externos como sejam empresas de arquivo, instituições de crédito, etc.) e a reconstituição da “fita do tempo” poder-se-á revelar complexa 
(alterações de sistema informático, rotatividade de colaboradores, …); (iii) uma vez que se trata de um prazo máximo e não de um prazo médio (a maioria das reclamações 
serão respondidas em menos de 20 dias úteis), deveria ser adotado um prazo mais dilatado, que compreenda os casos excecionais. Este prazo deveria aumentar para 30 
dias úteis. 
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4) O prazo de 5 dias úteis para dar conhecimento ao reclamante da ausência de elementos, inobservância dos requisitos de admissibilidade ou impossibilidade de 
cumprimento do prazo, conforme previsto no nº 9 do artº 11º, é manifestamente reduzido, porque requer igualmente uma análise aprofundada da reclamação. Este prazo 
deveria aumentar para 10 dias úteis. 

5) Justifica esclarecimento o racional subjacente à redação dada ao n.º 8 do artigo 11.º, na medida em que as empresas do seguro prepararam os seus processos e 
procedimentos para garantirem a resposta dentro do prazo limite fixado pela ASF, sendo este o único prazo que se consegue antecipar. 
 

Questão 5: Considera ajustado o regime fixado para reduzir o risco de conflito de interesses no desempenho das funções de provedor?  
[Artº 13º] 

Em geral, o setor concorda com o regime sobre conflitos de interesse do provedor, mas considera adicionalmente que: 

1) Este número acrescenta um detalhe e um conjunto de incompatibilidades que vão muito além do que estava até ao momento previsto na atual Norma Regulamentar. 
Vem agora alargar as limitações não só às participações do próprio provedor na empresa de seguros, mas também às do “respetivo cônjuge, pessoa a si unida em união de 
facto, ou parente em linha reta ou no segundo grau da linha colateral” [alínea a)], bem como “em mediador de seguros que exerça atividade relacionada com a empresa 
de seguros em causa ou com empresa de seguros que com esta se encontre numa relação estreita ou de controlo”. Atendendo a que hoje em dia os mediadores de seguros 
já têm também obrigações relativamente ao tratamento de reclamações, conforme se prevê na NR 13/2020, e que as empresas de seguros deverão assumir as 
responsabilidades que lhes caibam perante o cliente, temos reservas quanto à utilidade da menção a mediadores nas alíneas a) e b) do n.º 3. Note-se que nem sempre é 
fácil encontrar um Provedor com conhecimentos, experiência e ponderação para preencher o cargo, pelo que apenas deveriam ser acrescentadas as limitações que tenham 
maior relevância. 

2) As situações previstas no nº 3 do artº 13º deveriam referir-se não só à empresa de seguros ou sociedade gestora em causa, mas também estender-se a qualquer outra 
empresa de seguros ou sociedade gestora. 

3) Neste mesmo nº 3 do artº 13º deve acrescentar-se, nos casos elencados nas respetivas alíneas, referência às sociedades gestoras de fundos de pensões, além das 
empresas de seguros. 

4) Carece de esclarecimento se os provedores que já estão nomeados e que, fruto desta revisão, passem a ter um conflito de interesse, deixam de poder exercer o cargo, 
ou se a norma tem só aplicabilidade para novas nomeações. 

5) Ainda que se perceba a finalidade do previsto no nº 4 do artº 13º, há que ter em atenção que a gestão de reclamações acarreta sempre um conjunto de tarefas que 
podem justificar a existência de apoio, para mais quando o número de reclamações para tratamento pelo Provedor seja elevado. No entanto, não quer dizer que 
normalmente sejam tarefas que preencham dias inteiros. Assim, obrigar a contratar pessoas exclusivamente para prestar apoio ao provedor, ainda que meramente 
administrativas ou operacionais para proceder, sob ordem do Provedor, à recolha de elementos junto do Segurador, parece desproporcionado e gera um aumento de 



 
CONSULTA PÚBLICA Nº 10/2021 DA ASF 

Projeto de norma regulamentar relativa à conduta de mercado e tratamento de reclamações pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões 

4 
06.01.2022 

 
 

custos injustificado. Do artigo 158.º, n.º 2, do RJASR, o qual prevê que “[c]ada empresa de seguros deve designar um provedor, o qual não pode ser designado para exercer 
essa função por outras empresas de seguros, exceto se integrarem o mesmo grupo segurador”, apenas parece resultar a exclusividade do próprio Provedor e não do pessoal 
que lhe dá apoio, onde até se poderão integrar pedidos de parecer ou outras subcontratações de serviços para análise da reclamação. Naturalmente que essas entidades 
não desenvolvem a sua atividade em exclusivo para o Provedor. Assim, consideramos que a exclusividade e independência próprios da figura do Provedor devem ser 
entendidos nesse âmbito restrito, podendo o pessoal que presta apoio não ser exclusivo dessas funções (ainda que se deva evitar qualquer conflito de interesses, como, 
por exemplo, não ter tido intervenção no âmbito da reclamação analisada na função autónoma de gestão de reclamações). 
 

Questão 6: Concorda que sejam aplicáveis à função autónoma responsável pela gestão de reclamações e ao provedor procedimentos de verificação dos requisitos de 
adequação, na sequência de comunicação à ASF?  
[Artº 6º; Artº 13º] 

Sobre os procedimentos de verificação dos requisitos de adequação, o setor entende que:  

1) Não obstante a respetiva autonomia, a seleção e nomeação para estas funções é da responsabilidade do segurador, que tem já, obviamente, uma preocupação com o 
escrutínio dos requisitos de idoneidade e adequação. Assim, a escolha das pessoas para o exercício destas funções obedecerá, naturalmente, a uma ponderação do 
preenchimento dos requisitos de idoneidade e adequação, o que teria sempre lugar mesmo não existindo esta nova especificação normativa. 

2) De acordo com o transmitido na sessão pública realizada pela ASF, a propósito do presente Projeto, com a referência “procedimentos de verificação dos requisitos de 
adequação previstos em normativo próprio”, pretende-se remeter para Normas Regulamentares que se encontram em revisão, nomeadamente a Norma n.º 3/2017 e a 
Norma do Sistema de Governação, passando-se a prever requisitos de adequação e registo também para o “exercício de outras funções reguladas”, tais como a Função 
Autónoma de Gestão de Reclamações, o Provedor e a Função Autónoma Responsável pela Conduta de Mercado. Contudo, já foi divulgado o Projeto de Norma do Sistema 
de Governação (Consulta Pública n.º 11/2021) e no seu capítulo III não é feita qualquer referência a estas “outras funções reguladas”. Importa clarificar se “os procedimentos 
de verificação dos requisitos de adequação previstos em normativo próprio” não deveriam constar do capítulo III do Projeto de Norma divulgado na Consulta Pública n.º 
11/2021, sob pena de se ficar perante um vazio normativo. 

3) De outra forma, torna-se necessário esclarecer qual o normativo próprio que irá prever esses requisitos. É um normativo da ASF ou da própria empresa de seguros? Será 
que é para ser considerado que os “gestores de reclamações” devem cumprir os requisitos de adequação decorrentes da Norma Regulamentar n.º 6/2019, de 3 de setembro, 
a propósito da qualificação adequada das pessoas diretamente envolvidas na atividade de distribuição de seguros, ou existirá algum normativo específico a emitir no futuro 
para os “gestores de reclamações”? Também em relação ao provedor, tal como referido a propósito do pessoal afeto à gestão de reclamações, solicita-se que seja 
esclarecido se está em causa a obrigação de obter a qualificação adequada de pessoa diretamente envolvida na atividade de distribuição, ou se serão outros requisitos de 
adequação a fixar em Norma Regulamentar a emitir no futuro. 
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4) Em qualquer caso, deveriam ser fixados os requisitos mínimos em relação ao provedor e aos colaboradores da função autónoma responsável pela gestão de reclamação, 
à semelhança do esquema adotado pela Circular n.º 12/2021, de 30 de novembro. Esta exigência deve ser concretizada, até porque é algo que deve ser uniforme para todas 
as empresas. 
 

