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Transposição da Diretiva da Distribuição de Seguros (DDS) 

para o Regime Jurídico Português 

 

Posição das empresas seguradoras membros da ASFAC  

Setembro 2018 

 

Este é um documento informativo sobre a posição da ASFAC – Associação de Instituições de 

Crédito Especializado e as seguradoras membros da associação, composto pelos seguintes 

pontos. 

I. O que são seguros de baixa complexidade 

II. Factos relevantes 

III. Riscos para os consumidores da aplicação da diretiva tal como está 

IV. Benchmarks internacionais 

V. Sugestões para a transposição da diretiva 

VI. Conclusão sumária 

Anexo segue documento informativo que compara alguns dos pontos-chave na 

Transposição da DDS em quatro países da Zona Euro. 

 

I. SEGUROS DE CRÉDITO DE BAIXA COMPLEXIDADE 

Os seguros de crédito de baixa complexidade são aqueles que garantem que uma compra 

com recurso a crédito ao consumo, cartões de crédito e crédito ao retalho (ex. compra de 

carro em segunda mão ou de uma TV, frigorífico, etc.) será comparticipada ou totalmente 

paga pela seguradora no caso de o consumidor não poder pagar esse mesmo crédito 

(exemplos mais comuns são o desemprego, doença, incapacidade ou morte). 

A denominação destes produtos deve-se ao facto de o seguro não ser ajustável, isto é, 

quem o vende não pode alterar condições do seguro, pelo que apenas precisa de entender 

e saber explicar as condições já predefinidas pelas seguradoras. 

Estes seguros são simples e incidem sobre créditos de baixo valor, mas a sua expressão 

global e as garantias que dão aos consumidores em situações de crise são muito relevantes. 
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II. FACTOS RELEVANTES 

Balanço atividade seguradora deste setor nos últimos 10 anos 

 Houve vários períodos em que, simultaneamente, mais de 10% da população esteve 

protegida com seguro de crédito; 

 Setor segurador terá pago cerca de 150 milhões de Euros em sinistros (média de 15 

milhões de euros/ano); 

 Cerca de 170 mil pessoas envolvidas em sinistros (média de 17 mil pessoas/ano); 

 Relacionando os dois valores supra, o valor médio pago por sinistro é de 882 Euros 

 Volume de sinistros multiplica por 5 em períodos de subida do desemprego; 

 Percentagem de reclamações de clientes é inferior a 0,03% do total dos sinistrados, 

o que demonstra a satisfação dos clientes com estes produtos; 

 Menos de 50 ações de contencioso por ano; 

Conclusão: Seguros de crédito abrangem centenas de milhares de portugueses e têm tido 

um papel muito relevante para a proteção dos consumidores, principalmente em alturas de 

maior fragilidade financeira, tendo uma elevada taxa de sucesso e muito poucas queixas. 

Formação dos vendedores 

Entre 10.000 e 15.000 pessoas envolvidas nas vendas de crédito receberam formação 

técnica e comercial sobre estes produtos. 

No contato com o cliente, a formação comercial exerce um papel igualmente importante 

como a formação técnica, uma vez que o vendedor tem de saber apresentar o produto e 

responder a dúvidas do consumidor. 

Uma alteração significativa no período da formação e no formato dos testes associados 

pode ter um impacto na atividade seguradora e no acesso aos seguros. 

 

III. RISCOS PARA OS CONSUMIDORES 

A transposição da DDS para Portugal tal e qual está na Proposta de Lei atual confere um 

risco para os consumidores portugueses que têm maior necessidade em recorrer ao crédito 

ao consumo (normalmente, sem rendimentos para compra “a pronto”).  

Num período em que os consumidores portugueses, face ao maior otimismo das famílias e a 

um maior dinamismo económico, investem mais e recorrem mais ao crédito, na 

generalidade, calcula-se que as taxas de juro diretoras da Zona Euro deverão começar a 

subir em 2019, o que irá resultar em maiores encargos com créditos globais para as famílias. 

