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I. Análise sucinta dos factos, situações e realidades respeitantes à iniciativa 

 

A iniciativa apresentada pelo Governo visa transpor para a ordem jurídica interna a Diretiva (UE) 2016/97, 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de janeiro, sobre a distribuição de seguros (a Diretiva 

estabelece normas relativas ao acesso e ao exercício da atividade de distribuição de seguros ou 

resseguros), reforçando a proteção dos tomadores de seguros, segurados e beneficiários de produtos de 

seguros, incrementando os deveres de informação que lhes devem ser prestados. 

O Governo fundamenta a sua iniciativa na necessidade de prevenção de situações de vendas inadequadas 

de produtos de seguros, reforçando os requisitos de qualificação profissional e de conduta da atividade. As 

alterações ao atual regime, introduzidas por esta iniciativa, abrangem essencialmente as seguintes 

dimensões: 

a) Maior e melhor informação, com o reforço dos deveres de informação;  

b) Verificação da adequação dos produtos. Afina-se o grau de exigência comum à distribuição de todo o 

tipo de produtos de seguros. Concomitantemente, reforçam-se os requisitos de supervisão e governação 

dos produtos de seguros com o objetivo de assegurar que, ao longo de todo o ciclo de vida dos seguros, é 

verificada a adequação das condições do seguro face às características, necessidades e perfil do 

segurado. É revisto o artigo 153.º do regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e 

resseguradora (RJASR), aprovado pela Lei n.º 147/2015, de 9 de setembro, na sua redação atual, 

imprimindo maior detalhe sobre o que devem ser as políticas de conceção de produtos. 

c) Prevenção de situações de conflito de interesses. A PPL inclui um capítulo específico dedicado às regras 

de conduta da atividade, sobre produtos de investimento com base em seguros no qual se estabelecem os 

pressupostos de venda destes produtos, nomeadamente a avaliação da adequação e do caráter apropriado 

do produto de seguros, bem como requisitos adicionais sobre as matérias do conflito de interesses e de 

remuneração. Sublinha-se que os investimentos que envolvem este tipo de contratos de seguro são 

frequentemente comercializados como potenciais alternativas ou substitutos de instrumentos financeiros. 

Assim sendo, houve a preocupação de equiparar as regras de comercialização de produtos de seguros às 

regras de comercialização de instrumentos financeiros. 

Ainda no quadro da garantia dos direitos dos consumidores, pretende-se assegurar o mesmo nível de 

proteção aos tomadores de seguros, independentemente do canal de distribuição. Com efeito, as 

atividades abrangidas por este novo regime serão quase as mesmas que as reguladas no Decreto-Lei n.º 

144/2006, de 31 de julho. Porém, a regulação prevista neste regime abrangerá atividades quando exercidas 

diretamente pelas empresas de seguros ou de resseguros.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32016L0097&qid=1531914228706
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32016L0097&qid=1531914228706
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/108165891/201807191205/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/74901081/201807191131/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/74901081/201807191131/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
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Importa ainda referir que a Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros (APROSE) já 

anunciou o seu posicionamento relativamente a esta iniciativa legislativa manifestando especial 

preocupação relativamente aos seguintes pontos: a) Distribuição de seguros sem aconselhamento; b) 

Desigualdade de condições para operadores que exercem a mesma atividade; c) Direito dos consumidores 

a escolherem livremente o distribuidor de seguros. 

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) enviou comentários e contributos sobre os seguintes 

pontos da PPL: 1) o relacionamento entre e com os vários tipos de mediadores (artigo 47.º); 2) poderes de 

representação (artigo 50.º); 3) alteração ao regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora 

e resseguradora no que respeita aos princípios gerais de conduta de mercado; 4) agregadores ou 

comparadores; 5) remuneração de mediadores; 6) pessoas diretamente envolvidas na distribuição de 

seguros. 

Por seu turno, a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP) 

apresentou um parecer positivo referindo apenas que a redação do artigo 13.º (Qualificação adequada) da 

PPL lhes suscita especial preocupação. 