Questão 7: Concorda com as funções atribuídas ao interlocutor privilegiado? 
[Artº 17º] 

Sobre as funções do interlocutor privilegiado, o setor considera que: 

1) A redação do n.º 1 do artigo 17.º, que indicia ser apenas um único interlocutor para todas estas matérias, não parece fazer sentido no caso de a empresa de seguros 
optar por não cumular a função autónoma responsável pela gestão de reclamações com a função autónoma responsável pela conduta de mercado. A Norma deve permitir 
a nomeação de mais do que um interlocutor privilegiado, nomeadamente um para efeitos de gestão de reclamações e resposta a pedidos de informação ou esclarecimento, 
e outro para efeitos de receção e resposta a questionários ou outros pedidos de elementos em matérias relacionadas com a conduta de mercado. 

2) Carece de esclarecimento se será necessário formalizar, e em que moldes, a nomeação do interlocutor para os temas da conduta de mercado ou se será automática.  
 

Questão 8: Considera adequada e suficiente, no que diz respeito aos produtos de seguros, a articulação do RJASR com o regime previsto no Regulamento Delegado (UE) 
n.º 2017/2358 da Comissão de 21 de setembro de 2017, que complementa a Diretiva (UE) n.º 2016/97 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito aos 
requisitos de supervisão e governação de produtos aplicáveis às empresas de seguros e aos distribuidores de seguros?  
[Artº 19º] 

Sobre os requisitos em matéria de conceção, aprovação e distribuição de produtos de seguros, não se apresentam comentários. 
 

Questão 9: Considera adequada e suficiente, nesta fase, a disciplina prevista no artigo 146.º do RJFP, relativamente à política de conceção e aprovação de fundos de 
pensões abertos de adesão individual? 
[Omisso] 

Sobre os requisitos em matéria de conceção, aprovação e distribuição de fundos de pensões, não se apresentam comentários. 
 

Questão 10: Concorda com a fixação autónoma de princípios e regras gerais relativos à conduta de mercado no âmbito do sistema de governação? Considera adequada a 
interligação estabelecida com os requisitos de governação vigentes, designadamente os previstos no RJASR e no RJFP?  
[Artº 20º] 

Em geral, o setor concorda com a fixação autónoma de princípios e regras gerais relativos à conduta de mercado no âmbito do sistema de governação. 
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Questão 11: Considera adequada a designação de um membro do órgão de administração responsável por esta matéria? 
[Artº 20º] 

Sobre a necessidade de designação de um membro do órgão de administração responsável pela conduta de mercado, o setor entende que: 

1) Não é inequivocamente necessária a atribuição desta responsabilidade concreta a um membro do órgão de administração da Companhia. Sendo designada uma nova 
função autónoma responsável pela conduta de mercado, e sendo esta a interface responsável pela matéria em causa na empresa e respondendo perante o órgão de 
administração, a satisfação das exigências legais e regulamentares nesta matéria tenderia a ficar assegurada. 

2) Em todo o caso, se for esta vontade do regulador, devia ser clarificado se há membros do órgão de administração preferenciais para assumirem esta responsabilidade 
(nomeadamente evitando o COO e CCO que poderão ter potenciais conflitos de interesse com as práticas comerciais ou modelo de operações, e dando preferência ao CEO 
ou CRO para assumirem esta responsabilidade). 

3) Que critérios deverão ser seguidos pelas empresas de seguros para a designação deste membro do órgão de administração, já que, de acordo com o transmitido na 
sessão pública realizada pela ASF, não lhe são aplicáveis os mesmos requisitos de qualificação, disponibilidade e autonomia exigíveis para a função autónoma responsável 
pela conduta de mercado? 

4) Não é claro que tipo de requisitos o membro em questão deve reunir, se deve ser feito algum registo neste sentido, se é aconselhada alguma segregação de funções (ex. 
cumulação do pelouro X com o pelouro de “conduta de mercado”?) 

5) Relativamente à situação das sucursais, talvez seja mais adequado que se considere antes a nomeação de um membro do órgão de direção, administração ou supervisão 
(AMSB), sendo certo que a pessoa a designar deverá ter poderes executivos. 
 

Questão 12: Considera adequadas as funções e responsabilidades da função autónoma responsável pela conduta de mercado? Que outras responsabilidades poderão ser 
abrangidas, para além das previstas no projeto? 
[Artº 21º] 

Sobre a função autónoma responsável pela conduta de mercado, o setor entende que: 

1) Sem prejuízo de toda a atenção que as empresas de seguros dão às matérias de conduta de mercado e a utilidade que a nova função possa vir a ter, não se identifica 
como pode ser criada uma função como esta sem uma base legal para a mesma. Recordamos que quando foi criada a função autónoma de gestão de reclamações foi 
alterado o Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de abril, aditando o artigo 131.º-B pelo Decreto-Lei n.º 2/2009 de 5 de janeiro. Só posteriormente foi dado mais detalhe à função 
através da Norma Regulamentar n.º 10/2009, de 25 de junho. Parece-nos que esse também deveria ser o trajeto, já que ainda que o artigo 64.º, n.º 7, do RJASR, refira que 
“[a] ASF pode (…) através de norma regulamentar, detalhar os requisitos do sistema de governação”, tal parece ter como pressuposto que o detalhe incida sobre os 
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requisitos das funções já mencionadas pela lei. Neste caso, o dever de instituir uma função autónoma responsável pela conduta de mercado não encontra sustentação 
legal, extravasando a habilitação prevista no artigo 159.º do RJASR e no artigo 149.º do RJFP, parecendo querer reconhecer-se a existência de um problema sistémico no 
mercado segurador e, eventualmente, na própria colaboração e comunicação com a ASF, ao criar-se uma figura centralizadora e fiscalizadora destas matérias. 

2) A exigência da sua autonomia e para efetivo cumprimento dos requisitos previstos no n.º 3 do artigo 21.º, na prática, obrigaria as seguradoras a criar mais uma área 
funcional na sua estrutura organizacional, afetando recursos especifica e exclusivamente para esta função, à semelhança do que existe para a função autónoma pela gestão 
de reclamações. A possibilidade de cumulação desta função autónoma responsável pela conduta de mercado com a função autónoma responsável pela gestão de 
reclamações (n.º 5), suscita também problemas de aplicação prática, tendo em conta as distintas qualificações profissionais necessárias para o eficaz desempenho da função 
autónoma responsável pela conduta de mercado, face à abrangência das matérias envolvidas.  

3) Permanecendo esta exigência, e atendendo às outras funções chave já existentes, não fica claro qual a divisão de competências entre cada uma das áreas. Justifica-se 
uma clarificação para delimitar as linhas de fronteira entre as matérias relacionadas com a conduta de mercado que já estão incorporadas nos princípios, regras e 
procedimentos relativos aos sistemas de gestão de riscos e de controlo interno, para que não exista uma duplicação de papéis e de funções. 

4) De acordo com o transmitido pela ASF na sessão pública realizada, com base numa avaliação casuística e atendendo ao princípio da proporcionalidade poderá haver 
casos em que é permitida a cumulação desta função com uma função-chave, por exemplo a de verificação do cumprimento. E esta flexibilidade é, de facto, pertinente, até 
porque a função parece confundir-se com algumas funções que hoje já são realizadas pela função de verificação do cumprimento, pelo controlo interno e até mesmo pelos 
departamentos de risco. 

5) Atendendo às muitas realidades existentes nas empresas de seguros e não se percebendo totalmente, sem critérios mais objetivos, o alcance da “proporcionalidade” 
referida no nº 5 do artº 21º, sugere-se que seja dada maior amplitude a cada segurador no enquadramento governativo desta nova função. 

6) Parece-nos existir uma grande sobreposição com algumas das funções já atribuídas à função de verificação do cumprimento (Compliance), pelo que deveria ser 
expressamente prevista a possibilidade de acumulação da função autónoma de conduta de mercado com a função de verificação do cumprimento.  

7) Em que termos pode esta função ser cumulada com a função autónoma responsável pela gestão de reclamações e com responsáveis por funções-chave, por forma a 
garantir o cumprimento dos requisitos exigidos a esta função, nomeadamente a autonomia e a segregação de funções? 

8) Em relação à alínea c) do n º2 do artigo 21º, sugere-se que se especifiquem algumas das matérias relacionadas com a conduta de mercado. Parece-nos que qualquer 
matéria relacionada com contrato de seguro ou distribuição de seguros tem impacto no cliente ou lesado, como é o caso dos deveres de informação pré-contratuais ou 
contratuais, mas ter um conhecimento adequado das matérias tratadas como a legislação específica aplicável ao produto e a documentação do produto são pressupostos 
básicos para a atuação de um colaborador de uma empresa de seguros. Assim, sob pena de quase tudo ser conduta de mercado, será conveniente, se possível, uma 
clarificação. 

