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Assunto: FW: Convite para audição - GT da Atividade Seguradora e Resseguradora

De: João Machado Mota <jmmota@afip.pt>  
Enviada: 11 de dezembro de 2018 13:08 
Para: Comissão 5ª - COFMA XIII <5COFMA@ar.parlamento.pt> 
Cc: Vasco Cipriano <Vasco.Cipriano@ar.parlamento.pt>; Ana Carvalho <Ana.Carvalho@ar.parlamento.pt> 
Assunto: RE: Convite para audição - GT da Atividade Seguradora e Resseguradora 
 
Exma. Sra. Deputada Inês Domingos,  Coordenadora do GT da Atividade Seguradora e Resseguradora,  
  
No passado dia 3 a AFIP realizou uma reunião com o GT da Atividade Seguradora e Resseguradora  criado pela 
Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa (COFMA) em que apresentou verbalmente a sua 
posição sobre Proposta de Lei n.º 138/XIII/3.ª (GOV), que “Altera o regime jurídico de acesso e exercício da atividade 
seguradora e resseguradora e o regime processual aplicável aos crimes especiais do setor segurador e dos fundos de 
pensões e às contraordenações cujo processamento compete à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de 
pensões, transpondo a Diretiva (UE) 2016/97”. 

Nessa reunião a AFIP recebeu um convite para apresentar contributo escrito acerca da referida Proposta de Lei. 
Agradecendo o convite e lamentando não ter podido responder com maior antecedência, gostaríamos de, pela 
presente, propor algumas correções de pormenor que vão no sentido de tornar a proposta mais clara e promotora 
da inovação e concorrência, logo geradora de preços mais baixos para os consumidores:  
1. Na exposição de motivos propõe-se que se acrescente que os objectivos do diploma devem ser alcançados sem 

prejudicar a concorrência, a inovação, o crescimento do mercado e o crescimento económico. 

2. No artigo 11º sugere-se que se estabeleça um limite temporal para a detenção de dados pessoais pela ASP. 

3. No artigo 13º propõe-se que se adicione um número 2 a exigir que a ASP entregue anualmente um relatório à 
Assembleia da República sobre as normas regulamentares que implementou bem como sobre o impacto desse 
conjunto de normas na criação de novas empresas e produtos. Tal deverá incluir dados quantificados sobre os 
custos económicos e de tempo que estas normas impõem às empresas, especialmente às novas. 

4. No artigo 4º do Regime propõe-se que a definição de distribuição de seguro deixe de considerar as actividades 
complementares como as de comparações de preços e produtos e as de apoio à gestão de contratos de seguros. 
Idealmente a distribuição de seguros deveria ser definida como “propor ou praticar atos preparatórios da 
celebração de contratos de seguro e celebrar esses contratos”.  

5. Todo o artigo 14º do Regime permite uma completa discricionariedade pelo que se propõe toda a sua revisão 
especialmente a eliminação da alínea a) do nº 2 que, além de abusiva e de permitir as maiores arbitrariedades, 
viola direitos constitucionais fundamentais. 

6. No artigo 32º do Regime propõe-se a eliminação da alínea a) do nº 1.    

Com os melhores cumprimentos, 
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