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1. Introdução e enquadramento 

A Lei n.º 27/2020, de 23 de julho, que aprovou o regime jurídico da constituição e do 

funcionamento dos fundos de pensões e das entidades gestoras de fundos de pensões (RJFP), 

transpondo a Diretiva (UE) 2016/2341 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de dezembro de 

2016, estabelece que os atuários responsáveis, enquanto estruturas de governação dos fundos de 

pensões, têm a função de certificar, à luz das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 137.º daquele regime, as 

avaliações atuariais, o cálculo das responsabilidades previstas no plano de pensões e os métodos e 

pressupostos usados para efeitos da determinação das contribuições, bem como o nível de 

financiamento do fundo de pensões e o cumprimento das disposições vigentes em matéria de solvência 

dos fundos de pensões. 

Compete-lhes, igualmente, de acordo com o n.º 6 do artigo 58.º do RJFP, justificar o valor das 

responsabilidades a financiar pelo associado, encontrando-se previstos no n.º 3 desse artigo os 

princípios gerais que devem ser adotados em termos de métodos e bases de cálculo do valor das 

responsabilidades decorrentes de planos de pensões de benefício definido. 

O legislador entendeu incorporar um nível de prudência mínimo, estabelecendo que os valores 

das responsabilidades calculados pelos atuários não podem ser inferiores aos resultantes da aplicação 

das regras estabelecidas por norma regulamentar da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos 

de Pensões (ASF), conforme prevê o referido n.º 6. Acrescenta o n.º 10 do artigo 58.º do RJFP que são 

extensíveis às responsabilidades inerentes aos planos de benefícios de saúde, com as necessárias 

adaptações, o que for aplicável às responsabilidades afetas a planos de pensões de benefício definido, 

nomeadamente tendo em conta o que estiver estabelecido em norma regulamentar da ASF. 

Perante o horizonte temporal de longo prazo intrínseco à generalidade das responsabilidades 

dos planos de pensões de benefício definido, a ASF entende que para a obtenção do valor mínimo das 

responsabilidades deve ser empregue o método da unidade de crédito projetada (projected unit credit), 

bem como ser tido em conta na definição da taxa de juro o rendimento do património dos fundos de 

pensões e a evolução estrutural das variáveis macroeconómicas e dos mercados financeiros. Neste 

quadro, de forma a atenuar o impacto das novas regras de cálculo do valor mínimo das 
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responsabilidades, considera-se adequado estabelecer um período de transição para a nova taxa de 

juro, variável consoante se trate de responsabilidades com pensões em pagamento ou de 

responsabilidades por serviços passados e responsabilidades com direitos adquiridos, que culminará, 

findo esse período, com a aplicação de uma taxa de juro de 2,8%, sem prejuízo da regularização nos 

termos legais das eventuais insuficiências de financiamento de responsabilidades decorrentes da 

aplicação das taxas de juro previstas para o período de transição. 

Sem prejuízo do estabelecimento de um período de transição, a ASF avaliará periodicamente, 

pelo menos a cada cinco anos, a adequação dos pressupostos subjacentes às regras de cálculo 

estabelecidas na presente norma regulamentar e, quando necessário, procederá à revisão das 

referidas regras, tendo em conta, relativamente ao pressuposto de taxa de juro, o rendimento do 

património dos fundos de pensões e a evolução estrutural das variáveis macroeconómicas e dos 

mercados financeiros relevantes. 

A presente norma regulamentar considera ainda o disposto no n.º 2 do artigo 18.º do RJFP, 

segundo o qual pode proceder-se à remição parcial das pensões em capital até ao máximo de um terço 

do seu valor atual, calculado de acordo com as regras estabelecidas na norma regulamentar da ASF 

prevista no n.º 6 do artigo 58.º do RJFP. 

O projeto de norma regulamentar foi submetido a processo de consulta pública, que decorreu 

entre os dias 6 de agosto e 10 de setembro de 2021, tendo sido recebida uma resposta, que a ASF 

agradece, a qual é publicada em anexo, conforme previsto no ponto 3 do Documento de Consulta 

Pública n.º 8/2021. 

Adicionalmente, em 2 de setembro, a ASF realizou uma sessão pública de apresentação do 

projeto de norma regulamentar, de modo a explicitar as principais alterações que se pretende introduzir 

face ao regime vigente, bem como a facilitar os esclarecimentos que pudessem enriquecer os 

contributos no contexto do processo de consulta pública que se encontrava a decorrer. 
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2. Síntese das questões suscitadas e dos fundamentos para a decisão da ASF quanto ao 

respetivo acolhimento 

Apresentam-se seguidamente as questões suscitadas na única resposta à consulta pública, bem 

como os fundamentos para o respetivo acolhimento ou não acolhimento na versão final da Norma 

Regulamentar n.º 8/2021-R, de 16 de novembro. 

No contributo rececionado foi sugerido que o impacto nas responsabilidades decorrente da 

alteração da tábua de mortalidade pudesse beneficiar de um período de transição análogo ao aplicável 

ao impacto causado pela descida da taxa de juro. 

Contudo, importa ter presente que, para além da taxa de juro e da tábua de mortalidade, a 

presente norma regulamentar introduziu outras alterações referentes ao cálculo do valor mínimo das 

responsabilidades, desde logo a adoção do método da unidade de crédito projetada. A ASF entende 

que a extensão, ao período de transição única e excecionalmente criado para fazer face ao impacto da 

alteração da taxa de juro, do impacto causado pela alteração da tábua de mortalidade e pelas restantes 

alterações não seria adequada sob a perspetiva do nível mínimo de prudência a que o financiamento 

dos planos de pensões de benefício definido e os planos benefícios de saúde devem obedecer. 

Outro assunto constante do contributo recebido no processo de consulta pública prende-se com 

os contratos de seguro utilizados nos fundos de pensões. Em concreto, foi solicitado que seja 

adicionada informação específica acerca da natureza e das características dos contratos de seguro 

utilizados para a cobertura do risco de invalidez aludidos na subalínea ii) da alínea a) do n.º 5 do artigo 

3.º e no n.º 1 do artigo 4.º, nomeadamente se são admissíveis os seguros temporários anuais 

renováveis. 

Atendendo à redação fixada no n.º 1 do artigo 59.º do RJFP, a ASF entendeu não densificar a 

natureza e as características dos contratos de seguros. Não obstante, foi parcialmente aproveitada a 

sugestão para clarificar melhor o âmbito dos contratos de seguros previstos nos citados artigos 3.º e 

4.º. 

Por fim, confirma-se o entendimento exposto na resposta à consulta pública quanto à aplicação 

da alínea b) do n.º 2 do artigo 4.º, de acordo com o qual nos casos em que a tábua de mortalidade e a 
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taxa de juro constantes das bases técnicas da tarifa usada para efeitos do contrato de seguro de renda 

imediata coincidem com os pressupostos adotados no cenário de financiamento, o cálculo do valor 

mínimo das responsabilidades correspondentes ao período pós-reforma tem por referência a tábua de 

mortalidade e a taxa de juro do cenário de financiamento. 

 