 

 
II. Apreciação da conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais e 

do cumprimento da lei formulário  

 

• Conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais  

A Proposta de Lei n.º 138/XIII/3.ª foi apresentada pelo Governo, no âmbito do seu poder de iniciativa, 

plasmado no n.º 1 do artigo 167.º e na alínea d) do n.º 1 do artigo 197.º da Constituição, e do artigo 118.º 

do Regimento da Assembleia da República (RAR). 

Esta iniciativa reveste a forma de proposta de lei, nos termos do n.º 1 do artigo 119.º do RAR e, conforme 

disposto no n.º 2 do artigo 123.º do RAR e no n.º 1 do artigo 13.º da lei formulário1, menciona que que 

foi aprovada em Conselho de Ministros a 7 de junho de 2018, sendo subscrita pelo Primeiro-Ministro, 

pelo Ministro das Finanças e pelo Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares.  

A presente proposta de lei respeita os limites à admissão da iniciativa, previstos no n.º 1 do artigo 120.º 

do RAR, uma vez que não parece infringir a Constituição ou os princípios nela consignados e define 

concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem jurídica. 

De igual modo, cumpre os requisitos formais elencados no n.º 1 do artigo 124.º do Regimento, uma vez 

que está redigida sob a forma de artigos, tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto 

                                                           
1 Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, que estabelece um conjunto de normas sobre a publicação, a identificação e o formulário 

dos diplomas, alterada e republicada pelas Leis n.os 2/2005, de 24 de janeiro, 26/2006, de 30 de junho, 42/2007, de 24 de 
agosto, e 43/2014, de 11 de julho. 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
https://dre.pt/application/file/25346100


 
Nota Técnica 

 

Proposta de Lei n.º 138/XIII/3.ª  

Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa (5.ª) 

 

principal e é precedida de uma exposição de motivos, cujos elementos são enumerados no n.º 2 da mesma 

disposição regimental. 

Apesar de, na Exposição de Motivos, o Governo referir que foram ouvidas diversas entidades e que foi 

ainda promovida a audição da Autoridade de Supervisão de Seguros e de Fundos de Pensões, do Banco 

de Portugal e da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, não são enviados os pareceres e 

contributos recebidos, não dando cumprimento ao disposto no n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 

274/2009, de 2 de outubro, e no n.º 3 do artigo 124.º do RAR. 

A proposta de lei em apreciação deu entrada a 19 de junho de 2018. Foi admitida e baixou na generalidade 

à Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa (5.ª) por despacho de S. Ex.ª o 

Presidente da Assembleia da República, a 20 de junho de 2018. 

 

• Verificação do cumprimento da lei formulário 

A Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 43/2014, de 11 de julho, lei 

formulário, contém um conjunto de normas sobre a publicação, identificação e formulário dos diplomas 

que são relevantes em caso de aprovação da presente iniciativa e que, por isso, deverão ser tidas em 

conta no decurso do processo da especialidade na Comissão, em particular aquando da redação final. 

Esta iniciativa para além de aprovar o regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e 

resseguradora, procede ainda à terceira alteração (e não à segunda como é referido) à Lei n.º 147/2015, 

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

20 de julho. Ora, estes dois diplomas referem que procedem, respetivamente, à primeira e à segunda 

alterações ao Regime Jurídico de Acesso e Exercício da Atividade Seguradora e Resseguradora, 

aprovado pela Lei n.º 147/2015, de 9 de setembro, não indicando de forma separada a lei, o regime jurídico 

constante do anexo I e o regime processual, como é agora feito no artigo 1.º desta proposta de lei. Sugere-

se assim que a Comissão pondere, em sede de especialidade, fundir as alíneas a), b) e c) do n.º 3 do 

artigo 1.º da proposta de lei, identificando-se no articulado as normas alteradas e a respetiva inserção. 

