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Enquadramento regulatório - norma vigente 

 A Norma Regulamentar n.º 3/2016-R, de 12 de maio, procedeu à atualização do regime regulamentar em 

matéria de participações qualificadas de acordo com o novo regime legal que havia entrado em vigor [cf. 

n.º 3 do artigo 162.º do RJASR e alínea a) do artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de janeiro 

(remissão)], designadamente no que respeita: 

 

 Ao conjunto dos elementos e informações que devem acompanhar a comunicação prévia dos 

projetos de aquisição, de aumento e de diminuição de participação qualificada; 

 

 À regulação do dever de  comunicação de qualquer negócio jurídico do qual decorra a constituição 

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

capital que configurem participação qualificada. 



Enquadramento regulatório - Orientações Conjuntas 

 Em 1 de outubro de 2017, entraram em vigor as Orientações Conjuntas das Autoridades Europeias de 

Supervisão relativas à avaliação prudencial das aquisições e dos aumentos de participações qualificadas em 

entidades do setor financeiro. 

 

 As Orientações destinam-se a esclarecer as regras processuais e os critérios a aplicar pelas autoridades 

competentes na avaliação prudencial das aquisições e dos aumentos de participações qualificadas em 

entidades do setor financeiro.  

 

 Constituem práticas de supervisão adequadas no âmbito do SESF expressam o modo como a legislação 

da União deve ser aplicada no domínio das participações qualificadas          Alteração do quadro jurídico e 

das práticas de supervisão. 



Enquadramento regulatório - base legal 

 Projeto de norma regulamentar: Lei n.º 27/2020, de 23 de julho – aprova o RJFP e altera o 

RJASR 

• Artigo 162.º, n.º 3 do RJASR e artigo 77.º, n.º 3 do RJFP 

(“…elementos e informações que devem acompanhar a comunicação…”) 

• Artigo 174.º-A do RJASR e artigo 89.º do RJFP 

(“…existência de participações qualificadas por atuação em concertação ou através de 

participações indiretas.”)  

(“…aquisição de participações independentemente dos limiares estabelecidos…, desde 

que permitam ao proposto adquirente exercer uma influência significativa na gestão da 

empresa.”) 



Projeto de norma regulamentar 
 
 Ajusta o regime previsto na Norma Regulamentar n.º 3/2016-R, de 12 de maio, ao disposto nas 

Orientações Conjuntas.   

 

 Atualiza o conjunto dos elementos e informações que devem acompanhar a comunicação prévia dos 

projetos de aquisição ou aumento de participação qualificada de acordo com o disposto nas Orientações 

Conjuntas.  

 

 Adequa os procedimentos da ASF ao regime jurídico aplicável ao tratamento de dados pessoais.  

 

 Procede à revogação da Norma Regulamentar n.º 3/2016-R, de 12 de maio, dada a extensão das 

alterações. 

 



Projeto de norma regulamentar 
 
 Nova estrutura: 

• Capítulo I - Disposição inicial 

• Capítulo II -  Comunicações à ASF 

• Capítulo III - Participações qualificadas por atuação em concertação ou através de participações indiretas 

• Capítulo IV - Influência significativa 

• Capítulo V - Disposições finais e transitórias 

• Anexo I - Informações gerais 

• Anexo II - Informações adicionais relacionadas com a relevância da participação qualificada que se pretende 

adquirir 

• Anexo III - Informações a apresentar no caso previsto no n.º 2 do artigo 3.º 

• Anexo IV - Declaração 

• Anexo V - Informação relativa ao tratamento de dados pessoais 

 



Matérias inovatórias 
 

i. Atuação em concertação;  

 

ii. Participação qualificada indireta;  

 

iii. Influência significativa; 

 

iv. Tratamento de dados pessoais.  



iii. Influência significativa (artigo 10.º) 
 
• Alínea f) do n.º 1 do artigo 6.º do RJASR e da alínea f) do n.º 1 do artigo 5.º do RJFP (a noção 

de participação qualificada compreende, para além da detenção, direta ou indireta, de pelo 

menos 10% do capital ou dos direitos de voto de uma empresa, “qualquer outra 

possibilidade de exercer uma influência significativa na gestão dessa empresa”). 

