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Contributo escrito sobre a Proposta de Lei n.º 138/XIII que transpõe para a ordem jurídica interna a 

Diretiva (UE) n.º 2016/97, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de janeiro de 2016, sobre a 

distribuição de seguros, e, no âmbito desta transposição, aprova o regime jurídico da distribuição de 

seguros e de resseguros e procede à alteração à Lei n.º 147/2015, de 9 de setembro, e respetivos 

anexos I e II - regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e resseguradora e 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 (ASF). 

_________________________________________________________________________________ 

 

I — Enquadramento 

Por mensagem de correio eletrónico, de 19 de outubro, da divisão de apoio à Comissão de Orçamento, 

Finanças e Modernização Administrativa, convidou a Coordenadora do Grupo de Trabalho constituído 

para apreciar na especialidade a Proposta de Lei n.º 138/XIII, Senhora Deputada Inês Domingos, a 

Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) para uma audição a realizar no dia 

11 de dezembro, solicitando ainda o contributo escrito sobre a iniciativa em questão antes da data da 

audição. 

 A Proposta de Lei n.º 138/XIII: 

a) Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva (UE) n.º 2016/97, do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 20 de janeiro de 2016, sobre a distribuição de seguros;  

b) Aprova, no âmbito da transposição da Diretiva referida na alínea anterior, o regime jurídico da 

distribuição de seguros e de resseguros; 

c) Procede à segunda alteração à Lei n.º 147/2015, de 9 de setembro, alterada pelo Decreto-Lei 

n.º 127/2017, de 9 de outubro; 

d) Procede à segunda alteração ao regime jurídico de acesso e exercício da atividade 

seguradora e resseguradora, aprovado em anexo I pela Lei n.º 147/2015, de 9 de setembro, alterada 

pelo Decreto-Lei n.º 127/2017, de 9 de outubro; e 
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e) Procede à segunda alteração ao 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 (ASF), aprovado pela Lei n.º 147/2015, de 9 de 

setembro, alterada pelo Decreto-Lei n.º 127/2017, de 9 de outubro. 

 

II — Mercado da mediação de seguros e de resseguros em Portugal 

 Como nota introdutória, entende-se adequado apresentar algumas informações relativas ao 

mercado da mediação de seguros e de resseguros em Portugal.  

Cumpre referir, em primeiro lugar, que, ao abrigo do regime que regula as condições de acesso 

e de exercício da atividade de mediação de seguros ou de resseguros (“RJMS”), constante do Decreto-

Lei n.º 144/2006, de 31 de julho, atualmente em vigor, os candidatos a mediadores de seguros podem 

optar pelo registo numa de três categorias distintas: mediadores de seguros ligados, agentes de 

seguros ou corretores de seguros.    

O mediador de seguros registado na categoria de mediador de seguros ligado exerce a sua 

atividade em nome e por conta de uma empresa de seguros ou, com autorização desta, de várias 

empresas de seguros, caso os produtos não sejam concorrentes, não recebe prémios ou somas 

destinadas aos tomadores de seguros, segurados ou beneficiários e atua sob inteira responsabilidade 

dessas empresas de seguros1. Enquadra-se também nesta categoria o mediador que, nas mesmas 

condições – exceto no que respeita à limitação do número de empresas em nome das quais pode atuar 

–, exerce a atividade de mediação de seguros em complemento da sua atividade profissional, sempre 

que o seguro seja acessório aos bens ou serviços fornecidos no âmbito dessa atividade principal2. 

Por outro lado, o agente de seguros exerce a atividade de mediação de seguros em nome e por 

conta de uma ou várias empresas de seguros, nos termos do contrato que celebre com essa ou essas 

                                                 

1 Cfr. subalínea i) da alínea a) do artigo 8.º do RJMS. 

2 Cfr. subalínea ii) da alínea a) do artigo 8.º do RJMS. 
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empresas de seguros, podendo receber prémios ou somas destinados aos tomadores de seguros, 

segurados ou beneficiários3.  

Por último, a qualificação de corretor de seguros fica reservada às pessoas que exercem a 

atividade de mediação de seguros de forma independente face às empresas de seguros, baseando a 

sua atividade numa análise imparcial de um número suficiente de contratos de seguro disponíveis no 

mercado que lhe permita aconselhar o cliente tendo em conta as suas necessidades específicas4. 

Tendo em consideração o acima exposto, refere-se que, a 31 de dezembro de 2017, estavam 

registados, em Portugal, 20 244 mediadores de seguros e 14 mediadores de resseguros.  

Do número total de mediadores de seguros mencionado, 7 712 encontram-se registados na 

categoria de mediador de seguros ligado – 7 699 ao abrigo da subalínea i) da alínea a) do artigo 8.º do 

RJMS e 13 ao abrigo da subalínea ii) da mesma disposição – e que, no universo de mediadores de 

seguros ligados, 7 450 são pessoas singulares e 262 pessoas coletivas. Verifica-se que 12 463 

mediadores de seguros estão registados na categoria de agentes de seguros, dos quais 9 416 são 

pessoas singulares e 3 047 são pessoas coletivas. Finalmente, com referência à categoria de corretor 

de seguros, encontram-se registados nesta categoria 69 mediadores de seguros, a qual é composta 

exclusivamente por pessoas coletivas. 

Face aos valores registados em relação a 2016, o número total de mediadores de seguros e 

resseguros referido acima traduz-se numa diminuição de 5,8%. O número de cancelamentos aumentou 

22,6%, excedendo amplamente o número de novas inscrições registadas – numa proporção de quase 

2,3 cancelamentos por cada nova inscrição – repercutindo-se na referida redução do universo de 

mediadores de seguros ativos. 

Por outro lado, as novas inscrições de mediadores de seguros junto da ASF decresceram 2,2% 

devido à quebra verificada quanto à categoria de mediadores de seguros ligados, em relação à qual a 

redução foi de 5,5%.  

                                                 
3 Cfr. alínea b) do artigo 8.º do RJMS. 

4 Cfr. alínea c) do artigo 8.º do RJMS. 
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No âmbito dos mediadores de seguros registados noutros Estados-Membros e que notificaram a 

intenção de exercer atividade em Portugal, através de sucursal ou em regime de livre prestação de 

serviços (LPS), continua a ser observável uma tendência crescente, verificando-se um total de 6 335 

mediadores no final de 2017 (5 962 em 2016). A Áustria e o Reino Unido continuam a prevalecer como 

os países mais representados, destacando-se ainda, em 2017, as evoluções registadas em relação a 

França e à República Checa (de 469 para 544 e de 449 para 496, respetivamente). 

Tal como se registava em anos anteriores, este universo corresponde quase exclusivamente, em 

termos de número de operadores, a mediadores de seguros a atuar em regime de LPS. 

Adicionalmente, a maioria destes mediadores de seguros detém licença para exercer atividade 

conjuntamente nos ramos Não Vida e no ramo Vida, não se tendo observado diferenças relevantes a 

este nível face a 2016. 