O título da presente iniciativa legislativa - 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 - traduz sinteticamente o seu objeto, 

mostrando-se conforme ao disposto no n.º 2 do artigo 7.º da lei formulário, podendo, no entanto, ser 

aperfeiçoado em caso de aprovação. No caso de alterar um outro ato normativo, o título deve referir o ato 

alterado, bem como o número de ordem da alteração2, sugerindo-se que se pondere, em sede de 

apreciação na especialidade, a seguinte alteração ao título: 

                                                           
2 Duarte, D., Sousa Pinheiro, A. et al (2002), Legística. Coimbra, Editora Almedina, pág. 200. 

https://dre.pt/application/file/25346100
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70237675/details/normal?l=1
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 “Aprova o regime jurídico da distribuição de seguros e resseguros, transpondo a Diretiva (EU) 2016/97, 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de janeiro de 2016, sobre distribuição de seguros, e procede 

à terceira alteração ao regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e resseguradora, 

aprovado pela Lei n.º 147/2015, de 9 de setembro”. 

Em caso de aprovação esta iniciativa revestirá a forma de lei, nos termos do n.º 3 do artigo 166.º da 

Constituição, pelo que deve ser objeto de publicação na 1.ª série do Diário da República, em conformidade 

com o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º da lei formulário. 

Importará rever a norma sobre produção de efeitos, dado que a mesma estabelece que, sendo aprovada, 

esta lei produz efeitos a partir de 1 de outubro de 2018, o que não parece revelar-se já exequível. 

Nesta fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não nos parece suscitar outras questões em 

face da lei formulário. 

 

III. Enquadramento legal e doutrinário e antecedentes 

 

• Enquadramento legal nacional e antecedentes  

O Programa do XXI Governo Constitucional estabelece como prioridades a reorganização das funções de 

regulação e supervisão para dotar estas atividades de maior racionalidade, criando um sistema 

simultaneamente mais eficaz e com menos sobreposições ou redundâncias, bem como a eliminação de 

exigências burocráticas: 

“Esta reorganização deverá passar por um reforço da capacidade de atuação das entidades reguladoras, 

por uma regulação setorial tendencialmente assente no modelo de regulador único e pela consequente 

ponderação, necessariamente caso a caso, de movimentos de fusão entre reguladores que atuem sobre a 

mesma atividade económica” (página 81).  

De acordo com o previsto no programa do Governo, esta reorganização tem como objetivos, entre outros, 

a afetação dos meios necessários a uma eficaz regulamentação/supervisão, dotando as entidades 

reguladoras de maior capacidade de fiscalização e intervenção, nomeadamente as de âmbito preventivo. 

A independência dos reguladores e supervisores face aos setores regulados é também uma prioridade, 

para garantir o exercício eficaz e transparente das funções destas entidades. 

Os princípios e as normas por que se regem as entidades administrativas independentes com funções de 

regulação, de promoção e de defesa da concorrência respeitantes às atividades económicas dos setores 

privado, público, cooperativo e social, denominadas de “entidades reguladoras”, contam da Lei quadro das 

https://www.portugal.gov.pt/ficheiros-geral/programa-do-governo-pdf.aspx
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entidades reguladoras, aprovada pela Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto3, alterada pela Lei n.º 12/2017, de 

2 de maio. O setor dos seguros e resseguros tem como entidade reguladora a ASF – Autoridade de 

Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, entidade criada ao abrigo do Decreto-Lei n.º 1/2015, de 6 

de janeiro, sendo que à data da publicação da Lei-quadro das entidades reguladoras esta tinha a 

denominação de Instituto Seguros de Portugal. 

Com a presente Proposta de Lei transpõe-se para o ordenamento jurídico interno a Diretiva (UE) 2016/97, 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de janeiro, sobre a distribuição de seguros (Diretiva sobre 

distribuição de seguros), que estabelece normas comuns relativas ao acesso à atividade de distribuição de 

seguros ou resseguros, bem como o seu exercício no seio da União, aplicando-se quer a pessoas coletivas 

quer a pessoas singulares. 