9) Em relação à alínea d), sugere-se que se descreva quais as finalidades dessa centralização da informação, para além de reporte à ASF, bem como o que se considera 
informação relevante. 
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10) Em relação à alínea e), sugere-se também maior detalhe, para que fique claro se o “ponto centralizado de contacto” será para efeitos de contacto de quem questionar 
as funções de gestão de riscos e verificação do cumprimento em matérias comportamentais, será como ponto de contacto da ASF (embora também se faça referência ao 
interlocutor para esses efeitos), será para aconselhamento em matéria de conduta de mercado às duas áreas ou será para outro efeito qualquer.  

11) Ainda em relação à alínea e), como está redigida, parece indiciar que a função não poderá estar inserida nas funções de gestão de risco e de verificação do cumprimento, 
o que se poderá justificar pelo menos ao abrigo do princípio da proporcionalidade. Importa clarificar que não é o que se pretende. 

12) Compete a esta função a elaboração do Relatório para efeitos de supervisão comportamental? Em caso afirmativo, tal deve constar do elenco do n.º 2 do artigo 21º. 

13) A alínea a) do nº 3 do artº 21º refere que as pessoas atuam “de modo independente e efetivo, e com autonomia decisória necessária”, mas seria conveniente clarificar 
qual a abrangência dessa autonomia decisória, já que as empresas de seguros para além das administrações, dispõem de funções chave e diretores de topo devidamente 
registados na ASF. Por exemplo, será que teria competência para decidir de forma diferente, sobrepondo-se à decisão tomada por outro diretor de topo ou impor uma 
alteração nos procedimentos de gestão de sinistros? Quanto à independência da função conviria que tal fosse acompanhado de alguma previsão quanto à proteção de que 
a mesma goza, a exemplo do que ocorre com o Encarregado de Proteção de Dados no âmbito do RGPD. 
 

Questão 13: Concorda com a realização de avaliações periódicas e independentes à qualidade, adequação e eficácia das políticas, procedimentos e controlos da empresa 
ou entidade em matéria de conduta de mercado, a realizar pela função de auditoria interna, com uma periodicidade mínima trienal?  
[Artº 22º] 

Em geral, o setor concorda com a necessidade deste tipo de avaliações periódicas e independentes, mas considera que: 

#) A periodicidade da avaliação deverá ser deixada ao critério da função de auditoria interna de cada entidade, com base na sua avaliação de risco.  
 

Questão 14: Tendo em conta a aplicação destes requisitos apenas às empresas de seguros com sede em Portugal, às sucursais de empresas de seguros de um país terceiro 
e às entidades gestoras autorizadas em Portugal, considera que devem ser fixadas diferenciações adicionais, em função da aplicação do princípio da proporcionalidade? Em 
que termos? 
[Omisso] 

Sobre o âmbito de aplicação destes requisitos de conduta de mercado no âmbito do sistema de governação, o setor não tem comentários a fazer. 
 

Questão 15: Considera adequados os requisitos de reporte fixados, quer quanto ao conteúdo, quer quanto ao modo de prestação da informação? Que melhorias ou 
simplificações poderão ser introduzidas?  
[Artº 23º a Artº 31º] 
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Sobre os requisitos de reporte fixados, o setor considera que: 

1) De um modo geral, a criação de novos requisitos de reporte, como aqui se prevê, deve ponderar racionalmente a efetiva importância da informação (para a supervisão 
e para o mercado) e o impacto que tem ao nível dos recursos a alocar pelas entidades, sobretudo nas de menor dimensão. Esta preocupação é ainda acrescida atentos os 
projetos paralelos em curso na atividade seguradora, tais como os das IFRS9, IFRS17 e Sustentabilidade, que consomem imensos recursos aos operadores.  

2) Neste contexto, solicita-se clarificação sobre o propósito de, no âmbito da subalínea iv) do n.º 1 do Artº 27.º, pedir o reporte do “prazo máximo de resposta”, atendendo 
a que já é reportado o prazo médio de resposta. Para as empresas de seguros com muitas reclamações, devido à sua dimensão, pode ocorrer que exista uma situação 
anómala em que o reclamante envia consecutivamente novas comunicações em reação a interações (por exemplo, com a área de sinistros), o que pode fazer com que a 
reclamação tenha um desfecho para além dos prazos, mas sem que isso signifique que não tenha tido respostas intermédias. 

3) No mesmo contexto, deveria ser ponderada a eliminação das subalíneas vii), viii) e ix) da alínea a) do n.º 1 do Artº 27.º. Além de representarem um acréscimo de carga 
administrativa na elaboração do relatório, o respetivo âmbito não é isento de dúvidas, o que poderá levar a resultados enviesados nas conclusões do relatório. Por exemplo, 
quanto à subalínea vii) não é claro se a intervenção do mediador constitui o objeto da reclamação ou se houve a intervenção deste (v.g., em representação do cliente) junto 
do segurador na formalização da reclamação. Também a subalínea viii) é indutora de dúvidas interpretativas: se um reclamante apresentar uma reclamação acerca de um 
processo de sinistro no qual tenha intervindo um prestador externo (v.g. perito), mas a reclamação em si não for sobre a atuação desse agente, deve considerar-se 
preenchida a subalínea?; e se um segurador tiver subcontratado a gestão de todos os sinistros de um dado ramo a um prestador externo, basta uma reclamação sobre um 
processo de sinistro desse ramo para se considerar preenchida a alínea?. Além disso, a subalínea ix) mostra-se desproporcionada face ao racional da informação em causa, 
e pode implicar custos de desenvolvimentos informáticos para extração dessa informação. 

4) De qualquer forma, em relação ao reporte de “Reclamações relativas a situações em que se verificou intervenção de mediador de seguros”, previsto na subalínea vii) da 
alínea a) do n.º 1, sugere-se a clarificação, ainda que em sede de Consulta Pública, sobre o que entendem por “intervenção do mediador”. Fica indefinido se está em causa 
uma reclamação encaminhada por um mediador, em que este seja também entidade reclamada, faça o mediador parte dos motivos de descontentamento embora seja 
apenas apresentada a reclamação ao segurador, ou outra razão. 

5) Do mesmo modo, quanto ao ponto viii) da mesma alínea, sugere-se o melhor esclarecimento sobre o que se entende por “intervenção de prestador de serviço externo”, 
ou seja, se é apenas para casos em que a atuação do próprio prestador esteja a ser objeto de reclamação ou se pelo facto de ter tido alguma intervenção num sinistro (por 
exemplo, um perito) tal deve ser assinalado. Note-se que em sinistros de alguns produtos, como de multirriscos habitação ou automóvel, é muito comum a intervenção de 
perito. 

6) E também relativamente ao ponto ix), sugere-se a clarificação sobre o que se entende por “unidades de risco comportamental”, se necessário com a introdução de 
conceito na Norma Regulamentar. 

7) Em relação aos reportes relativos à gestão de reclamações e provedor do cliente, será relevante clarificar a sua concatenação, nomeadamente do relatório qualitativo, 
com os atuais relatórios de gestão de reclamações.  
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8) Ainda no que respeita ao reporte regular relativo à gestão de reclamações, alguns pontos referidos no nº 4 do artº 27º, e que devem compor o reporte qualitativo, são 
uma repetição do já vertido no relatório estatístico previsto na alínea a) do nº 1, nomeadamente os pontos i), ii) e iii) da alínea a) do n.º 4. Importa, portanto, eliminar do 
reporte qualitativo os pontos que se encontram já vertidos no relatório estatístico, não se compreendendo o efeito útil da sua repetição. 

9) Relativamente ao relatório para efeitos de supervisão comportamental, previsto no artº 29.º, ele pode atingir uma dimensão que implica um elevadíssimo esforço e que 
vai além do que era exigido ao Atuário Responsável da empresa de seguros na revogada Norma Regulamentar n.º 6/2002. Parece-nos existir, por um lado, um excesso de 
elementos a reportar e, por outro lado, a falta de concretização do que a ASF pretende ver reportado, o que não contribuirá para a uniformização dos reportes apresentados 
à ASF por cada entidade. Importa, portanto, rever os elementos solicitados, concretizar/clarificar o que se pretende em alguns deles, com a preocupação de evitar que o 
documento se torne relativamente ilegível. 