Em relação à internacionalização dos mediadores registados em Portugal, verifica-se que o 

número de mediadores que notificação a intenção de exercer atividade noutro Estado-Membro da 

União Europeia cresceu de 118 para 130, com a larga maioria a fazê-lo em regime de LPS. Os países 

preferenciais continuam a ser Espanha e, em menor escala, França e Reino Unido. Também para este 

grupo, as operações por via de LPS e com licença para operar conjuntamente nos ramos Não Vida e 

no ramo Vida assumem maior expressão. 

Verifica-se que a redução global do número de mediadores se continua a dever à evolução dos 

mediadores pessoas singulares, em relação aos quais se verificou um decréscimo, ao longo do 

exercício de 2017, de 7,1%. Em sentido contrário, os mediadores pessoas coletivas expandiram o seu 

número em 3,7%. 

Transparece ainda, nos últimos cinco anos, uma tendência decrescente do número total de 

mediadores a operar no país, sempre decorrente da redução na categoria de pessoas singulares, 

paralelamente ao contínuo crescimento das pessoas coletivas. 

Quanto à distribuição dos mediadores por categorias verifica-se uma diminuição de 2,3% da 

proporção dos mediadores ligados, em prol de aumentos de 1,3% e 1,0% nos pesos específicos dos 

agentes pessoas coletivas e agentes pessoas singulares, respetivamente. Estas variações não alteram 
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o facto de os agentes singulares e os mediadores ligados singulares continuarem como as categorias 

predominantes. 

Com referência às funções profissionais desempenhadas pelos mediadores de seguros 

singulares, uma proporção mais significativa exerce a atividade de mediação de seguros em 

exclusividade, sendo esse o caso de 52,2% dos agentes de seguros e 40% dos mediadores de 

seguros ligados. Nos demais casos, o desempenho cumulativo de atividades nas áreas da 

contabilidade e de outros serviços financeiros permanece como o cenário mais frequente, ascendendo 

a 28,2% no seio dos mediadores ligados. 

Adicionalmente, refira-se que, no decurso de 2017, o montante total de remunerações auferidas 

pelos mediadores de seguros que operam em Portugal cifrou-se em 909,7 milhões de euros, um 

acréscimo de 8,4% face ao ano transato. Esta evolução foi apenas contrariada pelo conjunto dos 

agentes singulares, cuja remuneração registou uma queda de 1,6%. Refira-se ainda que 75% do total 

de remunerações foi auferido pelos mediadores ligados e pelos agentes coletivos (43,6% e 32,3%, 

respetivamente). 

Em termos de ramo de atividade, verifica-se que a percentagem mais significativa das 

remunerações emana da atividade desenvolvida no âmbito dos ramos Não Vida (65,1%). Tal tendência 

é observada nas várias categorias, à exceção dos mediadores ligados, categoria em relação à qual 

dois terços da remuneração correspondem a atividade desenvolvida no âmbito do ramo Vida, devido 

ao papel significativo do setor bancário na distribuição destes produtos. 

  

III — Da proposta de lei 

Como referido no ponto I, a Proposta de Lei n.º 138/XIII transpõe para a ordem jurídica interna a 

Diretiva (UE) n.º 2016/97, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de janeiro, sobre a distribuição 

de seguros (“Diretiva sobre a distribuição de seguros”)5, e, neste âmbito, adota o regime jurídico da 

                                                 
5 O regime previsto na Diretiva sobre a distribuição de seguros foi posteriormente densificado através da adoção do 

Regulamento Delegado (UE) n.º 2017/2358, da Comissão, de 21 de setembro de 2017, que complementa a Diretiva (UE) 

n.º 2016/97 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito aos requisitos de supervisão e governação de 

produtos aplicáveis às empresas de seguros e aos distribuidores de seguros, do Regulamento Delegado (UE) n.º 
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distribuição de seguros e de resseguros (“RJDS”) e, como consequência, revoga o regime que regula 

as condições de acesso e de exercício da atividade de mediação de seguros ou de resseguros 

(“RJMS”), constante do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de julho6. 

Fazendo uma breve síntese do teor da proposta, e reproduzindo parte do argumentário já 

anteriormente aduzido pela ASF no anteprojeto legislativo, importa referir que o âmbito da atividade a 

regular pelo regime proposto não se altera de forma relevante face ao regime constante do Decreto-Lei 

n.º 144/2006, de 31 de julho, mas para além das atividades exercidas pelos mediadores de seguros ou 

de resseguros, o regime passará a regular tais atividades quando exercidas diretamente pelas 

empresas de seguros ou de resseguros. Por outro lado, ainda que por via interpretativa já se pudesse 

defender que alguns sítios na Internet comparativos de seguros estão sujeitos ao regime jurídico da 

mediação de seguros, sempre que revestissem as características da atividade regulada nesse 

enquadramento, o regime da proposta prevê em que circunstâncias um sítio na Internet que compare 

condições contratuais ou prémios de seguro é considerado distribuição de seguros. 

No que se refere às atividades que, não obstante se qualificarem como de distribuição de 

seguros se encontram excluídas do âmbito de aplicação do regime7, de acordo com critérios de 

                                                                                                                                                         
2017/2359, da Comissão, de 21 de setembro de 2017, que complementa a Diretiva (UE) n.º 2016/97 do Parlamento 

Europeu e do Conselho no que diz respeito aos requisitos em matéria de informação e às normas de conduta aplicáveis à 

distribuição de produtos de investimento com base em seguros, e do Regulamento de Execução (UE) n.º 2017/1469 da 

Comissão, de 11 de agosto de 2017, que estabelece um formato de apresentação normalizado para o documento de 

informação sobre produtos de seguros.  

6 Alterado pelo Decreto-Lei n.º 359/2007, de 2 de novembro, pela Lei n.º 46/2011, de 24 de junho, pelo Decreto-Lei 

n.º 1/2015, de 6 de janeiro, pela Lei n.º 147/2015, de 9 de setembro e pela Lei n.º 35/2018, de 20 de julho. 

7 Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 2.º do RJDS, este regime não é aplicável a pessoas que preencham os 

requisitos relativos à categoria de mediadores de seguros de título acessório, que exerçam atividades de distribuição de 

seguros não obrigatórios, caso se encontrem reunidas as seguintes condições:  

a) O seguro for complementar de um bem fornecido ou de um serviço prestado por um fornecedor e esse seguro 

cubra: i) O risco de avaria ou de perda do bem fornecido ou de danos a esse bem, ou a não utilização do serviço prestado 

por esse fornecedor; ou ii) Os danos em bagagens ou a perda das mesmas e demais riscos associados a uma viagem 

reservada junto desse fornecedor. 
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proporcionalidade, e conforme resulta da Diretiva8, reconhece-se que a isenção fica um pouco mais 

ampla por comparação com o regime vigente, na medida em que: 

- se alarga a complementaridade a produtos de seguros associados à prestação de serviços que não 

apenas de viagem, designadamente de não uso de um serviço;  

- estende-se a possibilidade de cobertura de vida e responsabilidade civil também para lá dos seguros 

de viagem (uma vez que a limitação passa agora a constar do próprio conceito de mediador de seguros 

a título acessório); 

- verifica-se um aumento do valor do prémio, mais relevante no caso de o seguro ser complementar de 

um serviço, e a duração desse serviço for igual ou inferior a três meses, caso em que deixa de ser 

calculado numa base anual pro rata; 

- deixa de se limitar a duração do contrato a cinco anos. 