Quanto aos regimes jurídicos relevantes para a apreciação da presente iniciativa, surge primeiramente o 

regime jurídico do acesso e exercício à atividade de mediação de seguros e resseguros que foi aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de julho45, que também transpôs para a ordem jurídica interna a 

Diretiva n.º 2002/92/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de dezembro, relativa à mediação 

de seguros, remetendo para o Instituto de Seguros de Portugal6 a competência para regular as questões 

de índole operacional. Neste sentido, foi publicado o Regulamento n.º 16/2007, de 29 de janeiro7, do 

Ministério das Finanças e da Administração Pública - Instituto de Seguros de Portugal, que sofreu oito 

alterações até ao momento, a última das quais operada pela Norma Regulamentar da Autoridade de 

Supervisão de Seguros e Fundo de Pensões n.º 4/2016-R, de 31 de maio.  

Já a atividade seguradora e resseguradora teve o seu acesso e exercício aprovado pela Lei n.º 147/2015, 

de 9 de setembro8, que aprova o regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e 

resseguradora, bem como 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 2009/138/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 25 de novembro de 2009, que procede à quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 

de janeiro9, à primeira alteração ao regime jurídico do contrato de seguro, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

                                                           
3 Versão consolidada retirada do portal da Internet do Diário da República Eletrónico. 

4 Diploma consolidado retirado do portal oficial do Diário da República Eletrónico, com as alterações introduzidas 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 e pela Lei n.º 147/2015, de 9 de setembro. 
5 Este Decreto-Lei foi publicado no uso da autorização legislativa concedida pela Lei n-º 11/2006, de 4 de abril. 
6 Entretanto renomeado para Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundo de Pensões pelo Decreto-Lei n.º 1/2015, de 6 
de janeiro. 
7 Uma versão consolidada deste Regulamento pode ser encontrada no portal da Internet da Autoridade de Supervisão de 
Seguros e Fundos de Pensões. 
8 Diploma apresentado na sua versão consolidada retirada do portal da Internet do Diário da República Eletrónico. 
9 Versão consolidada retirada do portal da Internet do Diário da República Eletrónico. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/106926280/201807301524/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
http://www.asf.com.pt/
http://www.asf.com.pt/
https://dre.pt/application/file/a/66047084
https://dre.pt/application/file/a/66047084
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32016L0097&qid=1531914228706
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32016L0097&qid=1531914228706
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/74901081/201807191131/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32002L0092&qid=1532946538292
https://dre.pt/application/file/a/3680526
https://dre.pt/application/file/a/74574134
https://dre.pt/application/file/a/74574134
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/108165891/201807191205/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/108165891/201807191205/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32009L0138&qid=1532948103029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32009L0138&qid=1532948103029
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/115751476/201807301155/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/115751476/201807301155/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/105326879/201807301156/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/application/file/a/629319
https://dre.pt/application/file/a/670463
https://dre.pt/application/file/a/66047084
https://dre.pt/application/file/a/66047084
https://dre.pt/application/file/a/70236403
https://dre.pt/application/file/a/672551
https://dre.pt/application/file/a/66047084
https://dre.pt/application/file/a/66047084
http://www.isp.pt/winlib/winlibimg.aspx?skey=F034364899774DD9AE3FD95B4D78FB63&doc=16123&img=5550&save=true
http://www.asf.com.pt/
http://www.asf.com.pt/
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72/2008, de 16 de abril10, à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 40/2014, de 18 de março11, e revoga o 

Decreto de 21 de outubro de 1907 e o Decreto-Lei n.º 90/2003, de 30 de abril. 

As condições de acesso e de exercício da atividade seguradora e resseguradora, a supervisão dos grupos 

seguradores e resseguradores, a recuperação destas empresas bem como a sua liquidação encontram-se 

aprovados no Anexo I da referida Lei. 

Com a Portaria n.º 74-B/2016, de 24 de março são fixadas as taxas devidas à Autoridade de Supervisão 

de Seguros e Pensões pelas empresas de seguros, entidades gestoras de fundos de pensões, mediadores 

de seguros ou resseguros e entidades promotoras de cursos de formação sobre seguros, conforme previsto 

pelo n.º 2 do artigo 38.º dos estatutos da referida entidade. 

No portal da Internet da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões está disponível uma 

listagem das circulares e normas emitidas por esta entidade sobre a matéria em apreço na presente 

iniciativa.  

