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Informação sobre a Norma Regulamentar relativa ao reporte inicial das 

associações mutualistas abrangidas pelo regime transitório  

 

O Decreto-Lei n.º 59/2018, de 2 de agosto, aprovou o Código das Associações Mutualistas. A 

intervenção legislativa em apreço instituiu um regime especial de supervisão, aplicável a certas 

associações mutualistas em função da sua dimensão económica, que acarreta a sujeição, com 

as devidas adaptações, ao Regime Jurídico de Acesso e Exercício da Atividade Seguradora e 

Resseguradora (RJASR) e à supervisão da ASF.  

Para as associações mutualistas já existentes que reunissem os critérios de dimensão previstos 

na lei - cujo volume bruto anual de quotas das modalidades de benefícios de segurança social 

geridas em regime de capitalização, exceda 5 milhões de euros e o valor total bruto dos fundos 

associados ao respetivo financiamento exceda 25 milhões de euros - , foi iniciado em 27 de 

novembro de 2018 um período transitório de 12 anos para adaptação ao regime específico de 

supervisão, durante o qual as associações mutualistas abrangidas devem adotar as diligências 

necessárias “tendo em vista garantir uma gradual adaptação dessas instituições ao novo quadro 

regulatório”.  

Só findo aquele período transitório, e desde que reunidos os requisitos legalmente exigidos 

para esse efeito, - preenchimento dos requisitos financeiros exigidos no âmbito do regime de 

supervisão previsto na secção III do capítulo X do Código das Associações Mutualistas, em 

concreto, o cumprimento das regras aplicáveis, com as devidas adaptações, à constituição de 

provisões técnicas, ao requisito de capital de solvência e ao requisito de capital mínimo, à 

avaliação dos elementos do ativo e do passivo, aos fundos próprios e aos investimentos – as 

associações mutualistas em causa passarão a estar plenamente sujeitas ao regime específico de 

supervisão financeira, com sujeição ao RJASR.  

Reconheceu, pois, o legislador, atendendo à natureza das associações mutualistas e ao caráter 

inovador do regime, que aquele seria o prazo adequado para que as entidades visadas 

diligenciassem no sentido da convergência para o cumprimento das disposições legais, 

regulamentares e administrativas aplicáveis ao setor segurador, que, até à entrada em vigor do 

Decreto-Lei n.º 59/2018, de 2 de agosto, e da revisão do Código das Associações Mutualistas, 

lhes era alheio.  
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Neste período transitório e sem prejuízo das competências do membro do Governo responsável 

pela área da Segurança Social neste domínio, a ASF dispõe de poderes de monitorização das 

ações e diligências adotadas pelas associações mutualistas relevantes com vista à progressiva 

adaptação ao novo quadro regulatório e de supervisão.  

Para o exercício desses poderes, determinou o legislador que a ASF defina, por norma 

regulamentar, o âmbito, a natureza e o formato da informação prevista para o exercício dos 

respetivos poderes, o que agora se publica com a Norma Regulamentar n.º 3 / 2020-R, de 12 de 

maio.  

Entende-se por isso como relevante prestar as seguintes informações:  

• Âmbito de aplicação do regime transitório 

i. O Decreto-Lei n.º 59/2018, de 2 de agosto, que aprova o Código das Associações 

Mutualistas, veio fixar um regime transitório, aplicável até 12 anos, para que as associações 

mutualistas que reúnam os requisitos legalmente exigidos pelo artigo 136.º do referido 

Código, passem a estar sujeitas, com as devidas adaptações, ao RJASR e à supervisão da ASF.  

ii. Em 29 de novembro de 2018, foi publicado o Despacho dos membros do Governo 

responsáveis pelas áreas das finanças e da segurança social, que identifica o Montepio Geral 

Associação Mutualista e o Montepio Nacional da Farmácia Associação de Socorros Mútuos 

(Monaf) como abrangidos pelo mencionado regime transitório.  