No entanto, por confronto com o regime atual verifica-se que ainda que a atividade fique isenta, 

passam a existir exigências mínimas impostas à empresa de seguros ou ao mediador de seguros que 

exerça atividade de distribuição de seguros através de um mediador de seguros acessórios isento, 

designadamente: 

a) De informação sobre a sua identidade e endereço; 

b) De informação sobre modalidades e procedimentos de reclamação; 

c) De estabelecer mecanismos apropriados e proporcionados para assegurar o cumprimento de 

princípios gerais em matéria de conduta de mercado e de vendas associadas e para ter em 

conta as exigências e as necessidades do cliente antes de o contrato lhe ser proposto; 

d) De fornecimento do documento de informação sobre o produto de seguros. 

Por outro lado, a ASF passará a estar dotada de poderes específicos face a estes operadores, 

podendo obter informações pormenorizadas sobre a atividade de distribuição de seguros ou de 

                                                                                                                                                         
b) O montante do prémio pago pelo produto de seguros não exceda € 600, calculados numa base anual pro rata, ou 

o montante do prémio pago por pessoa não exceda € 200, caso a duração do serviço relativamente ao qual o seguro seja 

complementar seja igual ou inferior a três meses. 

8 Ainda que, por opção nacional, a distribuição de seguros isentos se restrinja a seguros não obrigatórios. 
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resseguros através, nomeadamente, da recolha de dados ou da exigência de documentos relativos ao 

exercício da atividade de distribuição e ainda proceder a inspeções nas instalações das pessoas 

abrangidas pela exclusão. 

Embora não seja decorrência da Diretiva sobre a distribuição de seguros —, dado que esta 

mantém margem para os ordenamentos jurídicos nacionais optarem pela categorização do mercado da 

mediação de seguros e de resseguros de acordo com as especificidades nacionais, desde que 

cumpridos os requisitos da Diretiva —, deixa de existir fundamento para a autonomização da categoria 

de mediador de seguros ligado9, a qual coincide substancialmente (embora não de forma integral) com 

a categoria de mediador de seguros a título acessório10 prevista na Diretiva sobre a distribuição de 

seguros.  

A alteração das categorias de mediadores de seguros é, no entanto, efetuada sem prejuízo dos 

direitos adquiridos dos mediadores de seguros ligados registados à data da produção de efeitos do 

novo regime. De facto, opera-se a conversão automática do registo na categoria de mediador de 

seguros ligado ao abrigo da subalínea i) da alínea a) do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 

                                                 
9 Categoria em que a pessoa exerce a atividade de mediação de seguros: i) em nome e por conta de uma empresa 

de seguros ou, com autorização desta, de várias empresas de seguros, desde que os produtos que promova não sejam 

concorrentes, não recebendo prémios ou somas destinados aos tomadores de seguros, segurados ou beneficiários e 

atuando sob inteira responsabilidade dessa ou dessas empresas de seguros, no que se refere à mediação dos respetivos 

produtos; ou ii) em complemento da sua atividade profissional, sempre que o seguro seja acessório do bem ou serviço 

fornecido no âmbito dessa atividade principal, não recebendo prémios ou somas destinados aos tomadores de seguros, 

segurados ou beneficiários e atuando sob inteira responsabilidade de uma ou várias empresas de seguros, no que se refere 

à mediação dos respetivos produtos [cfr. alínea a) do artigo 8.º do RJMS]. 

10 Qualquer pessoa singular ou coletiva, com exceção das instituições de crédito ou de empresas de investimento 

definidas nos pontos 1 e 2 do n.º 1 do artigo 4.º do Regulamento (UE) n.º 575/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 26 de junho de 2013, que inicie ou exerça, mediante remuneração, a atividade de distribuição de seguros numa base 

acessória, desde que estejam reunidas as seguintes condições: i) a atividade profissional principal da pessoa não consista 

na distribuição de seguros; ii) os produtos de seguros distribuídos sejam complementares de um bem ou de um serviço; iii) 

os produtos de seguros em causa não cubram riscos do ramo Vida ou de responsabilidade civil, salvo se essa cobertura for 

em complemento de um bem ou de um serviço prestado pelo mediador de seguros a título acessório no âmbito da sua 

atividade profissional principal; e iv) os produtos de seguros em causa não sejam produtos de investimento com base em 

seguros [cfr. alínea d) do artigo 4.º do RJDS]. 
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de julho, na categoria de agente de seguros e do registo na categoria de mediador de seguros ligado 

ao abrigo da subalínea ii) da mesma disposição na categoria de mediador de seguros a título 

acessório. Dado que as instituições de crédito e empresas de investimento não podem, por força do 

disposto na Diretiva sobre distribuição de seguros, integrar a categoria de mediador de seguros a título 

acessório, quando registadas como mediador de seguros ligado, independentemente da modalidade, 

figurarão no registo como agentes de seguros. Este processo de conversão automática, que pretende 

reduzir os ónus administrativos a todos os intervenientes no processo, não impede que os mediadores 

de seguros visados optem pelo registo noutra categoria, caso entendam mais adequado ao seu modelo 

de negócio. 

Os distribuidores de seguros serão, assim, qualificados em três categorias: mediador de seguros 

— subdividida em agente de seguros e corretor de seguros —, mediador de seguros a título acessório 

e empresa de seguros.  

Em relação aos requisitos de informação e de conduta da atividade, registam-se alterações 

relevantes face ao regime vigente, não obstante este apresentar já bastante densidade. Para além do 

incremento dos deveres de informação, relevando, em particular pelo seu caráter inovatório, a 

exigência de elaboração e entrega de um documento de informação sobre o produto de seguros nos 

ramos Não Vida, o objetivo principal neste domínio respeita à prevenção de conflitos de interesses do 

distribuidor de seguros.  

Ao abrigo do regime resultante da transposição da Diretiva sobre a distribuição de seguros 

pretende-se garantir que os distribuidores de seguros não são remunerados, nem remuneram ou 

avaliam o desempenho dos seus empregados, de um modo que colida com o seu dever de agir de 

acordo com os melhores interesses dos seus clientes. Não podem, designadamente, recorrer a 

mecanismos de remuneração, de objetivos de vendas ou de outro tipo, suscetíveis de constituir um 

incentivo, para si ou para os seus empregados, à recomendação de um determinado produto de 

seguros a um cliente, quando o distribuidor de seguros poderia propor um produto de seguros diferente 

que correspondesse melhor às necessidades desse cliente. O regime passou também a prever um 

dever de informação do distribuidor de seguros ao cliente sobre a remuneração, independentemente de 

solicitação deste. 

