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Desenvolvimentos Regulatórios do Setor Segurador 

e do Setor dos Fundos de Pensões │ 2020 

 

A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) dá hoje início a uma 

publicação anual intitulada Desenvolvimentos Regulatórios do Setor Segurador e do Setor dos 

Fundos de Pensões que visa apresentar de forma clara, sintética e acessível os principais atos 

legislativos e regulamentares relativos ao setor segurador e ao setor dos fundos de pensões. 

A publicação referente a 2020 descreve as medidas de resposta à pandemia COVID-19 que 

tiveram impacto no enquadramento regulatório do setor segurador e do setor dos fundos de 

pensões, designadamente o regime excecional aplicável ao pagamento do prémio de seguro. 

Para além da produção legislativa e regulamentar face à pandemia destacam-se o novo regime 

jurídico da constituição e do funcionamento dos fundos de pensões e das entidades gestoras de 

fundos de pensões e a respetiva regulamentação, a aprovação da Norma Regulamentar 

n.º 13/2020-R, de 30 de dezembro, relativa ao regime jurídico da distribuição de seguros e de 

resseguros e o regime de prestação de informações à ASF por empresas de seguros e de 

resseguros e sociedades gestoras de fundos de pensões.  

A publicação descreve ainda o teor da Norma Regulamentar n.º 3/2020-R, de 12 de maio, 

relativa à prestação inicial de informação pelas associações mutualistas abrangidas pelo regime 

transitório de supervisão à ASF, apresenta as características do novo produto individual de 

reforma pan-europeu (PEPP), analisa o processo de preparação para o Brexit no âmbito da 

atividade seguradora e reflete sobre a importância da sustentabilidade no setor financeiro à luz 

dos deveres de informação pré-contratuais aplicáveis às entidades supervisionadas pela ASF. 

Analisa-se ainda a proposta de alteração da Diretiva  relativa ao seguro de responsabilidade civil 

que resulta da circulação de veículos automóveis e à fiscalização do cumprimento da obrigação 

de segurar esta responsabilidade. Apresenta-se o processo de revisão do regime Solvência II, 

tendo por base o parecer da Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de 

Reforma (EIOPA) remetido à Comissão Europeia em dezembro de 2020, bem como a iniciativa 

relativa à recuperação e resolução de empresas de seguros e resseguros e sistemas de garantia 

de seguros e a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu sobre 

resiliência operacional digital do setor financeiro. 
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Por último, a presente publicação sintetiza as atividades e iniciativas regulatórias a nível 

internacional prosseguidas pela EIOPA, Comité Europeu do Risco Sistémico, Associação 

Internacional de Supervisores de Seguros e Organização Internacional de Supervisores de 

Pensões, e enumera os atos jurídicos com relevo para o enquadramento jurídico da atividade 

seguradora, da distribuição de seguros e da gestão dos fundos de pensões de 2020. 

A produção desta nova publicação é da responsabilidade do Departamento de Política 

Regulatória da ASF. 

Pode consultar a publicação Desenvolvimentos Regulatórios do Setor Segurador e do Setor dos 

Fundos de Pensões │ 2020 aqui. 

https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/2401DC1B-7671-4DEB-95AE-7401AB540629/0/DR_2020_web.pdf