Ainda com relevo para a apreciação da presente iniciativa, cumpre mencionar: 

• O Código das Associações Mutualistas; 

• O sítio na Internet do Banco de Portugal; 

• O sítio na Internet da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários; 

• Os princípios e as regras a que deve obedecer o funcionamento das entidades de resolução 

alternativa de litígios de consumo e o enquadramento jurídico das entidades de resolução 

extrajudicial de litígios de consumo em Portugal que funcionam em rede, aprovados pela Lei n.º 

144/2015, de 8 de setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 102/2017, de 23 

de agosto; 

• O Código Penal12; e 

• O Regime geral dos ilícitos de mera ordenação social13. 

 

• Enquadramento doutrinário/bibliográfico 

BRITO, Maria Helena – Coerência ou fragmentação no Direito Internacional Privado dos seguros. Themis. 

Coimbra. ISSN 2182-9438. Ano 17, nº 30/31 (2016), p. 39-66. Cota: RP-205 

Resumo: Neste artigo a autora «observa a coerência ou fragmentação do sistema de Direito Internacional 

Privado em vigor no ordenamento jurídico português a propósito do regime aplicável aos contratos 

internacionais de seguro, do ponto de vista da harmonização do direito no contexto da União Europeia. A 

                                                           
10 Versão consolidada retirada do portal da Internet do Diário da República Eletrónico. 
11 Versão consolidada retirada do portal da Internet do Diário da República Eletrónico. 
12 Diploma consolidado retirado do portal da Internet da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa. 
13 Diploma consolidado retirado do portal da Internet da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/105326879/201807301156/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/115751479/201807301207/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/application/file/a/571369
https://dre.pt/application/file/a/73973772
http://www.asf.com.pt/winlib/cgi/winlib.exe?lang=&cap=9&skey=&tpp=10&pag=1&sort=4&thes0=566,2715&pesq=8&ckthes=on&ckbo=on&guid=%7b5B467550-AC7B-4F1B-96B9-A455B8F39B99%7d
http://www.asf.com.pt/winlib/cgi/winlib.exe?lang=&cap=8&skey=&tpp=10&pag=1&sort=4&thes0=566,2715&pesq=8&ckthes=on&ckbo=on&guid=%7b5B467550-AC7B-4F1B-96B9-A455B8F39B99%7d
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/115879178/details/normal?p_p_auth=lFlTbpI1
https://www.bportugal.pt/
http://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://dre.pt/application/file/a/70215159
https://dre.pt/application/file/a/70215159
https://dre.pt/application/file/a/108039224
https://dre.pt/application/file/a/108039224
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=109&tabela=leis
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=166&tabela=leis
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análise incide sobre os regulamentos europeus, designadamente sobre o Regulamento Roma I e o 

Regulamento Bruxelas I-bis.» 

HENRIQUES, Sérgio Coimbra – Invalidade do contrato de seguro por violação de deveres de informação. 

Themis. Coimbra. ISSN 2182-9438. Ano 16, nº 28/29 (2015), p. 243-301. Cota: RP-205 

Resumo: Neste artigo «estudam-se as situações de invalidade do contrato de seguro resultantes da 

violação de deveres de informação pelas partes. Por um lado, o tomador de seguro e segurado devem 

esclarecer o segurador de todas as circunstâncias que sejam do seu conhecimento e que, no seu 

entendimento, possam relevar na determinação do risco relativo ao contrato de seguro que pretendem 

celebrar. Por outro lado, o segurador deve esclarecer e informar o tomador de seguro da adequação de 

determinado contrato de seguro às suas pretensões e expectativas negociais. As invalidades do contrato 

de seguro resultantes da violação destes deveres podem, em determinados casos, frustrar a aplicação do 

regime geral do erro negocial. Nessa medida, procurámos explicitar as controvertidas relações entre 

regimes, articulando-os tendo em vista os interesses e posição negocial das partes.» 