Por outro lado, reforça-se o princípio de que o distribuidor de seguros tem um especial dever de 
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aferir a adequação do produto ao segurado. O grau de exigência comum à distribuição de todo o tipo 

de produtos de seguros impõe o dever de o distribuidor de seguros, tendo em conta as informações 

obtidas do cliente, as respetivas exigências e as necessidades informar, de modo correto e 

pormenorizado e de acordo com o exigível pela respetiva categoria, com a complexidade do tipo de 

produto proposto e com o tipo de cliente, sobre o contrato ou os contratos de seguro mais convenientes 

à transferência de risco ou ao investimento de modo a permitir que o cliente tome uma decisão 

informada. Nos produtos de investimento com base em seguros, o teste de adequação e apreciação do 

caráter apropriado do produto reveste-se de maior densidade, atendendo à natureza dos produtos. 

Ainda neste ponto, salientam-se também os requisitos de supervisão e governação dos produtos 

de seguros, embora parte do regime já tenha sido antecipado no artigo 153.º do regime jurídico de 

acesso e exercício da atividade seguradora e resseguradora, aprovado pela Lei n.º 147/2015, de 9 de 

setembro (RJASR), que estabelece princípios gerais de conduta de mercado a respeitar pelas 

empresas de seguros na sua atuação. Para garantir a adequada transposição do disposto nesta 

matéria na Diretiva sobre a distribuição de seguros altera-se a referida disposição do RJASR e, para 

assegurar a consistência do regime, o RJDS remete para aquela.  

O objetivo essencial destes requisitos é o de assegurar que ao longo de todo o processo de 

conceção e contratualização de seguros é verificada a adequação das condições do seguro face às 

características, necessidades e perfil do tomador do seguro ou do segurado. Nesses termos, a política 

de conceção e aprovação de produtos de seguros deve incluir a identificação do perfil dos respetivos 

tomadores de seguros ou segurados que constituem o mercado alvo do produto e garantir que todos os 

riscos relevantes para esse universo são avaliados, bem como que a estratégia de distribuição é 

consistente com o mercado alvo identificado. 

É também de destacar na proposta em apreço, a fixação de requisitos adicionais para a 

atividade de distribuição de produtos de investimento com base em seguros11. Por impulso da Diretiva 

                                                 
11 Um produto de seguros que oferece um prazo de vencimento ou valor de resgate, sempre que esse prazo de 

vencimento ou esse valor de resgate se encontre total ou parcialmente exposto, de forma direta ou indireta, a flutuações de 

mercado, e que não inclui: i) «Produtos de seguro dos ramos Não Vida», constantes do artigo 8.º do regime jurídico de 

acesso e exercício da atividade seguradora e resseguradora, aprovado pela Lei n.º 147/2015, de 9 de setembro, na sua 

redação atual; ii) «Produtos de seguro do ramo Vida», em que as prestações previstas no contrato são exclusivamente 
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n.º 2014/65/UE12, a Diretiva sobre a distribuição de seguros veio prever um capítulo específico sobre a 

distribuição destes produtos, fazendo acrescer aos deveres comuns à comercialização de um produto 

de seguros, deveres especiais no domínio da prevenção e gestão de conflitos de interesses, de 

informação, da remuneração e da avaliação da adequação e do caráter apropriado do produto. 

Refira-se também que, ao abrigo do RJMS, tem sido entendimento que o dever de aconselhar o 

cliente é inerente ao exercício da atividade de mediação de seguros, sendo o respetivo conteúdo 

variável de acordo com a categoria de mediador de seguros em causa. Perante o conceito mais 

                                                                                                                                                         
pagas por morte ou incapacidade causada por acidente, doença ou invalidez; iii) «Produtos de pensões», que têm como 

objetivo principal proporcionar ao investidor um rendimento na reforma e que conferem ao investidor o direito a receber 

determinadas prestações; iv) «Produtos de pensões profissionais oficialmente reconhecidos», abrangidos pelo âmbito da 

Diretiva 2003/41/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de junho de 2003, ou da Diretiva 2009/138/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2009; v) «Produtos individuais de pensões de reforma», 

relativamente aos quais se exige uma contribuição do empregador e o empregado não pode escolher nem o produto nem o 

prestador [cfr. alínea r) do artigo 4.º do RJDS]. 

12 Importa recordar que a Diretiva n.º 2014/65/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, 

relativa aos mercados de instrumentos financeiros, com base no pressuposto de que os investimentos que envolvem 

contratos de seguro são frequentemente disponibilizados aos consumidores como potenciais alternativas ou substitutos dos 

instrumentos financeiros regulados na Diretiva, e com o intuito de facultar um nível equitativo, quer de proteção aos clientes, 

quer de concorrência entre produtos, veio aditar, pelo seu artigo 91.º, um capítulo (III-A) à Diretiva n.º 2002/92/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de dezembro de 2002, relativa à mediação de seguros, e fixar o objetivo 

programático de, em sede de revisão desta última Diretiva se adotar uma abordagem regulatória coerente no tratamento 

desses produtos. O capítulo aditado à Diretiva n.º 2002/92/CE, cujo âmbito de aplicação foi alargado à distribuição de 

seguros exercida por uma empresa de seguros ou por um empregado de uma empresa de seguros que atue sob a 

responsabilidade dessa empresa (ao invés do que sucedia com os outros capítulos da Diretiva), seria aplicável aos produtos 

de investimento com base em seguros. Para estes produtos, foram previstos requisitos adicionais em matéria de informação 

e de prevenção e gestão de conflitos de interesses e explicitado o poder de os Estados membros proibirem a aceitação ou 

receção de remunerações, comissões ou quaisquer prestações monetárias pagas ou concedidas a mediadores ou 

empresas de seguros por qualquer terceiro ou por uma pessoa que atue em nome de um terceiro no que se refere à 

distribuição de produtos de investimento com base em seguros a clientes. Esta intervenção regulatória foi revogada, ainda 

antes do final do prazo para transposição da Diretiva n.º 2014/65/UE pela própria Diretiva sobre a distribuição de seguros. 
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exigente de aconselhamento13 consagrado na Diretiva sobre a distribuição de seguros, que não 

corresponde ao conceito de aconselhamento resultante do RJMS, reconhece-se que não seria 

proporcional exigir a todas as categorias de distribuidores de seguros a prestação de uma 

recomendação pessoal em relação a todos os produtos de seguros. Neste sentido, é oportuno destacar 

que o nível de exigência quanto à informação a prestar aos clientes não sofre qualquer retrocesso pelo 

facto de se prever a possibilidade de venda sem aconselhamento uma vez que, por decorrência da 

Diretiva sobre a distribuição de seguros, este conceito é modificado para um conceito mais exigente.   