10) A título de exemplo, quando se refere, logo na alínea c) do nº 1 do artº 29º, “Descrição dos procedimentos de gestão de sinistros”, pretende a ASF ter conhecimento de 
todos os procedimentos implementados (desde a receção da participação de sinistro até ao pagamento da indemnização ou à recusa do sinistro ou prosseguimento para 
fase judicial, se for esse o caso, com as múltiplas hipóteses em cada uma das fases intermédias), relativos a todos os ramos explorados pela empresa de seguros e incluindo 
os processos e procedimentos com elevado grau de automatização ou dependência de ferramentas digitais? 

11) Mas idêntica necessidade de especificação se espera para as restantes alíneas deste nº 1 do artº 29º, de modo a que exista um mínimo alinhamento e cumprimento 
face ao que é pretendido e se compreenda se, de facto, não se trata de informação excessiva. 

12) Relativamente à divulgação da demonstração da adequação da provisão de estabilização de carteira e da provisão para compromissos de taxa, prevista na alínea f) do 
nº 1 do artº 29º, não se enquadrará no propósito deste relatório, uma vez que se trata de um tema de supervisão prudencial e não de supervisão comportamental. 
Adicionalmente, esta informação já é divulgada publicamente no Relatório e Contas da entidade. Por outro lado, uma vez que estas provisões deixarão de existir após a 
aplicação da IFRS17, não seria razoável prever a sua divulgação por um período que se prevê ser inferior a dois anos. Acresce, ainda, que o tema das provisões para 
compromissos de taxa nunca foi objeto de regulamentação, estranhando-se a pretensão de solicitar aqui esta informação. 

13) Quanto aos processos e procedimentos com elevado grau de automatização ou dependência de ferramentas digitais, previstos na alínea h) do nº 1 do artº 29º, é 
especialmente relevante o esclarecimento do que se pretende com a inclusão desta informação no Relatório, sob pena de se ter de descrever uma informação excessiva, 
atendendo à digitalização transversal dos processos (por ex. contratação, consulta de apólices em área reservada, gestão de sinistros ou esclarecimento de questões) e da 
própria documentação. Note-se que em áreas como a gestão dos riscos, gestão de reclamações ou a regularização de sinistros é hoje imprescindível exercer a atividade 
seguradora com estas ferramentas.  

14) Em relação à informação sobre produtos de seguros, prevista no Artigo 30.º, dispõe o n.º 4 que “[a]s empresas de seguros referidas no n.º 1, relativamente a produtos 
de seguros de grandes riscos, mantêm disponível para consulta e, quando solicitado, para prestação de informação à ASF, um arquivo informático, contendo os elementos 
previstos nos n. 1 e 2”. Atendendo a que não aparenta estarem mencionados em qualquer artigo os riscos de massa, solicita-se esclarecimento sobre a razão desta 
especificidade nos seguros de grandes riscos. 
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Questão 16: Considera adequada a regulamentação relativa à divulgação pública de informação através de um sítio autónomo na Internet, com inclusão de um separador 
específico dedicado à conduta de mercado? Que informação adicional poderá ser abrangida pela obrigação de divulgação pública? 
[Artº 32º] 

Sobre a regulamentação relativa à divulgação pública de informação através de um sítio autónomo na Internet, o setor considera que: 

1) Dado que implica uma reestruturação dos sites de internet dos operadores, deverá ser previsto um tempo alargado para implementação, no mínimo de 6 meses a partir 
da data de entrada em vigor da norma. 

2) Não é evidente que para o consumidor “médio”, que acede ao sítio da internet da entidade, é intuitivo que a informação que precisa (por exemplo, se quiser apresentar 
uma reclamação ou saber os prazos médios de regularização de sinistros automóvel) se encontra alojada numa página denominada “Conduta de Mercado”, um termo 
técnico cujo significado e alcance é desconhecido para muitos consumidores. Assim, numa tentativa de ajudar o consumidor, podemos estar a produzir o efeito contrário, 
dificultando o acesso à informação.  

3) É excessivo prever, como no nº 2 do Artº 32º, uma determinada ordem sequencial mandatória para a informação a disponibilizar no separador “Conduta de mercado”, 
devendo ser deixada ao critério dos operadores a organização dos conteúdos, e ser a ordem sequencial considerada apenas como sugestão.  

4) Ainda assim, em relação a esta ordem sequencial, por uma questão de lógica e não repetição da informação em locais diferentes, o que pode gerar confusão nos 
destinatários, sugere-se, mas como orientação meramente indicativa, a alteração no seguinte sentido: 

a) Indicação dos meios para apresentar uma reclamação junto da empresa de seguros ou entidade gestora; 
b) Função autónoma responsável pela gestão de reclamações: 

i) Contactos; 
ii) Regulamento de funcionamento aplicável à gestão de reclamações; 

c) Indicação do acesso à plataforma digital para apresentar uma reclamação no Livro de Reclamações em formato eletrónico, nos termos da lei respetiva; 
d) Indicação dos meios para apresentar uma reclamação junto do provedor, especificando os requisitos de elegibilidade previstos no n.º 2 do artigo 15.º; 
e) Provedor do cliente ou provedor dos participantes e beneficiários: 

i) Contactos; 
ii) Regulamento de funcionamento aplicável ao provedor; 
iii) Recomendações emitidas e menção do respetivo acolhimento, ou não 

f) Indicação dos meios para apresentar uma reclamação junto da ASF, especificando os requisitos de elegibilidade previstos no n.º 2 do artigo 35.º; 
g) Indicação do direito de recurso aos tribunais e mecanismos de resolução extrajudicial de litígios, incluindo os relativos a litígios transfronteiriços; 
h) Política de tratamento dos clientes; 
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5) Importa confirmar se o dever agora previsto pela ASF não colide com normas legais já em vigor. A título de exemplo: a alínea b) do n.º 2 do Artº 32.º prevê que conste, 
nesta nova página, a indicação do acesso à plataforma digital do Livro de Reclamações Eletrónico; contudo, o n.º 2 do artigo 5.º-B do DL n.º 156/2005, de 15 de setembro, 
obriga a que os fornecedores de bens e prestadores de serviços divulguem nos respetivos sítios na Internet, em local visível e de forma destacada, o acesso à Plataforma 
Digital. Assim, questiona-se se a exclusiva indicação do Livro de Reclamações Eletrónico nesta página “Conduta de Mercado” é considerado, para efeitos legais, “local visível 
e de forma destacada”, dispensando a entidade de ter a indicação do acesso àquela Plataforma na página inicial do seu sítio da internet. 

6) Sendo o código de conduta das empresas, previsto na alínea i) do n.º 2 do Artº 32.º, mais abrangente que a conduta de mercado, não faz sentido que o mesmo conste 
de um separador orientado especificamente para esta matéria. 

7) Os resultados de inquéritos de satisfação, previstos na alínea k) do n.º 2 do Artº 32.º, não devem também constar obrigatoriamente deste separador, porquanto é 
informação que as empresas poderão não querer ter disponível ao público em geral e à concorrência em particular. 

8) A informação relativa a valores de resgate e vencimento dos seguros de capitalização e diligências e documentos exigíveis, prevista na alínea l) do n.º 2 do Artº 32.º, 
podem também constar mais apropriadamente numa secção do site relativa a este tipo de produto do que no separador da “Conduta de Mercado”, pelo que não deve ser 
obrigatório que constem aqui. 

9) Os tempos médios de regularização de sinistros automóvel, previstos na subalínea i) da alínea l) do n.º 2 do Artº 32.º, podem igualmente ser melhor apresentados numa 
secção do site relativa aos sinistros do respetivo ramo, pelo que não deve ser obrigatório que integrem o separador da “Conduta de Mercado”. 

10) Existe uma contradição, que deve ser esclarecida, entre a redação da norma no projeto e o indicado no documento de Consulta Pública, relativamente aos meios de 
divulgação da informação geral relativa à gestão de reclamações. No n.º 3 do artigo 10.º lê-se: “…mediante afixação nos estabelecimentos ou através do sítio da empresa 
de seguros ou entidade gestora na Internet…”. Contudo, na página 11 do Documento de consulta pública podemos ler no ponto c) “… mediante afixação nos 
estabelecimentos, e não apenas disponibilizada através do sítio da empresa de seguros ou entidade gestora na Internet;”. 
 