• Ou seja, para efeitos do cumprimento do artigo 2.º do projeto de norma regulamentar, 

relativo à comunicação prévia à ASF dos projetos de aquisição ou aumento de participação 

qualificada, devem também ser considerados os casos de influência significativa na gestão da 

empresa (regime vigente). 



iii. Influência significativa (artigo 10.º) (cont.) 
 
• Assim, o projeto de norma regulamentar prevê um conjunto de circunstâncias (indiciárias e não exaustivas) 

que devem ser consideradas para determinar se o projeto de aquisição ou aumento de participação 

qualificada permite ao proposto adquirente exercer uma influência significativa na gestão da empresa. 

• O estabelecimento de critérios assegura maior transparência na atuação da ASF, dando a conhecer os 

critérios de decisão que irão nortear a sua análise, com vista à melhor compreensão dos casos em que 

deve ser efetuada uma comunicação prévia.  

• As circunstâncias previstas estão relacionadas com a dispersão do capital social da empresa e com o nível 

efetivo de envolvimento do proposto adquirente na gestão da empresa. 



iii. Influência significativa (artigo 10.º) (cont.) 
 • Exemplos: 

 Alínea d): Se o proposto adquirente é membro do, tem um representante ou pode nomear um 

representante no órgão de administração, no órgão de fiscalização ou em qualquer órgão similar da 

empresa; 

 Alínea e): A forma como está disperso o capital social da empresa ou da sua empresa-mãe tendo em 

conta, designadamente, se as ações ou participações e direitos de voto estão distribuídos por um 

grande número de acionistas; 

 Alínea f): A existência de relações entre o proposto adquirente e os acionistas existentes e de 

qualquer acordo de acionistas que permitiria ao proposto adquirente exercer uma influência 

significativa; 
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Artigo 8.º   Atuação em concertação 

 Não é uma completa novidade: o RJASR e o RJFP já previam que, no cômputo das PQ, além 

dos direitos de voto inerentes às ações de que um participante seja titular, somam-se os 

direitos de voto detidos por outra(s) pessoa(s) ligadas por um instrumento de exercício 

concertado de influência sobre a sociedade (respetivamente, alínea h) do n.º 1 do artigo 

166.º, e alínea h) do n.º 1 do artigo 81.º). 

 

 O artigo 8.º vem estabelecer um conjunto de critérios (indiciários e não exaustivos) para o 

apuramento de casos de atuação concertada. 



Artigo 8.º   Atuação em concertação 

I. Obriga a uma comunicação prévia (n.º 2 do artigo 1.º) do projeto de aquisição, aumento 

ou diminuição de PQ. 

  

Não dispensa a utilização dos patamares quantitativos: 

≥ 10% – aquisições (alínea f) do n.º 1 do artigo 6.º do RJASR e alínea f) do n.º 1 do 

artigo 5.º do RJFP); 

≥ 20% ou ≥ 1/3 ou ≥ 50% – aumentos (n.º 1 do artigo 162.º do RJASR e n.º 1 do  artigo 

77.º do RJFP); 

inverso se diminuição (n.º 1 do artigo 170.º do RJASR e n.º 1 do artigo 85.º do RJFP). 



Artigo 8.º   Atuação em concertação 

II. Pode ocorrer entre pessoas singulares e/ou coletivas (n.º 2 do artigo 8.º); 

III. A comunicação prévia deve ser feita por todas as pessoas que atuam em concertação OU 

por uma, em representação do “grupo” (n.º 6 do artigo 8.º); 

 

IV. N.º 3 – critérios indiciários (gerais): 

 

 

 

 

Acordos 
parassociais 

Ligações 
familiares 

Ligações 
societárias 

Fonte $ 

Ex. 1 Ex. 2 



Artigo 8.º   Atuação em concertação 

Ex. 1 

Pai, mãe e filho adquirem, cada um, uma participação = 5% do capital social 

e dos direitos de voto de uma ES ou SGFP.  