PRATA, Ana – A obrigação de informar na responsabilidade pré-contratual. Themis. Coimbra. ISSN 2182-

9438. Ano 17, nº 30/31 (2016), p. 7-38. Cota: RP-205 

Resumo: «Este texto contém uns breves apontamentos sobre uma das obrigações pré-contratuais: a 

obrigação de informação. Começa-se por um enunciado sumário da situação do instituto nas ordens 

jurídicas mais próximas da portuguesa. Referem-se alguns princípios componentes da obrigação de 

informar, não omitindo – ponto que é mais relevante na literatura sobre o tema – exemplos de situações 

em que tal obrigação não existe na fase negociatória.» 

TEMAS DE DIREITO dos seguros. Coimbra : Almedina, 2016. 469 p. (MLGTS).  ISBN 978-972-40-6783-

4. Cota : 24 – 91/2017. 

Resumo: «Esta publicação reúne um conjunto de estudos sobre alguns dos principais temas da parte geral 

da lei do contrato de seguro aprovada pelo Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de abril. Os estudos (…) foram 

elaborados com o intuito de condensar os aspetos teóricos fundamentais e os principais vetores de 

aplicação prática consolidada da contratação de seguros, com vista a fornecer ao mercado entendimentos 

e conteúdos não disponíveis noutras obras da especialidade. 

Os estudos incidem sobre o contrato e a apólice de seguro, a aplicação da lei no tempo, a aplicação da lei 

no espaço, a liberdade contratual, os seguros proibidos, a proibição de práticas discriminatórias, a 

representação, os contratos celebrados à distância, o seguro por conta de outrem, o prémio, o contrato de 

resseguro, os deveres de informação das partes, o risco e suas vicissitudes, a insolvência do tomador do 

seguro e os seguros coletivos e de grupo.» 
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• Enquadramento do tema no plano da União Europeia 

Em 2003, a Diretiva 2002/92/CE14 veio regular a venda de produtos de seguros na União Europeia (UE). 

Conhecida como Diretiva de mediação de seguros (IMD), a Diretiva 2002/92/CE obriga os corretores e 

outros intermediários de seguros a registrar-se no seu país de origem respeitando requisitos mínimos. 

Desta forma, a IMD regula as práticas dos agentes e corretores relativas à venda de todos os produtos de 

seguros, regulamentando produtos de seguros gerais, como os seguros automóveis, assim como apólices 

de seguro de vida, incluindo as que incluem produtos de investimento. 

Em 2016, a Diretiva (UE) 2016/9715 (IDD) que reformula e substitui a Diretiva 2002/92/CE, visou melhorar 

a forma como os produtos de seguros são vendidos, proporcionando benefícios reais aos consumidores e 

aos investidores não profissionais na UE, estabelecendo deste modo, um quadro jurídico atualizado e 

harmonizado na distribuição de produtos de seguros e resseguros, incluindo produtos de investimento com 

base em seguros. A IDD alargou o espectro, passando a incorporar também as companhias de seguros e 

outras empresas que vendem seguros, em oposição a apenas agentes de seguros e corretores. 

A IDD pretende assim, assegurar maior transparência dos distribuidores de seguros relativamente ao preço 

e custo dos seus produtos e informações de melhor qualidade e mais compreensíveis, tendo como 

propósito criar as condições para que os consumidores tomem decisões mais informadas, com um 

documento simples16 e normalizado de informação sobre o produto de seguros para os produtos de 

seguros do ramo não-vida e regras de conduta mais exigentes. As novas regras são aplicáveis a todos os 

canais de distribuição, incluindo a venda direta pelas empresas de seguros, equitativamente para todos os 

distribuidores, garantindo normas uniformes de proteção dos consumidores. 

A CE solicitou à EIOPA que propusesse um formato normalizado para o Documento de Informação sobre 

Produtos de Seguro (IPID) para contratos de seguro não vida, através da Implementação de Normas 

Técnicas (ITS). Assim, antes de comprar um produto de seguro, os consumidores poderão familiarizar-se 

com o produto que estão a adquirir, podendo comparar com outros produtos de seguros disponíveis.  

