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Consulta Pública n.º 1/2021 

Projeto de Norma Regulamentar que estabelece os elementos e informações que 

devem acompanhar a comunicação prévia dos projetos de aquisição, de aumento e de 

diminuição de participação qualificada em empresa de seguros ou de resseguros e em 

sociedade gestora de fundos de pensões e a comunicação da constituição de ónus ou 

encargos sobre participação qualificada em empresa de seguros ou de resseguros e em 

sociedade gestora de fundos de pensões 

 

Nos termos do artigo 47.º dos Estatutos aprovados pelo Decreto-Lei n.º 1/2015, de 6 de janeiro, a 

Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) coloca em consulta pública o 

projeto de norma regulamentar que estabelece os elementos e informações que devem 

acompanhar a comunicação prévia dos projetos de aquisição, de aumento e de diminuição de 

participação qualificada em empresa de seguros ou de resseguros e em sociedade gestora de 

fundos de pensões e a comunicação da constituição de ónus ou encargos sobre participação 

qualificada em empresa de seguros ou de resseguros e em sociedade gestora de fundos de pensões. 

O projeto de norma regulamentar visa ajustar o regime previsto na Norma Regulamentar n.º 

3/2016-R, de 12 de maio, ao disposto nas Orientações Conjuntas das Autoridades Europeias de 

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

qualificadas em entidades do setor financeiro, bem como adequar os procedimentos da ASF ao 

regime jurídico aplicável ao tratamento de dados pessoais. Neste sentido, e dada a extensão das 

alterações em causa, procede-se à revogação da Norma Regulamentar n.º 3/2016-R, de 12 de maio, 

e à aprovação de um novo normativo. 

Os comentários sobre o projeto de norma regulamentar devem ser remetidos, por escrito, até ao 

dia 25 de fevereiro de 2021, para o seguinte endereço de correio eletrónico: 

consultaspublicas@asf.com.pt 

Atendendo a razões de transparência, a ASF propõe-se publicar os contributos recebidos ao abrigo 

desta consulta pública. Assim, caso o respondente se oponha à referida publicação deve referi-lo 

expressamente no contributo que enviar.  

Por razões de equidade, os contributos recebidos após o final do prazo da consulta pública não 

serão considerados. 
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Tendo em vista fomentar o conhecimento das principais alterações que este projeto normativo 

introduz face ao regime vigente, bem como facilitar os esclarecimentos que possam enriquecer os 

contributos no contexto deste processo de consulta pública, a ASF irá promover a apresentação do 

projeto de norma regulamentar em apreço, através de uma sessão pública em data a divulgar 

oportunamente. 