Se for apurada uma atuação concertada, é tratada como uma PQ (15%). 

Ex. 2 

O mesmo Fundo de investimento financia diferentes projetos de aquisição 

(por diferentes pessoas) numa mesma ES ou SGFP. 

 Não é necessário que estes acionistas disciplinem a sua atuação através de um AP (pode 

bastar um acordo tácito ou “implícito” – n.º 2) 



Artigo 8.º   Atuação em concertação 

V. N.º 4 – critérios indiciários (relacionados com a composição do órgão de administração): 

 

 

 

 

 

(1) Os acionistas acordaram viabilizar a nomeação de membros propostos, por cada um; 

(2) Os acionistas votam, tendencialmente, da mesma maneira, a designação de membros (não há um acordo); 

(3) Os acionistas votam alinhados para alterar o equilíbrio de poderes no órgão (podendo beneficiar um deles). 

 

 

Padrões de 
voto(2) 

Convenções 
de voto(1) 

Objetivos 
comuns 

Afetação do 
status quo(3) 



Artigo 8.º   Atuação em concertação 

VI. N.º 5 – enuncia um conjunto de exclusões, com os seguintes traços comuns: 

 √ comportamentos ocasionais (sem um cariz duradouro); 

 √ isolados de outros critérios indiciários (“por si só”) 

 √ que exprimem um postura ativa / interventiva dos acionistas; 

 √ e que não interferem na composição do órgão de administração. 

 

 Também este conjunto de exclusões não é exaustivo (uma forma de cooperação não 

 referida no n.º 5 não deve ser automaticamente assumida, salvo demonstração em 

 contrário, como um caso de atuação concertada – Ponto 4.10 das Orientações). 

 

 

 



Artigo 9.º   Participação qualificada indireta 

 Vamos ter situações novas de PQ indireta, que não receberiam essa qualificação (com os 

deveres associados) no quadro normativo anterior – em particular, com a aplicação do 

crítério da multiplicação. 

 

 É ao nível das PQ indiretas que se antecipa um maior impacto da nNR, já na fase 

transitória (n.º 2 do artigo 11.º). 

 

 As PQ indiretas passam a ser apuradas pela aplicação sucessiva de dois critérios. 



Artigo 9.º   Participação qualificada indireta 

I. O n.º 1 clarifica que uma PQ indireta pode ser adquirida: 

 alínea a) – por referência a uma pessoa singular ou coletiva que já tem uma PQ 

 numa ES ou SGFP. 

 

 

 

 

  

 alínea b) –  por referência a um novo acionista direto que, por seu turno, é 

 controlado por / ou alvo de uma PQ indireta por outra pessoa singular ou coletiva. 

  

Novo 
Banco 

GNB Vida 
GNB SGFP 

GNB Seguros 

Nani 
Holdings 

100% 

25% 

75% 



Artigo 9.º   Participação qualificada indireta 

II. O n.º 2 introduz o critério do controlo (primeiro teste para apurar se existe PQ indireta). Liga 

com o n.º 1, ou seja, o controlo pode ser exercido: 

 sobre o titular existente de uma PQ direta ou indireta numa ES ou SGFP; 

 sobre um novo adquirente direto.  

O conceito de “controlo” continua a ser o da alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º do RJASR e o 

da alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do RJFP.   

 

 Os n.os 3 e 4 determinam, para cada uma destas situações, o montante da PQ indireta 

e o âmbito subjetivo da obrigação de comunicação prévia. 



Artigo 9.º   Participação qualificada indireta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo (controlo sobre novo adquirente) 
Se a empresa A detém 51% do capital social e direitos de voto da empresa B; e Se 
a empresa B adquire 25% da empresa C (uma ES ou SGFP); a empresa A passa a 
deter uma PQ indireta na empresa C. 

 
Qual é o montante da PQ indireta? 

 
25% (= ao montante da PQ adquirida 
diretamente – alínea b) do n.º 4) 
 

Sobre quem recai a obrigação de comunicação? 
 