Questão 17: Tendo em conta o carácter inovatório da regulamentação em matéria de tratamento de reclamações pela ASF, considera que o projeto tem um grau adequado 
de detalhe para prosseguir o objetivo de operacionalização do regime?  
[Artº 33º a Artº 41º] 

Sobre o detalhe da regulamentação em matéria de tratamento de reclamações pela ASF, o setor considera que: 

1) Carece de clarificação se as reclamações junto da ASF serão um recurso depois de obtida a resposta da entidade ou depois de obtida a resposta do respetivo provedor. 
Por outras palavras, se só for apresentada reclamação junto da entidade, o reclamante descontente com a resposta pode ou não apresentar reclamação junto da ASF sem 
passar pelo provedor do cliente? 
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2) Carece também de clarificação a forma como a ASF vai validar se a reclamação foi, de facto, devidamente apresentada à entidade reclamada e por esta respondida. O 
documento que o Cliente apresentar pode ser uma resposta diferente decorrente de uma negociação, respondida por outra estrutura da reclamada. A ASF só deveria 
aceitar uma reclamação depois de questionar a reclamada sobre se a reclamação já foi analisada por si, e só após a resposta da reclamada deve proceder à sua abertura. E 
sugere-se que conste também da Norma Regulamentar, além deste procedimento, a via pela qual o pedido será feito (p.e, por invocação de WS baseado em campos 
obrigatórios, como NIF, Apólice, processo,…), bem como o prazo de resposta. 

3) Os n.ºs 5 e 6 do artigo 15.º (Proibição de práticas discriminatórias) da Lei do Contrato de Seguro referem o seguinte: “5 - Em caso de incumprimento do dever de 
informação nos termos previstos no número anterior ou de discordância ou insatisfação em relação a decisão de recusa ou de agravamento, pode o proponente apresentar 
uma reclamação junto da ASF, que afere da observância do regime aplicável por parte do segurador; 6 - Quando comunica a decisão de recusa ou de agravamento e através 
do mesmo meio e suporte, deve o segurador informar o proponente da possibilidade de reclamar junto da ASF nos termos do número anterior”. Neste caso, parece-nos 
que o legislador pretendeu que a ASF assumisse o papel de 1.ª instância de reclamação para o proponente. Ora, no Projeto de Norma Regulamentar nem se prevê a figura 
de proponente, nem se exceciona dos requisitos previstos nos n.ºs 1 e 2 do artigo 35.º o tratamento das reclamações consagradas no artigo 15.º da LCS. A não ser alterado 
o texto do Projeto de Norma, devemos entender que a ASF não se considera competente, como 1.ª instância, para apreciar estas reclamações? Pelo contrário, a considerar-
se competente, sugerimos que se acrescente um n.º 3 no artigo 33.º do Projeto de Norma: “3— O disposto no presente capítulo não prejudica o regime aplicável às 
reclamações formuladas pelos proponentes, nos termos fixados no artigo 15.º do Regime Jurídico do Contrato de Seguro aprovado pelo Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de 
abril.” 

4) Apesar dos requisitos de admissibilidade definidos no artigo 35º, o que se verifica na prática é o não cumprimento destas regras pelos reclamantes, que continuam a 
recorrer à ASF como 1ª instância de reclamação. Atualmente, a ASF reencaminha estas mesmas reclamações para a seguradora através do Portal ASF e pretende ter 
conhecimento da resposta enviada, apesar de o processo não poder seguir os trâmites de uma reclamação por si gerida. Nesse sentido, convinha clarificar no artigo 37.º os 
trâmites seguidos nos casos de arquivamento liminar. A ASF vai continuar a reencaminhar a reclamação para a Seguradora? Se sim, via Portal ASF? Se não, indicam ao 
reclamante os contactos da Gestão de Reclamações da Seguradora? 

5) Para melhor identificação e um prévio despiste técnico sobre a admissibilidade da reclamação junto da ASF, deve ser exigido que o Reclamante indique o número de 
apólice/contrato ou número de sinistro, bem como o número do processo de reclamação atribuído pela entidade previamente reclamada. Sugere-se, assim, a inclusão de 
duas alíneas no nº 3 do artigo 35º: (i) número de apólice/contrato ou número de processo de sinistro e; (ii) número de processo de reclamação atribuído pela entidade 
reclamada. Estes elementos devem, igualmente, ser incluídos no formulário disponível no Portal do Consumidor. 

6) Deve ainda ser reforçada a clarificação desta exigência de reclamação prévia às entidades. Sugere, para tal, a alteração do Artigo 35.º nos seguintes termos: «2 — A ASF 
apenas aprecia as reclamações que não estejam pendentes noutras instâncias e às quais não tenha sido dada resposta pela função autónoma responsável pela gestão de 
reclamações da entidade reclamada no prazo máximo de 20 dias úteis contados a partir da data da respetiva receção ou quando, tendo sido dada uma resposta, o 
reclamante discorde do sentido da mesma». E sugere-se ainda que seja adicionado um novo número ao Artigo 37.º, nos seguintes termos: «4 — Se a reclamação apresentada 
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não cumprir os requisitos previstos nos nºs 1 e 2 do Artº 35º, a ASF informa o reclamante dos contactos da função autónoma de gestão de reclamações da empresa de 
seguros ou da entidade gestora à qual a reclamação se reporta, para que, querendo, apresente a sua reclamação diretamente à mesma.» 

7) Relativamente ao prazo concedido à entidade reclamada para responder (20 dias úteis), previsto nº 2 do Artº 35º, sugere-se que o mesmo seja alargado para 30 dias 
úteis, de harmonia com a sugestão apresentada na questão 4.  

8) Neste artigo 35º, sugere-se também que se faça menção de que os procedimentos descritos não prejudicam os procedimentos e requisitos inerentes às reclamações 
apresentada através de livro de reclamações, presencial ou eletrónico. 

9) Sugere-se ainda, a exemplo do referido no artigo 27.º, n.º 2 do Projeto, que, em caso de reclamações reiteradas, apresentadas diretamente ou através de livro de 
reclamações, apenas deve ser contabilizada a primeira. Note-se que existem algumas situações anómalas que se têm verificado com livro de reclamações eletrónico, em 
que o reclamante faz uma utilização abusiva, preenchendo uma folha todos os dias com o mesmo texto. Neste sentido, será apropriado encontrar mecanismos que não 
desvirtuem as estatísticas de reclamações da ASF. 

10) Sugere-se, ainda, que o prazo ordinário de resposta previsto no nº 4 do Artº 38.º do Projeto de Norma Regulamentar seja alargado para 15 dias úteis, em consonância 
com os prazos previstos para as reclamações entrantes via Livro de Reclamações (DL n.º 156/2005, de 15 de setembro, na sua redação atual). Se o operador tem 15 dias 
úteis para responder a uma reclamação que lhe chegue via Livro de Reclamações, não parece colher sentido ter somente 10 dias úteis (prazo ordinário) para responder à 
ASF no quadro de reclamações que sejam diretamente dirigidas via Portal. 

11) E em relação ao prazo suplementar de 5 dias previsto neste mesmo nº 4 do Artº 38.º, ele pode ser insuficiente e desajustado da realidade. Sugere-se que seja 
mencionado que pode ser concedido outro prazo, desde que solicitado e mediante fundamentação. Por exemplo, em processos com indícios de fraude pode ser necessária 
a análise de averiguadores externos, o que envolve, necessariamente, um prazo mais dilatado. Assim, desde que o segurador demonstre diligência, deveria estar prevista 
a liberdade de fixar outros prazos. 
 

Questão 18: Considera adequados os requisitos previstos, ou existem outras matérias que seria necessário ou útil regulamentar neste domínio? 
[Artº 33º a Artº 41º] 

Sobre outras matérias a regulamentar no tratamento de reclamações pela ASF, o setor considera que: 

1) Seria útil, para evitar insatisfação dos consumidores, esclarecer à partida quais os motivos de reclamação que a ASF se encontra impedida de apreciar, nomeadamente 
por não corresponderem ao âmbito das suas atribuições legais.  

2) Afigura-se excessivo o prazo indicativo previsto no nº 1 do artº 39º para a análise das reclamações apresentadas à ASF (de 90 dias úteis a partir da data da abertura do 
procedimento, suscetível de interrupção).  