Adicionalmente, tendo em consideração que parece resultar da interpretação dos n.os 5 e 6 do 

artigo 9.º do Regulamento Delegado (UE) n.º 2017/2359, da Comissão, de 21 de setembro de 2017, 

que a consequência da não adequação de um produto de investimento com base em seguros a 

determinado cliente é a impossibilidade de venda mesmo nos casos em que o cliente pretende 

contrariar o aconselhamento recebido, entende-se que a consagração do dever de aconselhamento 

obrigatório, poderia ter um efeito demasiado restritivo da autonomia dos clientes do setor segurador a 

qual não seria, eventualmente, proporcional à proteção acrescida pretendida.  

Com base no exposto, de acordo com o regime agora proposto admite-se a distribuição de 

produtos de investimento com base em seguros sem o aconselhamento previsto da Diretiva, mas 

exigindo a avaliação dos conhecimentos e experiência do cliente no domínio de investimento relevante 

para o tipo específico de produto ou serviço oferecido e por forma a determinar o caráter apropriado do 

produto, mantendo-se o dever já existente de prestar ao cliente o serviço necessário, tendo em conta a 

categoria de distribuidor, para assegurar uma venda informada.   

Cabe ainda referir que embora não se verifiquem alterações estruturais em matéria de 

procedimento de registo para efeitos de acesso à atividade de mediação de seguros, verifica-se uma 

significativa densificação do regime aplicável ao exercício de atividade transfronteiras, bem como a 

consagração de mais poderes de intervenção da autoridade competente do Estado membro de 

acolhimento.  

                                                 
13 A formulação de uma recomendação pessoal a um cliente, quer a seu pedido quer por iniciativa do distribuidor de 

seguros, em relação a um ou mais contratos de seguro [cfr. alínea q) do artigo 4.º do RJDS]. 
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Num último ponto, cabe mencionar o artigo 50.º do RJDS cuja ratio é clarificar o previsto no 

regime jurídico do contrato de seguro (“RJCS”), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de abril, 

em matéria de poderes de representação, no que se refere a “comunicações através de mediador de 

seguros”.     

De facto, excluindo-se as situações em que o RJDS preveja a necessidade de outorga de 

poderes específicos (designadamente, para celebração de contratos em nome da empresa de 

seguros), entende-se que, uma vez que os agentes de seguros e os mediadores de seguros a título 

acessório atuam, ex lege, em nome e por conta das empresas de seguros relativamente às quais estão 

vinculados através de um contrato, aos mesmos são conferidos poderes representativos mínimos que 

implicam que: 

(i) as comunicações, a prestação de informações e a entrega de documentos pelo tomador 

do seguro ao mediador são consideradas como se tivessem sido realizadas perante o segurador;  

(ii) as comunicações, a prestação de informações e a entrega de documentos pelo mediador 

ao tomador do seguro são consideradas como se tivessem sido realizadas pelo segurador.  

Neste sentido, prevê-se no proposto artigo 50.º precisamente que a existência de um contrato de 

mediação – no caso de agentes de seguros e mediadores de seguros a título acessório - determina a 

existência de poderes de representação para efeitos das comunicações, prestações de informações e 

entrega de documentos (para efeitos do n.º 2 do artigo 31.º do RJCS), independentemente de 

existência de poderes de representação para celebrar o contrato de seguro, o qual carece da outorga 

de poderes específicos para o efeito – nos termos da alínea a), do n.º 1 do artigo 24.º do RJDS. 

Outro entendimento resultaria numa desproteção injustificada do tomador do seguro que, 

legitimamente, considera as comunicações realizadas, as informações prestadas e os documentos 

entregues ao agente de seguros ou mediador de seguros a título acessório, que atuam em nome e 

representação da empresa de seguros ao abrigo do contrato de mediação, como se o tivessem sido 

perante o segurador.  

Finalmente, cabe referir que se procedem a ajustamentos pontuais ao 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. 
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IV — Análise 

Na delimitação da análise infra tem-se presente o âmbito das atribuições e competências da 

ASF, devendo também considerar-se que esta autoridade elaborou o anteprojeto preliminar da 

presente proposta, apresentada pelo Governo à Assembleia da República, razão pela qual se expressa 

uma concordância generalizada com a proposta.  

Nestes termos, a ASF submete a possível ponderação do grupo de trabalho os seguintes 

comentários e sugestões de natureza não estrutural: 

1. Quanto ao sumário do diploma, refere-se no mesmo que a presente proposta “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”.  

Entende-se, no entanto, que esta redação induz o intérprete em erro na medida em que a 

transposição da Diretiva (UE) n.º 2016/97, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de janeiro de 

2016, sobre a distribuição de seguros, é assegurada pela aprovação do RJDS, aprovado em anexo à 

proposta de lei, a qual tem como consequência a revogação do RJMS. Este último, como referido 

acima, é o diploma base que regula o acesso e o exercício da atividade de mediação de seguros e 

resseguros em Portugal. Por razões de consistência com este novo regime, são também propostas 

alterações pontuais ao regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e resseguradora, 

aprovado em anexo à Lei n.º 147/2015, de 9 de setembro (“RJASR”).  

As alterações propostas em relação ao 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 (ASF) são igualmente pontuais e não 

decorrem da transposição da Diretiva sobre a distribuição de seguros.   

Face ao exposto, sugere-se a alteração do sumário deste diploma, entendendo-se que o mesmo 

deve indicar expressamente e a título principal que a presente proposta de lei transpõe a Diretiva (UE) 
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n.º 2016/97, de 20 de janeiro de 2016, sobre a distribuição de seguros, e aprova o regime jurídico da 

distribuição de seguros e de resseguros.   

2. Em relação ao artigo 2.º do diploma preambular, que adita à Lei n.º 147/2015, de 9 de 

setembro, o artigo 33.º-A, o qual remete para as disposições aplicáveis às associações mutualistas que 

preencham os requisitos definidos no artigo 136.º do Código das Associações Mutualistas, aprovado 

pelo Decreto-Lei no 59/2018, de 2 de agosto, verifica-se existir uma duplicação em relação ao já 

previsto neste diploma, no respetivo artigo 138.º.  

3. Com referência ao artigo 4.º do Diploma Preambular, que procede a alterações ao 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 (ASF), entende-se ser necessário aditar às alterações já propostas a alteração da alínea e) do 

n.º 6 do artigo 15.º daquele regime, nos seguintes termos:  

“e) Não adotar o comportamento que lhe tenha sido determinado, sendo, nesse caso, o 

desrespeito pela determinação de adoção desse comportamento ponderado pela ASF ou pelo tribunal, 

em caso de impugnação judicial, designadamente para efeitos de verificação da existência de conduta 

dolosa.” 

Através desta alteração pretende-se assegurar a coerência com o n.º 5 do artigo 11º deste 

regime, disposição na qual já é prevista a ponderação daquele comportamento nos termos sugeridos. 

De facto, entende-se que também nos casos em que o arguido regularmente notificado em processo 

sumaríssimo não adota a sanção que lhe é proposta se deve prever a ponderação deste 

comportamento para efeitos de verificação de conduta dolosa quando o processo prosseguir para a 

sua forma comum. 