Sobre as empresas B e A – adquirente direto e 
adquirente indireto (alínea a) do n.º 4) 
 

             o adquirente direto, não sendo ainda        
             conhecido, não está dispensado da   

             obrigação de comunicação (n.º 5)  



Artigo 9.º   Participação qualificada indireta 

III. Os n.os 6 e 7 introduzem o critério da multiplicação (segundo teste para apurar se existe PQ 

indireta). Existe uma PQ indireta se / enquanto da multiplicação das % das participações 

ao longo da cadeia de participações, começando com a PQ direta na ES ou SGFP, se 

obtiver um resultado ≥ 10%. Ex: 

   48% x 100% = 48% (B tem uma PQ indireta em D) 

   48% x 29% = 13,92% (A tem uma PQ indireta em D) 

   E se a participação de A em B fosse de 20%?  

   48% x 20% = 9,6% (A já não teria uma PQ indireta em D)  

  

 *ES ou SGFP 

  

A B 

C D* 
48% 

100% 

29% 



Artigo 9.º   Participação qualificada indireta 

 

Quando aplicamos, com sucesso, o critério da multiplicação, a obrigação de comunicação recai 

sobre o adquirente direto e os adquirentes indiretos ou, em alternativa, sobre o adquirente 

direto e a pessoa que se encontra no topo da cadeia de participações (n.º 9). 

  

IV. N.º 10 – diminuição de PQ indireta. Deve ser efetuada apenas pela pessoa que se 

encontre no topo da cadeia de participações (neste caso, a ASF já conhece os adquirentes 

intermédios e direto, em virtude da comunicação ou comunicações anteriores). 

 

   

A B 



Artigo 2.º   Instrução da comunicação prévia 

I. A primeira novidade está no alargamento da lista dos “elementos de informação gerais” 

constante do Anexo I. 

 

Ao nível das pessoas singulares: 

 descrição das atividades comerciais (ainda que já nos fosse, habitualmente, prestada no 

âmbito da “atividade profissional ou funções atualmente exercidas”); 

 relações financeiras com “pessoas próximas” (quanto às pessoas que podem exercer 

direitos de voto na ES ou SGFP, em qualquer um dos casos que a nNR especifica). 



Artigo 2.º   Instrução da comunicação prévia 

Ao nível das pessoas coletivas: 

 identificação da pessoa singular de topo – que, em última instância, detém ou controla o 

proposto adquirente (esta informação já era prestada, com base no n.º 1 do artigo 6.º da 

aNR – estrutura de comunicação relativa às PQ indiretas);  

 informação referente a Trusts (queremos saber quem gere o Trust e quem beneficia do 

e/ou a quem pertencem os ativos do Trust – não determina, necessariamente, que essa 

pessoa ou pessoas estejam obrigadas a efetuar a comunicação prévia); 

 informação financeira previsional (para entidades recém-estabelecidas – projeção para os 

primeiros 3 anos de atividade); 



Artigo 2.º   Instrução da comunicação prévia 

(cont.) pessoas coletivas: 

 relações financeiras com “pessoas próximas” (quanto às pessoas que podem exercer 

direitos de voto na ES ou SGFP, em qualquer um dos casos que a nNR especifica); 

 pessoas coletivas com sede num país terceiro (certificado de honorabilidade; descrição do 

quadro regulatório de origem; e ausência de obstáculos a uma supervisão efetiva); 

 informação referente a Fundos soberanos; 

 informação sobre a nova estrutura de grupo (perímetro de supervisão consolidada e 

ausência de obstáculos a uma supervisão efetiva). 

 



Artigo 2.º   Instrução da comunicação prévia 

Ao nível da própria aquisição: 

 indicação do valor de mercado das ações da ES ou SGFP já detidas e as alvo da proposta; 

 preço da proposta de aquisição e racional da ≠ face ao valor de mercado (a ASF já tinha 

conhecimento do preço por via dos contratos-promessa de compra e venda das ações). 