3) Deveria ser feita menção à forma como a ASF procede ao tratamento dos dados pessoais dos reclamantes e como os mesmos podem exercer os seus respetivos direitos. 
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4) Seria importante clarificar o que está abrangido no âmbito das convenções, protocolos e outros acordos celebrados entre empresas de seguros. 

5) Deveria estar previsto um processo de despiste de reclamações duplicadas ou reincidências. 
 

Questão 19: Considera adequado o regime transitório estabelecido? Existem outras matérias relativamente às quais seria necessário ou útil estabelecer um prazo para 
adaptação aos novos requisitos previstos? 
[Artº 48º; Artº 50º] 

Sobre a norma revogatória, o regime transitório e a entrada em vigor e produção de efeitos da norma, o setor considera que: 

1) Caso a Norma Regulamentar relativa ao Sistema de Governação, também em Consulta Pública e onde foram introduzidas as disposições relativas à fraude que fazem 
ainda parte da NR 10/2009, não venha a ter a data de entrada em vigor ou de aplicação simultânea, poderemos ter, com a norma revogatória prevista no artº 48º, um hiato 
de tempo sem uma base regulamentar tão importante para o setor. Assim, para evitar que, com a revogação total da NR 10/2009, as disposições relativas à política 
antifraude deixem de estar em vigor, sugere-se que, até ser publicada nova norma sobre o sistema de governação, esta disposição refira que é revogada a Norma 
Regulamentar 10/2009-R, de 25 junho, mantendo-se, contudo, relativamente às disposições sobre a política antifraude, transitoriamente em vigor até que entre em vigor 
a nova norma sobre o sistema de governação. 

2) Quer em relação ao reporte regular relativo à gestão de reclamações, quer ao relatório para efeitos de supervisão comportamental, ambos bastante exigentes e 
minuciosos quanto à informação solicitada, não há condições objetivas para serem exigíveis a partir de 2022, conforme previsto no artº 50º. Dado que o presente projeto 
apenas foi conhecido no final de 2021, prevendo-se que a Norma Regulamentar venha a ser publicada já bem no decurso de 2022, e que os operadores necessitarão de um 
período temporal suficiente para adaptar os seus processos e sistemas informáticos para a recolha sistemática dos elementos adicionais solicitados e para o processo de 
reporte, afigura-se inviável o cumprimento em 2022 dos prazos do respetivo reporte previstos nos artigos 27º e 29º. Acresce que, não tendo sido recolhidos e compilados 
os novos elementos exigidos em relação a 2021, não será possível reportar em 2022 os dados referentes a 2021. Sugere-se, por isso, que, onde se prevê, nos nºs 2 e 3 do 
artº 50º, “a partir de 2022”, se considere antes “a partir de 2023”. 

3) Em reforço da nota anterior, é relevante lembrar que são dados 6 meses para implementar a função de conduta de mercado, que aparenta ser a responsável pela 
produção do relatório de supervisão comportamental. No pressuposto de que caberá à nova função a coordenação deste relatório, e numa primeira fase ainda sem todo o 
conteúdo das novas obrigações completamente densificado, antecipa-se um conjunto de tarefas prévias muito exigentes, que tornam apenas exequível elaborar o relatório 
em 2023 por referência a 2022. Nestas tarefas poderá enquadrar-se, por exemplo, a necessidade de rever o sistema de governação para incluir a nova função de conduta 
de mercado, a instituição de procedimentos para recolha de todos os elementos, desenvolvimentos informáticos, a eventual contratação de pessoas e formação do pessoal 
afeto à função.  

4) Sem prejuízo, para os reportes anuais, os elementos a reportar referentes a determinado ano devem ser conhecidos com uma antecedência razoável, não inferior a 6 
meses, em relação ao período a reportar. Por isso, se sugere que os prazos de reporte previstos nos artigos 27º e 29º se ajustem para meados do ano civil. 
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5) Também sem prejuízo dos comentários anteriores, sugere-se ainda alterar o nº 1 do artº 50º no sentido de se aumentar a vacatio legis para 90 dias. 

6) Deveria haver uma ressalva para a avaliação da adequação das pessoas que exerçam a função autónoma responsável pela conduta de mercado (nº 4º do artº 21º). Uma 
vez que os procedimentos de verificação dos requisitos de adequação dependem da prévia publicação do “normativo próprio” que defina esses mesmos requisitos, 
entendemos que o regime transitório deverá prever um prazo, desejavelmente de 6 meses, contado a partir da publicação do referido “normativo próprio”. 
 

QUESTÕES ADICIONAIS 
 

Sobre outros aspetos da norma regulamentar, o setor considera ainda que: 

Artigo 4.º 

1) A alínea c) do n.º 3 dispõe que compete ao órgão de administração “[a]ssegurar que a política aprovada é divulgada ao público através de meios adequados, 
designadamente através da respetiva disponibilização no sítio da empresa de seguros ou entidade gestora na Internet (…)”. Face ao previsto na vigente Norma Regulamentar 
n.º 10/2009, verifica-se que deixou de ser possível utilizar o sítio institucional do grupo empresarial de que faça parte, caso não disponha de sítio autónomo. Ainda que a 
generalidade dos seguradores tenha sítio de internet, até por ser hoje em dia uma ferramenta essencial de comunicação com os clientes, pode ocorrer que exista algum 
pequeno segurador que funcione numa relação de grupo e que ainda não disponha do mesmo, pelo que poderá ser útil manter essa possibilidade. 

Artigo 5º 

2) Verifica-se que foi aditada a alínea c) face à Norma Regulamentar 10/2009.  

A legislação aplicável já determina que a distribuição de produtos cumpra um conjunto de obrigações, como a identificação do mercado-alvo ou a apresentação de produtos 
para contratação que correspondam às exigências e necessidades dos clientes. A título de exemplo veja-se o artigo 153.º do RJASR, o artigo 37.º, n.º 3 do RJDSR [que aplica 
por remissão o disposto no artigo 30.º, n.º 1, al. c)] e o Regulamento Delegado 2017/2358, de 21 de setembro, relativo à supervisão e governação e produtos. Nesse sentido, 
a primeira parte da alínea parece-nos desnecessária. 

Quanto à parte final “incluindo a definição de perfis padronizados para os quais determinado produto, fundo ou adesão seja, em geral, considerado desadequado”, tal 
previsão parece-nos que entra em contradição com o texto do Regulamento Delegado 2017/2358. Acresce que a expressão em causa parece tomar em consideração as 
Orientações preparatórias da EIOPA, de 2016, que serviram de base à aprovação do Regulamento Delegado, mas que não foram consideradas no mesmo, que é o verdadeiro 
ato vinculativo. Este Regulamento Delegado refere a propósito da presente matéria, no artigo 5.º, n.º 2, relativo ao mercado-alvo, que: “Os produtores podem identificar, 
em especial no que diz respeito aos produtos de investimento com base em seguros, grupos de clientes cujas necessidades, características e objetivos não são, em geral, 
compatíveis com o produto de seguros” (negrito e sublinhado nosso). Como se poderá constatar, o artigo apenas prevê uma mera possibilidade de delimitar negativamente 
os grupos de clientes a quem não deve ser vendido um determinado produto de seguros, restringindo essa delimitação negativa aos produtos de investimento com base 
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em seguros. O facto de o legislador comunitário não ter considerado uma orientação preparatória da EIOPA parece ter uma razão de ser. Com efeito, a maioria dos produtos 
de massa, alguns deles obrigatórios, têm um mercado-alvo que se reveste de maior simplicidade e muitas vezes com uma grande amplitude. Por exemplo, no caso de um 
seguro relacionado com uma determinada atividade, poderá ser despiciendo referir-se expressamente que o seguro não se destina a pessoas ou empresas fora da atividade, 
quando já se delimita de modo positivo quem está abrangido pelo seguro. Tal não significa que em determinadas situações, atendendo ao produto e complexidade, não se 
faça essa delimitação negativa, mas numa base casuística atendendo à sua utilidade. 

Em conclusão, sugere-se a eliminação de toda a alínea ou, pelo menos, da parte final, atendendo ao referido no Regulamento Delegado e por, na prática, poder levar, em 
alguns produtos, a informações estranhas e confusas para os distribuidores e clientes. Em alternativa, a manter-se a alínea, sugere-se a seguinte redação na sua parte final: 
“(…) ou participantes, incluindo, no que se refere aos produtos de investimento com base em seguros, a possibilidade de definição de perfis padronizados para os quais 
determinado produto, fundo ou adesão seja, em geral, considerado desadequado;”.  

