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Consulta Pública n.º 8/2020 

Projetos de Normas Regulamentares relativas à prestação de informação para efeitos 

de supervisão à Autoridade de Supervisão de Seguros e 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 altera a Norma Regulamentar n.º 8/2016-R, de 16 de agosto, e 

o projeto de nova norma regulamentar relativo à prestação de informação à ASF pelas sociedades 

gestoras de fundos de pensões. 

Os projetos de normas regulamentares visam ajustar as normas regulamentares vigentes referentes 

à prestação de informação pelas entidades supervisionadas à ASF aos requisitos de reporte 

aplicáveis aos fundos de pensões exigidos pelo Regulamento (UE) n.º 2018/231 do Banco Central 

Europeu (BCE), de 26 de janeiro de 2018, e estabelecidos pela Decisão da Autoridade Europeia dos 

Seguros e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA) sobre os pedidos de reporte regular de 

informação às autoridades competentes nacionais relativos aos regimes profissionais de pensões, 

de 10 de abril de 2018 (alterada em 2 de junho de 2020), bem como adequar o reporte à evolução 

das exigências do processo de supervisão. 

As alterações previstas nestes projetos regulamentares têm como objetivo habilitar a ASF com 

informação mais completa e atual para o exercício das suas funções de supervisão, ao mesmo 

tempo que se procura consolidar o Portal ASF como o centro recetor da informação de reporte, de 

forma desmaterializada, sem prejuízo da utilização do correio eletrónico para questões pontuais ou 

ad hoc. 

Os comentários sobre os projetos de normas regulamentares devem ser remetidos, por escrito, até 

ao dia 26 de agosto de 2020, 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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