 

Ao nível do financiamento da aquisição: 

 maior controlo no caso de recurso a financiamento externo (empréstimos bancários); 

 e da alienação (antecipada) de ativos próprios, do proposto adquirente, da ES ou da SGFP. 

 

 



Artigo 2.º   Instrução da comunicação prévia 

N.º 2 (elementos de informação adicionais, por tipo de proposta): 

II. alteração no controlo da ES ou SGFP: a grande novidade está em dever ser prestada 

informação ao nível dos novos membros designados para o órgão de administração ou 

como pessoas que dirigem efetivamente a entidade-alvo; 

III. sem alteração no controlo, mas podendo designar estas pessoas: mesma novidade; 

IV. PQ < 20%: sem novidades; 

V. PQ ≥ 20% e < 50% ou de influência equivalente: sem novidades. 

 



Artigo 2.º   Instrução da comunição prévia 

VI. N.º 3, alínea c): é exigido o envio do certificado de registo criminal ou documento 

equivalente (provenientes de outros países), além da resposta às questões de idoneidade; 

 

VII. N.º 5 – quando o proposto adquirente se torne numa empresa participante que integra 

um grupo segurador ou ressegurador relativamente ao qual a ASF detém a qualidade de 

supervisor do grupo, deve ser solicitado o registo das pessoas identificadas na alínea c) do 

artigo 2.º da Norma Regulamentar 3/2017-R, de 18 de maio. 

 Deve ser articulado com as definições relativas aos grupos seguradores (artigo 252.º do RJASR), em 

 particular a noção de sociedade gestora de participações no setor dos seguros 

 

 

 

 



Artigo 3.º   Dispensa da apresentação de elementos 

 São mantidos os casos já previstos na aNR; 

 N.º 2 – é introduzido um novo “regime simplificado”, sujeito aos seguintes requisitos: 

 (1) estar em causa um aumento ou aquisição de PQ indireta; 

 (2) motivações económicas (a aquisição é um mero investimento); 

 (3) o adquirente não é capaz de exercer uma influência sobre a gestão da entidade 

 já participada e/ou na ES ou SGFP. 

 

 Basta serem apresentados os elementos de informação constantes do Anexo III. 



Artigo 3.º   Dispensa da apresentação de elementos 

Ex: uma pessoa (singular ou coletiva) que é participante num fundo de investimento, o qual investe na compra 

de uma PQ minoritária (12%) numa ES ou SGFP. 

 

 N.º 4 – aplicação do princípio da proporcionalidade à instrução das comunicações prévias: 

 √ quanto ao âmbito temporal (ex: em vez de 10, exigir-se informação relativa aos últimos 3 anos); 

 √ quanto ao teor da informação (ex: dispensar um certo elemento de informação); 

 √ apenas quanto à informação prevista nas alíneas a) e b). 

 

 Esta dispensa pode ser logo requerida pelo proposto adquirente (n.º 5). 
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O novo regime decorrente das Orientações Conjuntas também se aplica a 
participações qualificadas em sociedades gestoras de fundos de pensões? 

SESSÃO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS 
  



O projeto regulamentar introduz alterações no que respeita ao dever de 
comunicação de qualquer negócio jurídico do qual decorra a constituição 
ou possibilidade de constituição futura de quaisquer ónus ou encargos 
sobre direitos de voto ou de capital que configurem uma PQ? 
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Por que não se optou por prever uma definição de influência significativa? 

SESSÃO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS 
  



Qual é o entendimento da ASF relativamente à contagem do prazo de 60 
dias, previsto no n.º 2 do artigo 11.º? 

SESSÃO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS 
  



A ASF vai tomar uma decisão sobre os casos que lhe forem comunicados ao 
abrigo do n.º 2 do artigo 11.º? 

SESSÃO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS 
  



Quais as informações ou elementos que devem acompanhar a 
comunicação à ASF da identidade dos detentores de participações 
qualificadas, para efeitos do n.º 2 do artigo 11.º? 

SESSÃO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS 
  



Quem deve “fiscalizar” se existe uma atuação em concertação? 

SESSÃO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS 
  