3) A alínea d) do artigo 5.º prevê também uma nova obrigação, que nos parece ter um regime legal próprio. 

Sem prejuízo de parecer desnecessária a menção à Diretiva revogada pelo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), a primeira parte apenas recorda o que já 
decorre do quadro legal aplicável e faz também parte do artigo 33.º da Norma Regulamentar n.º 13/2020, de 30 de dezembro.  

Quanto à parte final da alínea, esta constitui uma obrigação nova que não foi incluída na Norma Regulamentar aplicável aos mediadores. Aproveitamos para notar que a 
Política sobre a proteção de dados e os direitos dos titulares já são habitualmente disponibilizados nos sítios de internet dos seguradores, resultando das boas práticas fazê-
lo. Acresce que no processo de contratação, nas Propostas de Seguro, e em algumas situações no momento do sinistro, já são disponibilizadas informações detalhadas 
relativamente à proteção de dados e direitos dos titulares, em cumprimento do previsto nos artigos 12.º a 14.º do RGPD.  

De todo o modo, o mercado segurador tem dado grande relevância ao tema da proteção de dados, pelo que está alinhado com a preocupação da ASF na informação aos 
clientes e lesados e não será um problema acrescentar esta menção às Políticas de Tratamento. Esta é uma matéria que justificaria um tratamento mais amplo para resolver 
alguns aspetos específicos do setor, caso a ASF tenha disponibilidade para tal, como aparenta ter ao acrescentar uma obrigação em matéria de proteção de dados. Com 
efeito, existem aspetos críticos em matéria de proteção de dados no que respeita, por exemplo, ao tratamento de dados de saúde (que são essenciais ao desenvolvimento 
do negócio) em relação aos seguros de pessoas. Os dados de saúde são imprescindíveis à subscrição e à regularização de sinistros e a ausência de um fundamento de licitude 
específico no RGPD e na legislação interna, causam dificuldades e constrangimentos no relacionamento com os clientes/titulares dos dados. O recurso ao consentimento 
(opção a que têm recorrido algumas seguradoras), para além de frágil do ponto de vista do cumprimento dos requisitos aplicáveis, nomeadamente o da liberdade, coloca 
inúmeros problemas de operacionalização. Enquanto subsistir esta ausência de previsão legal, seria de grande utilidade para toda a indústria seguradora que o regulador 
emitisse orientações, objetivas, claras e detalhadas, sobre alguns aspetos essenciais – por exemplo: como é que as seguradoras devem informar os seus clientes 
relativamente ao modo de tratamento dos dados de saúde, a sua imprescindibilidade para a execução do contrato e as garantias dadas em matéria de proporcionalidade, 
necessidade de conhecer e confidencialidade dos dados. No que diz respeito à matéria da fraude, identificamos as mesmas dificuldades, nomeadamente em relação ao 
tratamento de dados de saúde para esta finalidade e à partilha de informação entre seguradoras. 
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Artigo 6º 

4) No n.º 1 deste artigo foi acrescentada a expressão final face à versão atualmente vigente, ao referir “e que assegure aos reclamantes total acessibilidade”. Atendendo a 
que o n.º 1 já refere que “é instituída uma função autónoma responsável pela respetiva gestão que atue como ponto centralizado de receção e resposta, devidamente 
identificada a nível interno e a nível externo”, e que o n.º 2 já menciona que não existem quaisquer custos, solicita-se esclarecimento se tal expressão acarreta alguma nova 
obrigação. 

5) No que respeita aos princípios gerais de gestão de reclamações, concretamente em relação ao nº 8 do artº 6º, sugere-se que seja concretizado o modo como se pretende 
acautelar as exigências aí previstas. 

Artigo 9º 

6) A alínea a) tem como novidade a sua parte final: “(…) bem como informação relativa aos processos e procedimentos com elevado grau de automatização ou dependência 
de ferramentas digitais;”. Esta expressão final aparenta comportar duas realidades: (i) processos e procedimentos com elevado grau de automatização; e (ii) dependência 
de ferramentas digitais. Embora utilize um “ou” para separar as duas situações, na verdade terão que ser reportadas as duas.  

No entanto, atendendo a que as empresas de seguros, na sua generalidade, têm feito um caminho digital com atualização das suas ferramentas, não fica claro o que se 
entende por “elevado grau de automatização”. Serão os processos de inteligência artificial e machine learning ou simplesmente o acusar receção de uma comunicação de 
forma automática é aqui enquadrado?  

Quanto à “dependência de ferramentas digitais”, atendendo a que, como referido, hoje em dia existe tendencialmente um grau de informatização elevado, não fica claro 
se com a expressão pretendem referir uma plataforma de gestão de reclamações dedicada ao efeito ou qualquer outra situação que deva ser assinalada como em contexto 
de plano de continuidade de negócio. Neste sentido, para dar a melhor execução ao pretendido, solicita-se que aquela redação seja aclarada ou pelo menos seja explicitado 
no documento de consulta pública. 

7) Relativamente à expressão final da alínea g), “com os mecanismos de resolução extrajudicial de litígios a que tenha aderido”, sugerimos que se acrescente no final “ou a 
que esteja obrigado por previsão legal”. Recordamos que a Lei n.º 24/96, de 31 de julho (Lei de Defesa do Consumidor) foi alterada em 2019, tendo passado a prever no 
artigo 14.º, n.ºs 2 e 3, o seguinte: “2 - Os conflitos de consumo de reduzido valor económico estão sujeitos a arbitragem necessária ou mediação quando, por opção expressa 
dos consumidores, sejam submetidos à apreciação de tribunal arbitral adstrito aos centros de arbitragem de conflitos de consumo legalmente autorizados. 3 - Consideram-
se conflitos de consumo de reduzido valor económico aqueles cujo valor não exceda a alçada dos tribunais de 1.ª instância”. 

Artigo 10º 

8) Em relação ao n.º 3 deste artigo, e atendendo ao facto de os operadores disporem, maioritariamente, de sítios de internet, a afixação em estabelecimento apenas deveria 
ser uma opção para quem não dispusesse de sítio de internet. Nesse sentido, sugere-se a inversão da expressão passando a “designadamente através do sítio da empresa 
de seguros ou entidade gestora na Internet, ou, caso não exista, mediante a afixação nos estabelecimentos”. 
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Artigo 11º 

9) No que respeita à exigência relativa à numeração sequencial em cada ano das reclamações recebidas, prevista no nº 4 do artº 11.º, e ponderados os custos e o esforço 
de eventuais desenvolvimentos informáticos que tal alteração poderá implicar para as seguradoras e entidades gestoras, não se encontram benefícios práticos que 
justifiquem esta exigência. Reconhece-se, sim, a importância da atribuição de um número único e sequencial a cada reclamação, mas não se vê necessidade de a mesma 
reiniciar a cada novo ano. Daí que se proponha a alteração do referido número, nos seguintes termos: «4 — Após a respetiva receção, as reclamações são numeradas 
sequencialmente e classificadas de acordo com a estrutura fixada pela ASF, devendo, nos casos aplicáveis, ser indicado o código de produto previsto no artigo 30.º». 

Artigo 15º 

10) Em relação ao previsto no n.º 11 do artº 15º, questiona-se se fará sentido ser o provedor a informar o reclamante sobre se a empresa recusou aceitar as recomendações 
que o provedor fez e o respetivo fundamento para tal. O provedor, quando emite o seu parecer, informa logo o reclamante do seu posicionamento e também de 
recomendações que tenha feita à Administração da seguradora e que digam diretamente respeito ao caso em apreço. Logo, se a Administração/Seguradora não aceitou a 
recomendação, é ela que tem que comunicar ao Reclamante explicitando os fundamentos para tal, ao mesmo tempo que informa o provedor. O ato de recusa deve ser 
comunicado por quem o pratica e é responsável por essa decisão; não pelo provedor. 

Artigo 20º 

11) O princípio geral previsto no n.º 1 quanto à gestão dos riscos de conduta de mercado já tem algum suporte nos artigos 153.º e 154.º do RJASR, mas não se constata que 
da lei decorra expressamente que tal deva ter reflexo no sistema de governação. Atendendo ao tema, parece-nos que esta previsão deveria ter suporte no RJASR. Acresce 
que poderá ser necessária uma clarificação para delimitar as linhas de fronteira entre as matérias relacionadas com a conduta de mercado que já estão incorporadas nos 
princípios, regras e procedimentos relativos aos sistemas de gestão de riscos e de controlo interno, face à nova função para que não exista uma duplicação de papéis e de 
funções. 