4. O “regime transitório aplicável em matéria de qualificação adequada”, previsto no artigo 9.º do 

diploma preambular de acordo com o disposto no artigo 40.º da Diretiva sobre a distribuição de 

seguros, fixa o prazo de 23 de fevereiro de 2019 para a conformação dos mediadores de seguros ou 

de resseguros pessoas singulares, membros do órgão de administração dos mediadores de seguros ou 

de resseguros responsáveis pela mediação de seguros e as pessoas diretamente envolvidas na 

atividade de distribuição de seguros ou de resseguros, que exerçam atividade na data de produção de 
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efeitos do RJDS, com as disposições aplicáveis previstas neste regime em matéria de qualificação 

adequada. 

Atendendo às datas previsíveis de aprovação, publicação e entrada em vigor do regime previsto 

na presente proposta cabe ponderar o possível ajustamento desta data, por forma a conferir aos 

destinatários das obrigações em matéria de qualificação adequada um prazo razoável para a 

conformação com as mesmas.  

Neste sentido, tendo em consideração o prazo de transposição da Diretiva sobre a distribuição 

de seguros que já está ultrapassado e que, por isso, não é adequado replicar o prazo previsto na 

mesma, submete-se a possível ponderação que se fixe um prazo de um ano, a partir da data de 

entrada em vigor do RJDS, para conformação com as disposições aplicáveis em matéria de 

qualificação adequada. Entende-se que apenas desta forma o mercado disporá de um período de 

tempo no qual poderá ser exequível realizar as ações de formação necessárias e, inclusive, adaptar a 

oferta formativa existente aos novos requisitos impostos pelo RJDS.   

De facto, dificilmente um período de tempo a conceder para esta conformação inferior a oito 

meses após a data da entrada em vigor da presente lei será suficiente, uma vez que este foi o prazo 

resultante da ponderação do legislador europeu nesta matéria14 no sentido de prever um efetivo regime 

transitório.  

5. No mesmo sentido, com referência à data da produção de efeitos da lei agora proposta, 

refere-se que a data indicada, 1 de outubro de 2018, era a prevista no segundo parágrafo, do n.º 1 do 

artigo 42.º da Diretiva sobre a Distribuição de Seguros, com a redação resultante da Diretiva (UE) n.º 

2018/411, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de março de 2018, que altera a Diretiva (UE) 

n.º 2016/97 no que respeita à data de aplicação das medidas de transposição dos Estados-Membros.  

Resulta da referida diretiva que o legislador europeu, tendo em conta os novos requisitos 

impostos ao mercado, julgou necessário que o setor dispusesse de três meses para se adaptar às 

novas exigências decorrentes da Diretiva sobre a distribuição de seguros. Assim, entende-se, como no 

ponto acima, que o legislador português não deve impor ao mercado nacional que se adapte ao novo 

                                                 
14 Veja-se que o prazo de transposição previsto é 1 de julho de 2018, a data de produção de efeitos 1 de outubro de 

2018 e a data para conformação com os requisitos de qualificação 23 de fevereiro de 2019.  
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regime num período de tempo inferior ao previsto pelo legislador europeu e que, por isso, a data de 

produção de efeitos desta proposta de lei deve ser estabelecida considerando um período não inferior 

a três meses após a data da respetiva entrada em vigor.   

6. Por outro lado, prevê-se, no artigo 3.º do RJDS, a extensão deste regime, com as devidas 

adaptações, à atividade de distribuição desenvolvida por mediadores no âmbito de fundos de pensões 

geridos por empresas de seguros ou sociedades gestoras de fundos de pensões autorizadas a operar 

no território português.  

Por forma a assegurar, a nível nacional, a igualdade de tratamento entre os mediadores de 

seguros registados em Portugal e os mediadores de seguros que exercem a respetiva atividade no 

restante território da União Europeia e que pretendem exercer esta atividade em Portugal, no âmbito de 

fundos de pensões geridos por empresas de seguros ou sociedades gestoras de fundos de pensões 

autorizadas a operar no território português, sugere-se o aditamento de um número ao artigo 3.º do 

RJDS, conforme se dispõe de seguida: 

“N.º 2 – O disposto no presente regime é aplicável, com as devidas adaptações, ao exercício da 

atividade de distribuição desenvolvida por mediadores de seguros, no âmbito de fundos de pensões 

geridos por empresas de seguros ou sociedades gestoras de fundos de pensões autorizadas a operar 

no território português, que exerçam esta atividade em outros Estados membros da União Europeia, 

desde que os mesmos cumpram os requisitos legais e regulamentares aplicáveis.”  

7. Face ao regime mais exigente que se prevê em relação à distribuição de produtos de 

investimento com base em seguros, nomeadamente em matéria de conflitos de interesses, teste de 

adequação e do caráter apropriado, sugere-se uma alteração ao artigo 10.º do RJDS, no sentido de 

permitir uma distinção entre os mediadores, desde logo para efeitos de registo e, em particular, ao nível 

da qualificação adequada e formação contínua.  

Assim, sugere-se a seguinte alteração ao artigo 10.º do RJDS:  

"Artigo 10.º 

Âmbito da atividade 
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1 -  O registo dos mediadores de seguros, de resseguros e de seguros a título acessório é 

realizado, alternativa ou cumulativamente:  

a) No âmbito do ramo Vida; 

b) No âmbito do ramo Vida, excluindo a atividade de distribuição de produtos de investimento 

com base em seguros dos ramos Não Vida; ou 

c) No âmbito dos ramos Não Vida de todos os ramos. 

2 -  A distribuição no âmbito de fundos de pensões exercida por mediadores de seguros 

enquadra-se na alínea a) do número anterior.”   

8. Com referência à subalínea ii) da alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º, sugere-se a inclusão na 

mesma da possibilidade de o agente exclusivo desenvolver atividade para um mesmo grupo segurador, 

nos seguintes termos: “ii) Exercerem a atividade de distribuição para a respetiva empresa de seguros 

ou grupo segurador no âmbito da categoria de agente de seguros, em regime de total exclusividade”. 

9. Na alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º do RJDS, sugere-se a eliminação das referências à 

obrigatoriedade de o mediador de seguros a título acessório dispor, como condição de acesso, de uma 

organização “contabilística própria e estrutura económico-financeira” (mantendo-se a exigência de uma 

organização técnica, comercial e administrativa). Considerando que os mediadores de seguros a título 

acessório só podem exercer a atividade de distribuição de seguros numa base acessória entende-se 

corresponder a um imperativo de proporcionalidade que se distinga, neste aspeto, entre as condições 

de acesso impostas a esta categoria de distribuidores de seguros e as impostas, em particular, aos 

agentes de seguros. Por outro lado, considerando que a atividade dos mesmos corresponde 

sensivelmente à atividade dos mediadores de seguros que exercem a atividade de mediação no âmbito 

da categoria prevista na subalínea ii) da alínea a) do artigo 8.º do atual RJMS, em relação aos quais 

não eram impostas condições de organização, entende-se que esta é a solução que permite assegurar 

uma maior progressividade do nível de exigência dos requisitos legais aplicáveis a estes destinatários.  