Sendo expectável que não se repita a recente crise económica e financeira, é importante 

saber que os riscos aumentam consideravelmente em períodos de recessão económica (o 

aumento do desemprego pode elevar o incumprimento do pagamento de créditos em até 5 
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vezes), pelo que os seguros de crédito assumem uma importância ainda mais relevante 

neste período. 

A sustentar esta visão, estudos recentes demonstram que as maiores preocupações dos 

consumidores na altura de contrair um crédito, aquelas que os mesmos não conseguem 

controlar, coincidem com as razões que levam a um maior incumprimento: desemprego, 

doença grave e/ou prolongada e morte ou invalidez. 

Com a transposição da DDS tal como está, nomeadamente na duração e formato da 

formação, consideramos que existe um claro desincentivo à venda, distribuição e aquisição 

dos seguros de crédito de baixo valor que podem deixar os consumidores desprotegidos no 

futuro. 

Acreditamos igualmente que, por as seguradoras se regerem pelas leis dos países onde têm 

a sua personalidade jurídica, uma sucursal de uma seguradora internacional, a atuar em 

Portugal, terá claras vantagens face às suas concorrentes nacionais ou com personalidade 

jurídica portuguesa, uma vez que a transposição da DDS para outros países da EU tem 

obrigações muito menos exigentes. 

Outra preocupação prende-se com uma possível regressão da lei, que, na última versão do 

documento de transposição da DDS, pede exclusividade de cada vendedor de automóveis a 

um seguro de crédito. Face ao modelo atual, em que o vendedor tem de apresentar três 

opções ao comprador, parece-nos uma clara redução da oferta aos consumidores. 

 

IV. BENCHMARKS INTERNACIONAIS 

Esta Diretiva tem sido transposta para lei em países da Zona Euro de formas variadas, mas, 

de forma geral, parecendo-nos menos arriscadas para os consumidores e tendo em conta o 

bom track-record desta atividade. 

Estas diferenças face ao que se prevê na transposição para lei nacional (que podem ver no 

documento anexo) poderão ainda ter um efeito negativo sobre a concorrência entre as 

empresas que têm sede, sucursais ou filiais em Portugal, pois cada uma terá de respeitar a 

legislação do seu país de origem. No formato atual, as seguradoras sujeitas à lei nacional 

ficam em clara desvantagem. 

Podem-se ver igualmente diferenças consideráveis quer nas horas quer no formato da 

formação a cada vender, um dos maiores riscos para o setor e para o consumidor que 

podemos assistir neste momento. 

 

 

 

 



 

4 
 

V. SUGESTÕES PARA A TRANSPOSIÇÃO DA DIRETIVA 

Feito este enquadramento, as nossas principais sugestões para a transposição sobre esta 

diretiva incidem sobre dois pontos da formação dos vendedores dos seguros de crédito 

presentes nos pontos de venda: 

 Consideramos importante que a formação seja proporcional à complexidade do 

produto e à dimensão do crédito. 

Uma das propostas que nos parece exagerada é a formação ter 130 horas (por comparação, 

para tirar a carta de condução gastam-se 60 horas e uma pós-graduação de um ano pode ter 

140 horas de aulas).  

Dado os produtos serem de baixa complexidade e não poderem ser ajustados pelo 

vendedor, no nosso entender o principal foco da formação deve ser assegurar que o 

formando entende bem o que é o produto e quais os direitos e deveres do consumidor e da 

seguradora. 

Os conteúdos para tal formação estão definidos e um aumento substancial das horas 

necessárias para os transmitir não terá ganhos de aprendizagem, podendo até levar a 

confusão. 

Adicionalmente, a formação não dispensa a formação comercial, pois esta é essencial para 

explicar o seguro ao consumidor, pelo que será cumulativa com a formação técnica. 