• Conteúdo do regime transitório, poderes da ASF e competências do membro do 

Governo da área da segurança social 

iii. Na pendência do período transitório de adaptação das associações mutualistas não se 

aplica presentemente o RJASR, exceto no que se refere ao dever de a ASF assegurar o registo 

das pessoas que dirigem efetivamente as associações mutualistas, as fiscalizam ou são 

responsáveis por funções-chave, avaliando o cumprimento dos requisitos de idoneidade, 

qualificação profissional, independência, disponibilidade e capacidade.  

iv. A ASF já concluiu o processo de registo dos órgãos de administração e fiscalização das 

associações mutualistas abrangidas pelo regime transitório. 



 
 
 

3 / 4 

Nota de Informação 

20 de maio de 2020 

 

v. À ASF foram reconhecidos alguns poderes a exercer no período transitório para adaptação 

ao regime específico de supervisão, de forma a permitir a monitorização e a verificação da 

convergência das associações mutualistas com o RJASR, exigindo a elaboração de um plano 

de convergência e recolhendo informação sobre a entidade, as atividades, os produtos e 

outra que seja necessária para aferir da adequação do plano de convergência e do respetivo 

cumprimento. Só findo o período transitório fixado de 12 anos para adaptação das 

associações mutualistas ao RJASR a ASF terá plenos poderes de supervisão. 

vi. Cabe à ASF a avaliação do cumprimento, pelas associações mutualistas abrangidas pelo 

período transitório, dos atos necessários a uma gradual adaptação dessas instituições ao 

futuro quadro regulatório, cabendo ao serviço competente da segurança social determinar a 

aplicação das medidas legalmente previstas em caso de incumprimento. 

vii. Cabe ao membro do Governo responsável pela área da segurança social a tutela efetiva 

das associações mutualistas, bem como do membro do Governo da área da saúde quando 

estejam em causa especificamente atividades nessa área, as demais competências. 

A ação tutelar sobre as associações mutualistas tem por objetivo, nos termos do artigo 128.º 

do Código das Associações Mutualista a:  

a) Garantia do cumprimento da lei; 

b) Promoção da compatibilização dos fins e atividades das associações mutualistas com 

os fins legalmente estabelecidos; 

c) Defesa dos interesses dos associados; 

d) Verificação da gestão técnica e financeira das associações, tendo em vista a sua 

sustentabilidade económica e financeira e a adequação e defesa dos interesses dos 

associados 

• Regime aplicável no final do período transitório 

viii. Se, no final do período transitório, a associação mutualista não preencher os requisitos 

financeiros exigidos no âmbito do regime de supervisão previsto no Código das Associações  
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Mutualistas, não ingressa no referido regime de supervisão. Cabe à ASF a avaliação do 

cumprimento desses requisitos.  

Ao serviço competente da segurança social compete determinar à associação mutualista a 

aplicação das seguintes medidas: 

a) Que proceda à alteração das disposições do regulamento de benefícios relativas à 

estrutura e montantes das quotas ou benefícios de uma ou mais modalidades, com 

vista ao restabelecimento do equilíbrio técnico e financeiro nos termos dos artigos 30.º 

e 131.º do Código; 

b) Que adote as medidas necessárias a reduzir a dimensão do respetivo negócio de 

forma a não ultrapassar os limites a partir dos quais é aplicável o regime de supervisão 

financeira, os quais são: volume bruto anual de quotas das modalidades de benefícios 

de segurança social geridas em regime de capitalização que exceda 5 milhões de euros 

e valor total bruto dos fundos associados ao respetivo financiamento que exceda 

25 milhões de euros. 

Consulte a Norma Regulamentar n.º 3 / 2020-R, de 12 de maio aqui. 

Consulte os Anexos à Norma Regulamentar aqui. 

https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/7D629E6C-7CB1-44BA-B735-D0A5C042BDE7/0/NR_3_2020_Reporteinicialassociaçõesmutualistas.pdf
https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/5C07954C-136F-4B96-AD54-A32A6F72736E/0/ANEXOSdaNormaRegulamentarn3_2020_R.pdf