10. Um dos princípios transversais subjacentes à Diretiva sobre a distribuição de seguros e, 

consequentemente, do RJDS, é a equiparação, de uma perspetiva de proteção do cliente, dos deveres 

impostos às três categorias de distribuidores, tendo em conta as especificidades de cada um. Assim, 

tendo em conta o dever previsto na alínea h) do n.º 1 do artigo 37.º em relação às empresas de 
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seguros, considera-se que, por imperativos de igualdade de tratamento, o mesmo dever deve ser 

imposto aos mediadores de seguros – embora não extensivo aos mediadores de seguros a título 

acessório uma vez que estes não podem recorrer a outros mediadores para distribuição de produtos de 

seguros.  

Para o efeito, seria conveniente o aditamento da seguinte alínea ao artigo 34.º do RJDS:  

“g) Comunicar anualmente à ASF a identificação dos mediadores de seguros e mediadores de 

seguros a título acessório que utilize para distribuição de produtos de seguros, bem como das pessoas 

que distribuíram os produtos de seguros ao abrigo do n.º 2 do artigo 2.º, e as remunerações pagas pela 

distribuição de seguros, nos termos definidos em norma regulamentar emitida por aquela autoridade;” 

Como consequência, sugere-se a atualização da sanção prevista na alínea ss) do artigo 113.º 

que, na redação proposta, é aplicável apenas a empresas de seguros, em conformidade:  

“ss) O incumprimento por mediador de seguros ou de resseguros ou pela empresa de seguros 

ou de resseguros do dever de comunicar anualmente à ASF a identificação dos distribuidores que 

distribuam os respetivos produtos de seguros, bem como as remunerações pagas pela prestação de 

serviços de distribuição, nos termos, respetivamente, da alínea g) do artigo 34.º e da alínea h) do n.º 1 

do artigo 37.º;” 

11. Adicionalmente, no n.º 2 do artigo 34.º afigura-se conveniente a eliminação da palavra 

“possibilidade” por forma a evitar interpretações incorretas no sentido das quais o meio de 

comunicação definido pela ASF em norma regulamentar como adequado para a informação em causa 

é facultativo. Assim, submete-se a consideração a alteração do n.º 2 do artigo 34.º nos seguintes 

termos:  

“ 2 -  A ASF define, por norma regulamentar, o modo de cumprimento das obrigações previstas 

no n.º 1, incluindo a possibilidade de o recurso às tecnologias de informação e de utilização de 

documentos eletrónicos.” 

12. Em relação ao disposto no n.º 2 do artigo 61.º considera-se relevante o aditamento de uma 

referência clarificando que o responsável pelo pedido de averbamento ao registo da extensão da 

atividade é o mediador e não a empresa de seguros. De facto, para efeitos do registo inicial, cabe à 

empresa de seguros submeter perante a ASF os documentos que instruem o pedido de registo do 
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agente de seguros ou mediador de seguros a título acessório, sendo a ASF que verifica a 

conformidade das condições de acesso do candidato. Posteriormente, no momento do pedido de 

extensão da atividade entende-se desnecessário que seja a empresa de seguros a ter o ónus de 

submeter o pedido quando o agente de seguros ou o mediador a título acessório já dispõe do acesso à 

plataforma através da qual o mesmo deve ser realizado – veja-se que no momento anterior ao registo 

inicial o mediador não dispõe deste acesso. Assim, sugere-se a seguinte alteração:  

“2 -  À instrução e à tramitação do pedido de averbamento ao registo da extensão, pelo 

mediador de seguros ou mediador de seguros a título acessório, é aplicável, com as devidas 

adaptações, o regime previsto para a inscrição no registo de cada categoria de mediadores.”   

13. No artigo 63.º do RJDS importará incluir-se a remissão para os n.os 2 e 3 do artigo 164.º do 

RJASR, uma vez que, para efeitos do regime aplicável em matéria de participações qualificadas, caso 

o requerente corresponda a uma entidade autorizada pelo Banco de Portugal ou pela Comissão do 

Mercado dos Valores Mobiliários, é adequado que a decisão da ASF nesta matéria seja precedida de 

parecer destas autoridades. Note-se que o artigo 63.º remete para o regime previsto no RJASR, 

prevendo o n.º 10 do artigo 163.º deste regime uma remissão para as disposições que, por lapso, não 

terão sido incluídas na remissão do RJDS.   

14. A alínea d) do n.º 1 do artigo 65.º prevê que a declaração de insolvência do mediador de 

seguros ou de seguros a título acessório é fundamento de suspensão do registo do mediador, quando, 

na verdade, a mesma deveria ser geradora do cancelamento do registo, tendo em consideração o 

potencial lesivo que esta situação apresenta em relação aos interesses dos clientes do setor. Face à 

gravidade que a declaração de insolvência do mediador assume em matéria de proteção do cliente, 

considera-se que a consequência adequada será a do cancelamento do registo.  

Neste sentido, submete-se a ponderação a eliminação desta alínea do artigo 65.º e o aditamento 

desta disposição como alínea h) do n.º 1 do artigo 66.º.  

15. No n.º 3 do artigo 78.º são referidos os deveres aplicáveis aos mediadores de seguros que, 

não resultando da transposição da diretiva ou prevendo deveres mais exigentes, devem ser 

qualificados como condições fundadas em razões de interesse geral. Não obstante, a reponderação 



 

 

 

21 

 

das mesmas ao abrigo de um crivo mais exigente, conduz a que a ASF apresente a seguinte sugestão 

de reformulação: 

“3 - Sem prejuízo de outras condições divulgadas pela ASF, por norma regulamentar, são 

sempre consideradas como condições fundadas em razões de interesse geral a que deve obedecer o 

exercício da atividade de distribuição em território português as constantes das alíneas a) a g) h) e k) a 

u) do n.º 1 do artigo 24.º, dos artigos 29.º a 33.º, e das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 34.º, da 

subalínea ii) da alínea b) e das alíneas c) a f) do n.º 2 do artigo 37.º e da subsecção II da secção I do 

capítulo III.”  

16. A falta superveniente de condições de acesso, atendendo à natural gravidade que assume 

em termos da adequada proteção do cliente, constitui fundamento para o cancelamento do registo do 

mediador de seguros, resseguros ou de seguros a título acessório. Entendendo-se que o 

incumprimento, em particular, dos requisitos de acesso em matéria de qualificação adequada e de 

idoneidade assumem um particular risco em termos de prejuízo para o cliente do setor segurador e 

ressegurador, o incumprimento deste deveria deve ser qualificado como contraordenação grave, 

aditando-se ao artigo 113.º a seguinte alínea: 

“ttt) O incumprimento por mediadores de seguros, de resseguros ou de seguros a título acessório 

do dever de assegurar que as pessoas diretamente envolvidas na atividade de distribuição de seguros 

ou de resseguros cumprem os requisitos em matéria de qualificação adequada e de idoneidade, nos 

termos previstos, nos artigos 13.º e 14.º”.  