Em 21 de setembro de 2017, a Comissão Europeia (CE) adotou dois regulamentos delegados de forma a 

complementar a IDD: o Regulamento POG relativo aos requisitos de supervisão e governação dos produtos 

aplicáveis às empresas de seguros e aos distribuidores de seguros17 e o Regulamento IBIP relativo aos 

                                                           
14 Diretiva 2002/92/CE relativa à mediação de seguros com efeitos a partir de 23 de fevereiro de 2018. 

15 Diretiva (UE) 2016/97 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de janeiro de 2016, sobre a distribuição de seguros. 
16 Documento de Informação sobre Produtos de Seguro (IPID). 
17 Regulamento Delegado (UE) 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. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32002L0092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32002L0092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/LSU/?uri=celex:32002L0092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0097
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32002L0092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0097
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0097
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1469
https://eiopa.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1469
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1469
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0097
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2358
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2359
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requisitos em matéria de informação e às normas de conduta aplicáveis à distribuição de produtos de 

investimento com base em seguros18.  

Com base nas recomendações do relatório do grupo de peritos de De Larosière sobre o reforço do sistema 

europeu de supervisão, foi operacionalizado o Sistema Europeu de Supervisão Financeira (SESF), sendo 

composto pelo Comité Europeu do Risco Sistémico (ESRB), pelas três Autoridades Europeias de 

Supervisão – designadamente a Autoridade Bancária Europeia (EBA), a Autoridade Europeia dos Valores 

Mobiliários e dos Mercados (ESMA) e a Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de 

Reforma (EIOPA) — e supervisores nacionais.  

O principal objetivo do Sistema Europeu de Supervisão Financeira (SESF) é assegurar que as regras 

aplicáveis ao setor financeiro sejam impostas adequadamente em todos os Estados-Membros, com o 

objetivo de preservar a estabilidade financeira, promover a confiança e proteger os consumidores. O SESF 

tem igualmente por objetivo desenvolver uma cultura de supervisão comum e facilitar a realização de um 

mercado financeiro único a nível europeu, atuando como sistema de supervisão micro e macroprudencial. 

O principal propósito da supervisão microprudencial é controlar e limitar as dificuldades de instituições 

financeiras individuais, de forma a proteger os consumidores. A exposição do sistema financeiro a riscos 

comuns não é tomada em consideração no quadro da supervisão microprudencial, mas sim na supervisão 

macroprudencial, visando ultrapassar as dificuldades do sistema financeiro no seu todo, de modo a 

proteger a economia global de perdas significativas em termos reais. No âmbito do SESF, o ESRB é 

responsável pela supervisão macroprudencial do sistema financeiro da UE, ao passo que a supervisão 

microprudencial é efetuada pela EBA, a EIOPA, a ESMA, que cooperam no quadro de um comité conjunto.  

 

• Enquadramento internacional 

Países europeus 

Considerando que a presente iniciativa transpõe para o ordenamento jurídico uma Diretiva relacionada 

com a distribuição de seguros, optou-se por se apresentar a seguir as ligações para a legislação (nas 

línguas de compreensão mais comum) dos países da União que, até à data, já a transpuseram e 

comunicaram essa transposição, presente no sítio da Internet Eur-Lex. Para além destes, também a 

Dinamarca, Eslováquia, Estónia, Finlândia, Holanda, Hungria, Lituânia, Malta, Polónia e Suécia, já 

realizaram a transposição do referido instrumento legislativo comunitário. A Bulgária, Croácia, Eslovénia, 

Espanha, Grécia, Letónia, Luxemburgo, República Checa e Roménia ainda não transpuseram a Diretiva.  

Alemanha 

Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 20. Januar 2016 über Versicherungsvertrieb und zur Änderung weiterer 

Gesetze19 

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_2.6.14.pdf
http://www.esrb.europa.eu/home/html/index.pt.html
http://www.eba.europa.eu/
https://www.esma.europa.eu/
https://www.esma.europa.eu/
https://eiopa.europa.eu/
https://eiopa.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_2.6.14.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_2.6.14.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/NIM/?uri=CELEX:32016L0097&qid=1532966203172
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl117s2789.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl117s2789.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl117s2789.pdf
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IV. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria 

 

• Iniciativas legislativas e petições 

Efetuada uma pesquisa à base de dados do processo legislativo e da atividade parlamentar (AP), 

verificou-se que, neste momento, não existem pendentes, sobre matéria idêntica ou conexa, quaisquer 

iniciativas legislativas ou petições. 

