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Aplicação do Regulamento relativo a um Produto Individual de Reforma Pan-Europeu (PEPP) 

 

O Regulamento (UE) 2019/1238 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, 

relativo a um Produto Individual de Reforma Pan-Europeu (Regulamento PEP), é aplicável na 

ordem jurídica europeia a partir da presente data.   

O Regulamento em apreço criou um quadro legislativo para um novo produto individual de 

reforma a longo prazo, dotado de portabilidade a nível da União Europeia, com vista a ampliar 

a escolha do consumidor e oferecer soluções para a mobilidade de cidadãos europeus, em 

especial no âmbito da livre circulação de trabalhadores.  

Para além do Regulamento PEPP, o quadro jurídico europeu inclui ainda os seguintes atos: 

1. Regulamento Delegado (UE) 2021/473 da Comissão, de 18 de dezembro de 2020, que 

completa o Regulamento (UE) 2019/1238 do Parlamento Europeu e do Conselho no 

respeitante às normas técnicas de regulamentação que definem os requisitos aplicáveis 

aos documentos de informação, aos custos e às taxas incluídas no limite máximo dos 

custos e às técnicas de redução de risco do Produto Individual de Reforma Pan-Europeu; 

 

2. Regulamento Delegado (UE) 2021/895 da Comissão, de 24 de fevereiro de 2021, que 

completa o Regulamento (UE) 2019/1238 do Parlamento Europeu e do Conselho no que 

diz respeito à intervenção no produto; 

 

3. Regulamento Delegado (UE) 2021/896 da Comissão, de 24 de fevereiro de 2021, que 

completa o Regulamento (UE) 2019/1238 do Parlamento Europeu e do Conselho no que 

diz respeito a informações complementares para efeitos de convergência das 

informações comunicadas para fins de supervisão; 

 

4. Regulamento de Execução (UE) 2021/897 da Comissão, de 4 de março de 2021, que 

estabelece normas técnicas de execução para a aplicação do Regulamento (UE) 

2019/1238 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito ao formato da 

comunicação de informações para fins de supervisão às autoridades competentes e à 

cooperação e troca de informações entre as autoridades competentes e com a 

Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma; 
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5. Orientações da Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de 

Reforma (EIOPA) sobre a comunicação de informações para fins de supervisão de PEPP. 

 

Compete a cada Estado-Membro da União Europeia aprovar as disposições legais necessárias 

para assegurar a execução do Regulamento PEPP na ordem jurídica interna, encontrando-se 

ainda em curso, a nível nacional, o respetivo processo legislativo.  

De acordo com a informação disponibilizada pela EIOPA, na presente data apenas dois Estados-

Membros aprovaram a legislação relevante neste âmbito, esperando-se que, com a maior 

brevidade possível, possa ocorrer a publicação de todos os diplomas nacionais de execução.  

O Regulamento (UE) 2019/1238 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019 

pode ser consultado aqui.  

O Regulamento Delegado (UE) 2021/473 da Comissão, de 18 de dezembro de 2020, pode ser 

consultado aqui. 

O Regulamento Delegado (UE) 2021/895 da Comissão, de 24 de fevereiro de 2021, pode ser 

consultado aqui. 

O Regulamento Delegado (UE) 2021/896 da Comissão, de 24 de fevereiro de 2021, pode ser 

consultado aqui. 

O Regulamento de Execução (UE) 2021/897 da Comissão, de 4 de março de 2021, pode ser 

consultado aqui. 

As Orientações da EIOPA sobre a comunicação de informações para fins de supervisão de PEPP 

podem ser consultadas aqui.  

As demais informações disponibilizadas pela EIOPA a respeito do Regulamento PEPP podem ser 

consultadas aqui.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1238&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0473&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0895&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0896&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0897&from=PT
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/eiopa_guidelines/pepp-revised-guidelines-on-supervisory-reporting-pt.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/browse/regulation-and-policy/pan-european-personal-pension-product-pepp_en