No mesmo sentido, para que a conformidade com os requisitos aplicáveis em matéria de 

qualificação adequada seja mais acessível e demonstrada com maior eficácia pelos destinatários 

destes requisitos, a redação da alínea j) do n.º 1 do artigo 24.º poderia ser alterada nos seguintes 

termos:  

“ j) Manter atualizada uma listagem com a identificação das pessoas diretamente envolvidas 

na atividade de distribuição de seguros que estejam ao seu serviço, com indicação da respetiva 

qualificação adequada nos termos do presente regime, assim como do estabelecimento em que 

exerçam atividade, se aplicável;”. 
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17. Com referência aos atos delegados adotados ao abrigo da Diretiva sobre a distribuição de 

seguros, foram publicados, em 20 de dezembro de 2017, o Regulamento Delegado (UE) n.º 2017/2358, 

da Comissão, de 21 de setembro de 2017, que complementa a Diretiva (UE) 2016/97 do Parlamento 

Europeu e do Conselho no que diz respeito aos requisitos de supervisão e governação de produtos 

aplicáveis às empresas de seguros e aos distribuidores de seguros, e o Regulamento Delegado (UE) 

n.º 2017/2359, da Comissão, de 21 de setembro de 2017, que complementa a Diretiva (UE) 2016/97 do 

Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito aos requisitos em matéria de informação e às 

normas de conduta aplicáveis à distribuição de produtos de investimento com base em seguros.  

Assim, coloca-se à consideração do legislador mencionar especificamente esta regulamentação 

nas remissões previstas na proposta para os atos delegados adotados ao abrigo da Diretiva sobre a 

distribuição de seguros [cfr. artigo 3.º da proposta de lei, que altera o n.º 2 do artigo 153.º do RJASR, 

alínea n) do n.º 1 do artigo 24.º, n.º 1 do artigo 41.º, n.º 1 do artigo 42.º, n.º 1 do artigo 43.º, artigo 44.º 

e 45.º do RJDS], à semelhança do que sucede no n.º 2 do artigo 33.º. 

Entende-se que estas referências, não tendo como efeito qualquer alteração material, são 

relevantes em termos da completude do regime e, de alguma forma, facilitariam a apreensão, pelo 

intérprete, de todo o quadro legal aplicável em matéria de distribuição de seguros e de resseguros.  

18. Relativamente à transposição das disposições correspondentes ao n.º 1 do artigo 12.º, n.º 2 

do artigo 22.º e último parágrafo do n.º 6 do artigo 1.º da Diretiva sobre a distribuição de seguros, e 

apesar de ser possível considerar que estas disposições não carecem de consagração legal expressa, 

para garantir total completude quanto ao presente processo de transposição, coloca-se a ponderação 

que sejam aditadas à proposta de lei as obrigações relativas à: (i) comunicação à Comissão Europeia 

que a ASF é a autoridade competente para assegurar as funções de supervisão da distribuição de 

seguros e de resseguros; (ii) comunicação à Comissão Europeia e à Autoridade Europeia dos Seguros 

e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA) da adoção na ordem jurídica nacional de disposições 

mais restritivas em relação às obrigações de informação previstas no capítulo V da Diretiva (UE) n.º 

2016/97, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de janeiro de 2016, sobre a distribuição de 

seguros, sendo as mesmas publicadas no sítio da ASF na Internet; e (iii) informação à Comissão 

Europeia sobre quaisquer dificuldades de ordem geral com que os distribuidores de seguros ou de 
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resseguros com sede em Portugal se deparem para se estabelecerem ou exercerem as suas 

atividades em países terceiros.  

 

V – Correções 

Finalmente, e ainda que as questões infra não assumam, em termos substantivos, o relevo das 

questões acima expostas, consideram-se de assinalar algumas questões pontuais resultantes de 

meros lapsos.  

1. Entende-se existir a necessidade de atualização das alíneas do n.º 3 do artigo 1.º da proposta, 

designadamente:  

(i) Na alínea a) da disposição é referido que a presente proposta de lei procede à segunda 

alteração à Lei n.º 147/2015, de 9 de setembro, alterada pelo Decreto-Lei n.º 127/2017, de 9 de 

outubro. No entanto, esta Lei foi alterada também pela Lei n.º 35/2018, de 20 de julho, pelo que a 

presente proposta procede à terceira alteração da mesma.  

(ii) Na alínea b) refere-se que se procede à segunda alteração ao regime jurídico de acesso e 

exercício da atividade seguradora e resseguradora, aprovado em anexo I à Lei n.º 147/2015, de 9 de 

setembro, alterada pelo Decreto-Lei n.º 127/2017, de 9 de outubro. No entanto, este regime foi também 

alterado pela Lei n.º 35/2018, de 20 de julho, pelo que a presente proposta procede à terceira alteração 

do mesmo.  

(iii) Na alínea c) refere-se que se procede à segunda alteração ao 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 (ASF), 

aprovado pela Lei n.º 147/2015, de 9 de setembro, alterada pelo Decreto-Lei n.º 127/2017, de 9 de 

outubro. No entanto, este regime em concreto, aprovado em Anexo II à Lei n.º 147/2015, de 9 de 

setembro, alterada pelo Decreto-Lei n.º 127/2017, de 9 de outubro, e pela Lei n.º 35/2018, de 20 de 

julho, não foi objeto de qualquer alteração até ao momento, pelo que esta será a primeira alteração.  

2. Indica-se também a existência de dois lapsos, na subalínea iii), da alínea d) do artigo 4.º e na 

alínea d) do n.º 3 do artigo do Anexo I do RJDS, uma vez que se referem seguros que “cobram” 
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determinados riscos, em vez de “cubram” determinados riscos. Adicionalmente, refere-se que no n.º 1 

do artigo 2.º do RJDS se verifica uma repetição da alínea a).  

3. Por outro lado, no n.º 3 do artigo 47.º do RJDS a palavra “medidores”, no final da disposição, 

deve ser substituída por “mediadores”.   

4. Para efeito de clarificação, sugere-se o seguinte aditamento ao n.º 1 do artigo 55.º:  

“1 - No caso de cessação dos contratos referidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 16.º e na alínea 

a) do n.º 1 do artigo 20.º os contratos de seguro passam a diretos, devendo as empresas de seguros 

comunicar no prazo de cinco dias a partir do conhecimento da cessação, essa circunstância aos 

tomadores de seguros e informá-los que mantêm o direito de escolher e nomear, nos termos legais, 

mediador de seguros ou de seguros a título acessório para os seus contratos.”  

6. No artigo 62.º é feita uma remissão para a alínea a) do artigo 20.º, não se referindo que se 

trata do n.º 1. Ou seja, deve ser feita remissão para a alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º.  

7. Finalmente, refere-se que no n.º 3 do Anexo I do RJDS a referência a “o curso de seguros” 

está repetida pelo que se sugere a eliminação de uma das referências.  

 

Em 10 de dezembro de 2018 