12) Por sua vez, o n.º 3 parece dar a entender que deverão existir colaboradores dedicados, ainda que em parte, às matérias de conduta de mercado. Sobre este aspeto 
gostaríamos de fazer notar que as pessoas diretamente envolvidas na distribuição de seguros das empresas de seguro já estão obrigadas a ter qualificação adequada, onde 
se enquadra também a formação em matéria comportamental. As obrigações em matéria comportamental, sendo transversais, são normalmente incorporadas no trabalho 
habitual, tratando os clientes de forma diligente, equitativa e transparente, independentemente de estar a ser vendido um produto ou gerido um sinistro. Assim, parece-
nos que se justificará uma clarificação quanto ao que é pretendido face à legislação e regulamentação já em vigor. 

Artigo 21º 

13) Em relação à função autónoma responsável pela conduta de mercado, concretamente ao nº 4 do artº 21º, deveria ser concretizado a que “normativo próprio” se está 
a referir. 



 
CONSULTA PÚBLICA Nº 10/2021 DA ASF 

Projeto de norma regulamentar relativa à conduta de mercado e tratamento de reclamações pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões 

20 
06.01.2022 

 
 

14) Em relação à função autónoma responsável pela conduta de mercado, concretamente aos nºs 5 e 6 do artº 21º, importa clarificar se é possível ter um único colaborador 
que cumule estas 3 funções. 

Artigo 24º 

15) Em relação ao reporte pontual relativo ao provedor, concretamente à alínea a) do nº 1 do artº 24º, sobre o Curriculum vitae do provedor do cliente, importa clarificar 
também a seguinte dúvida: no caso da entidade gestora, de acordo com o artigo 141º do RJFP, ter como provedor uma entidade, como assegurar a entrega do CV? E se 
dentro dessa entidade for indicado algum responsável direto, estes documentos também devem ser apresentados relativamente a esse responsável? 

Artigo 35º 

16) Em relação à apresentação de reclamação à ASF, concretamente no nº 2 do artº 35º, a dúvida é se se pode considerar que uma recomendação do provedor em sentido 
negativo à pretensão do cliente cumpre os requisitos impostos por este número. 

Artigo 36º 

17) Em relação à abertura do procedimento prevista no artº 36º, deveria ser especificado a que plataforma eletrónica se refere. 

Artigo 42º 

18) Em relação à alteração da Norma Regulamentar nº 8/2016, constante do artº 42º, deve ser retificada a remissão prevista no artigo 32.º, n.º 5 da NR n.º 8/2016-R 
(alterada pelo presente Projeto de Norma): onde se lê artigo 26.º deverá ser artigo 29.º. E em relação à alteração da Norma Regulamentar nº 11/2016, constante do artº 
44º, deve ser retificada, no mesmo sentido, a remissão efetuada no artigo 4.º, n.º 1, alínea i) da NR n.º 11/2020-R (alterada pelo presente Projeto de Norma). 
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Indicações: 

Na coluna “Questão/Artigo”, indicar a questão referida no documento de consulta pública ou o artigo (incluindo o número e a alínea, caso aplicável) do projeto de norma 
regulamentar relativa à conduta de mercado e ao tratamento de reclamações pela ASF; 

Na coluna “Resposta/Comentário”, indicar a resposta à questão referida no documento de consulta pública ou o comentário à disposição do projeto de norma 
regulamentar relativa à conduta de mercado e ao tratamento de reclamações pela ASF, incluindo qualquer proposta de redação alternativa; 

Cada resposta/comentário/proposta de redação alternativa deve reportar-se a uma questão ou artigo/número/alínea específicos; 

Em cada resposta/comentário/proposta de redação alternativa deve ser apresentada uma justificação para o seu acolhimento, podendo ainda ser acrescentadas outras 
observações. 

A coluna “Resolução” corresponde à resolução de cada resposta/comentário/proposta de redação alternativa ou observação e será preenchida pela ASF. 

 

Questão/Artigo Resposta/Comentário Resolução 

Questão 6: Concorda que sejam aplicáveis 

à função autónoma responsável pela gestão 

de reclamações e ao provedor 

procedimentos de verificação dos requisitos 

de adequação, na sequência de 

comunicação à ASF?  

Consideramos que se justificará a verificação de requisitos de 

adequação para estas duas funções, mas em termos a definir 

pelas próprias empresas, tendo em consideração a sua 

natureza, dimensão e complexidade da respetiva atividade. 

Exigir que esta verificação seja feita em moldes semelhantes ao 

 



 

2 

 

 que se exige para as funções chave gera encargos adicionais 

para os quais não se encontra fundamento legal. 

Questão 7: Concorda com as funções 

atribuídas ao interlocutor privilegiado? 

 

Consideramos que a norma não é suficientemente explicita 

nesta matéria. Em termos operacionais, parece-nos fazer 

sentido poder existir um interlocutor privilegiado para as 

questões relacionadas com reclamações e outro para as demais 

matérias relativas à supervisão comportamental, devendo ser 

deixado às companhias a opção por uma ou outra solução.  

Deverá, pois, ser deixado ao critério das companhias a definição 

de um ou mais interlocutores em matéria de supervisão 

comportamental. 

 

Questão 11: Considera adequada a 

designação de um membro do órgão de 

administração responsável por esta 

matéria?  

 

Esta matéria, tais como outras relativas ao sistema de 

governação, deverá ter em consideração a natureza, dimensão 

e complexidade da atividade dos operadores. Pelo que nem 

sempre se justificará a necessidade de haver um membro do 

órgão da administração responsável por esta matéria. 

O órgão de administração deverá assegurar que os assuntos 

relativos à supervisão de conduta de mercado são devidamente 

acompanhados pelo próprio órgão de administração, devendo, 
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caso a natureza, dimensão ou complexidade de atividade o 

justifique, nomear um membro responsável por essa matéria. 

Questão 12: Considera adequadas as 

funções e responsabilidades da função 

autónoma responsável pela conduta de 

mercado? Que outras responsabilidades 

poderão ser abrangidas, para além das 

previstas no projeto? 

 

Consideramos que as funções e responsabilidade desta função 

carecem de esclarecimentos, clarificando como se distinguem 

de outras funções autónomas. 

 

 

Questão 15: Considera adequados os 

requisitos de reporte fixados, quer quanto 

ao conteúdo, quer quanto ao modo de 

prestação da informação? Que melhorias 

ou simplificações poderão ser introduzidas?  

[Artº 23º a Artº 31º] 

Estamos alinhados com as necessidades de clarificação 

apontadas pela APS, incluindo sobre a necessidade de clarificar 

os termos e o âmbito de aplicação relevante das expressões 

“elevado grau de automatização” e “dependência de 

ferramentas digitais”. 

 

 

Questão 19: Considera adequado o regime 

transitório estabelecido? Existem outras 

matérias relativamente às quais seria 

necessário ou útil estabelecer um prazo 

Consideramos que o regime transitório estabelecido não se 

mostra adequado. 

Deveria ser considerado um período transitório suficientemente 

longo para que as companhias se pudessem adaptar às novas 

exigências regulamentares e de reporte, nunca inferior a seis 
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para adaptação aos novos requisitos 

previstos? 

[Artº 48º; Artº 50º] 

meses, a contar da data da entrada em vigor na norma. O 

relatório de supervisão comportamental só deverá ser 

estabelecido para a atividade desenvolvida em 2022, a 

apresentar em 2023. 

Em geral  Tendo em consideração o que se estabelece no quadro legal, 

designadamente no artigo 64º, no 2 al. b) do RJASR, aprovado 

pela Lei 147/2015 de 9 de Setembro, propõe-se à consideração 

da ASF a possibilidade de, sempre que adequado, serem 

adotadas regras alternativas, e/ou orientações, que tenham em 

consideração a necessidade de assegurar a proporcionalidade 

do sistema de governação das empresas de seguros à 

natureza, dimensão e complexidade das suas atividades. Seria 

importante para as empresas de menor dimensão e ou cujas 

atividades podem apresentar menor complexidade ter alguma 

indicação sobre os requisitos cujo cumprimento por parte destes 

operadores poderia ser dispensado.   

 

 

 


