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ASF publica recomendações emitidas pelos Provedores dos participantes e 

beneficiários dos Fundos de Pensões 

 
O Provedor dos participantes e beneficiários constitui um dos elementos da estrutura de 

governação dos fundos de pensões. Compete ao Provedor apreciar as reclamações que lhe 

sejam apresentadas pelos participantes e beneficiários dos fundos de pensões, de acordo com 

os critérios e procedimentos fixados no respetivo regulamento de procedimentos, elaborado 

pela entidade gestora. 

Daquela apreciação pode resultar a apresentação de recomendações às entidades gestoras em 

resultado da apreciação feita às reclamações dos participantes e beneficiários do fundo. Por 

sua vez, a entidade gestora pode aceitar, ou não, as recomendações do Provedor, mantendo o 

participante ou beneficiário a possibilidade de recorrer aos tribunais ou a instrumentos de 

resolução extrajudicial de litígios. 

Relativamente ao ano de 2019, foi apenas reportada uma recomendação à ASF, a qual incidiu 

sobre a revisão de procedimentos de articulação entre as entidades gestoras e os depositários 

dos fundos de pensões, com vista a assegurar o cumprimento da legislação e regulamentação 

aplicáveis, nomeadamente no que concerne a prevenir situações em que possa ocorrer duplo 

reembolso de quantias a liquidar a título de imposto. 

A legislação e regulamentação em vigor estabelecem que as recomendações emitidas pelo 

Provedor devem ser anualmente divulgadas mediante a utilização de um dos seguintes meios: 

(i) sítio da ASF na Internet (do qual constará a hiperligação para o sítio onde as 

recomendações são publicitadas, a comunicar pelas entidades gestoras, sempre que o 

sejam noutros locais); 

(ii) sítio da entidade gestora na Internet (ou, se esta não dispuser de sítio autónomo, em 

área expressamente reservada e devidamente assinalada em sítio institucional de grupo 

empresarial do qual a entidade faça parte); ou 

(iii) sítio da associação de entidades gestoras de fundos de pensões na Internet, caso o 

Provedor seja nomeado por esta. 
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Assim, no sítio da ASF na Internet e no Portal do Consumidor de Seguros e Fundos de Pensões, 

em secção dedicada ao Provedor dos participantes e dos beneficiários, encontram-se reunidos 

os contactos dos Provedores das entidades gestoras e, bem assim, as recomendações 

reportadas, informação que poderá ser consultada aqui. 

https://www.asf.com.pt/NR/exeres/9CFC1EA1-C816-4A84-9454-904EFC573FA2.htm