 

                                                           
18 Regulamento Delegado (UE) 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. 
19 Aviso sobre o montante mínimo de seguro (tradução livre) Bekanntmachung über die Höhe der 
Mindestversicherungssummen gemäß § 9 Absatz 2 und § 12 Absatz 4 der Versicherungsvermittlungsverordnung sowie § 9 
Absatz 2 der Finanzanlagenvermittlungsverordnung. 
20 A autoridade de supervisão do país – Financial Conduct Authority – publicou, no exercício dos seus poderes de regulador, 
um conjunto de regras a seguir pelas empresas do ramo. 

Áustria 

Bundesgesetz, mit dem das Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, das 

Versicherungsvertragsgesetz und das Einkommensteuergesetz 1988 geändert werden 

(Versicherungsvertriebsrechts-Änderungsgesetz 2018 - VersVertrRÄG 2018) 

Bélgica 

31 juillet 2017. - Loi modifiant la loi du 2 août 2002 

24 septembre 2017 - Arrêté royal portant approbation du règlement de l'Autorité des 

services et marchés financiers précisant les règles de procédure applicables à la 

réception et au traitement des signalements d'infractions 

França 

Ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d'assurances 

Décret n° 2018-431 du 1er juin 2018 relatif à la distribution d'assurances 

Arrêté du 29 juin 2018 portant modification de l'arrêté du 9 juin 2016 relatif au registre 

unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances et à l'article L. 546-1 du code 

monétaire et financier 

Irlanda European Union (Insurance Distribution) Regulations 2018 

Itália 
Attuazione della direttiva UE 2016/97 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 

20.1.2016, relativa alla distribuzione assicurativa 

Reino Unido 
The Insurance Distribution (Regulated Activities and Miscellaneous Amendments) Order 

201820 

https://www.gesetze-im-internet.de/mindversshbek_2018/BJNR600200018.html
https://www.gesetze-im-internet.de/mindversshbek_2018/BJNR600200018.html
https://www.gesetze-im-internet.de/mindversshbek_2018/BJNR600200018.html
https://www.handbook.fca.org.uk/instrument/2018/FCA_2018_25.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2018_I_16/BGBLA_2018_I_16.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2018_I_16/BGBLA_2018_I_16.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2018_I_16/BGBLA_2018_I_16.pdfsig
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2017/07/31/2017040465
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=17-09-28&numac=2017013378
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=17-09-28&numac=2017013378
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=17-09-28&numac=2017013378
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2018/5/16/ECOT1734966R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/1/ECOT1734968D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/6/29/ECOT1815738A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/6/29/ECOT1815738A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/6/29/ECOT1815738A/jo/texte
https://www.finance.gov.ie/wp-content/uploads/2018/06/SI-229-of-2018-European-Union-Insurance-Distribution-Regulations-2018.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/16/18G00095/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/16/18G00095/sg
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2018/546/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2018/546/contents/made
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V. Consultas e contributos 

 

• Consultas facultativas 

Poderá ser pertinente ponderar a audição, em sede de especialidade, da Associação Portuguesa de 

Seguradores (APS) e da Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros (APROSE), que já 

solicitaram à COFMA audiência, bem como da Associação de Instituições de Crédito Especializado, a 

Associação Portuguesa de Bancos (APB), a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor 

(DECO), a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP) e a 

Associação Portuguesa de Leasing, Factoring e Renting,  

 

• Contributos de entidades que se pronunciaram 

Já remeteram parecer à AR, a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios 

(APFIPP),  a Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros (APROSE) e a Associação 

Portuguesa de Seguradores (APS). A síntese dos contributos destas entidades encontra-se no capítulo 

introdutório desta Nota Técnica. 

 

VI. Apreciação das consequências da aprovação e dos previsíveis encargos com a sua 

aplicação 

 

Em face da informação disponível, não é possível quantificar eventuais encargos resultantes da aprovação 

da presente iniciativa. 

 