Note-se ainda que, mesmo a nível nacional, há uma enorme divergência face a práticas 

noutros setores igualmente regulados. A Portaria n.º 385-C/2017, de 29 de Dezembro, e 

para a qual forma ouvidos a ASF e o BdP, define que trabalhadores e prestadores de 

serviços que intervêm na elaboração, comercialização e celebração de contratos de crédito 

hipotecário, um produto deveras mais complexo que um seguro de baixa complexidade, 

devem ter formação mínima de 25 horas e que esta pode ser feita à distância. 

Assim, a nossa sugestão de tópicos para a formação é: 

1) Enquadramento e objectivos da formação 

2) Tipologia de Seguro:  

2.1 Contextualização e noções básicas 

2.2 Portefólio de produtos 

2.3 Coberturas/Garantias 

2.4 Exclusões 

2.5 Gestão de sinistros: como proceder e documentação 

3) Conselhos práticos 

4) Perguntas Frequentes 

5) Teste de conhecimentos 

 

A formação deve ser mais eficiente que o previsto no Proposta de Lei 
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Defendemos que há claras vantagens, comprovadas, que a formação seja focada num 

sistema de e-learning, o qual permite uma formação mais eficaz e uma maior fiscalização 

por parte da entidade reguladora. 

Dado o elevado número de vendedores, estarão envolvidos somas avultadas e uma 

necessidade de disponibilidade de pessoal por parte dos retalhistas que podem 

desincentivar a participação nestas formações. 

E, consequentemente, o desincentivo à comercialização destes seguros de crédito por parte 

das retalhistas, colocando os consumidores em risco. 

Formação segura exclusivamente on-line - Vantagens do modelo autenticado com chave 

móvel digital 

 

A formação exclusivamente online permite disponibilidade e acessibilidade permanentes à 

formação, independentemente da localização e da hora de acesso, permitindo assim um 

ensino adaptado ao ritmo de aprendizagem de cada formando. 

Desta forma consegue-se também reduzir o custo de formação comparativamente com 

custo de formação presencial. Por outro lado, a formação nestes moldes, permite 

uniformização e controlo de qualidade de formação.  

O facto de existir em Portugal a chave móvel digital que é o meio digital mais seguro para a 

comprovação da identidade dos formandos possibilitará que eta formação seja a mais 

adequada, eficaz e segura da Europa, pois em mais nenhum país europeu existe este meio 

público e seguro de autenticação forte dos formandos.  

Isto significará que Portugal se afirmará como país de vanguarda na utilização deste tipo de 

mecanismo para garantir a segurança (comprovação da identidade e autenticação) dos 

formandos digitais. Por outro lado, o facto de se usar a chave móvel digital neste tipo de 

formação profissional online legalmente imposta servirá para expandir o uso da chave 

móvel digital a outros sectores de actividade, indo ao encontro dos objetivos do Governo 

Português nesta matéria. 

 

VI. CONCLUSÃO SUMÁRIA 

De forma sumária, este documento sustenta a razão pela qual as seguradoras membro da 

ASFAC sugerem as seguintes alterações à última versão do documento de transposição da 

DDS para lei: 

i. Reduzir o tempo de formação técnica inicial dos distribuidores de seguros que lidem 

com produtos de baixa complexidade e/ou em regime de exclusividade para 25 

horas, à semelhança do que sucede na formação de distribuidores de créditos 

hipotecários e noutros países da Europa. Cumulativamente, ou alternativamente, 

aplicar a proporcionalidade da formação, aumentando o tempo necessário de 
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formação de acordo com o volume dos créditos a atribuir (semelhante ao modelo 

adotado na Alemanha); 

 

ii. Possibilitar que a formação e o exame final seja em e-learning, dada as ferramentas 

auditadas que existem atualmente e permitindo um acompanhamento e uma 

fiscalização, pela própria ASF, mais eficaz e alargada; 

 

 

iii. Manter a possibilidade de vendedores de automóveis em apresentar mais do que 

uma solução de seguro de crédito a cada consumidor, dando-lhe liberdade de 

escolha e possibilidade de comparação. 


