
 

ASPETOS CRÍTICOS DA PROPOSTA DE LEI Nr. 138/13/3.ª 

 

I – Artigo 50.º - Poderes de representação 

Vem determinar que “o agente de seguros e o mediador de seguros a título acessório atua em 

nome e com poderes de representação do segurador, independentemente de este lhe ter 

conferido os poderes para celebrar contratos em seu nome”.  

 

1 – Não é uma norma que resulte da Diretiva. É uma opção do legislador nacional; 

 

2 – Admitir que possa haver poderes de representação jurídica sem que esses poderes tenham 

sido conferidos por mandato da empresa de seguros excede todos os limites da razoabilidade; 

 

3 – A lei do contrato de seguro (DL 72/2008, de 16 de abril), nos seus artigos 30.º e 31.º, já regula 

esta matéria e a da representação aparente em termos equilibrados. 

 

4 – É contraditório com a definição de agente de seguro do artigo 9.º, n.º1, al a) que diz que 

“agente de seguros, categoria em que a pessoa exerce a atividade de distribuição de seguros em 

nome e por conta de uma ou mais empresas de seguros ou de outros mediadores de seguros, 

nos termos do contrato ou dos contratos que celebre com essas entidades”. Ou seja, por 

definição exige sempre contrato escrito com a definição dos poderes atribuídos ao agente. 

 

5 – Ademais, encerra o perigo de, com elevado grau de probabilidade, vir a ser interpretada e 

aplicada no sentido de se considerarem assumidos pela seguradora, riscos que aquela não esteja 

legalmente autorizada a subscrever, ou que, ainda que estando, não possa ou não deva assumir, 

designadamente por falta de capacidade interna ou por não dispor de adequado suporte de 

resseguro, podendo colocar-se em causa o próprio equilíbrio técnico da exploração do ramo ou, 

até, consoante  gravidade de eventual sinistro, a própria solvabilidade da seguradora. 

 

Deve, pois, ser eliminado 

  



 

II – Relacionamento entre os vários tipos de mediadores (artigo 47.º) 

 

1 - Os considerandos (39) e (40) da Diretiva que “O crescente leque de atividades que muitos 

mediadores e empresas de seguros exercem em simultâneo tem aumentado o potencial conflito 

de interesses entre estas diferentes atividades e os seus clientes” e que “Deverão ser fornecidas 

antecipadamente aos clientes informações claras sobre o estatuto das pessoas que vendem os 

produtos de seguros e sobre a natureza da remuneração que recebem. Essas informações 

deverão ser fornecidas aos clientes na fase pré-contratual. O seu papel é mostrar a relação entre 

a empresa de seguros e o mediador, se aplicável, bem como o tipo de remuneração dos 

mediadores” 

2 - O artigo 18.º, alínea a), v) da Diretiva estabelece que os Estados-membros asseguram que 

“com a devida antecedência em relação à celebração de um contrato de seguro, um mediador 

de seguros informe os seus clientes: … se atua em representação do cliente ou em nome e por 

conta da empresa de seguros” 

3 – Ou seja, o mediador de seguros parece só poder vir a atuar numa de duas posições: ou em 

representação do cliente ou em nome e por conta da empresa de seguros. A diretiva não prevê 

nenhum terceiro género. Nem prevê que o mediador possa cumular as duas posições, isto é 

atuar simultaneamente em nome e por conta da empresa de seguros e em representação do 

cliente. 

4 – De onde resulta que deve considerar-se vedada a possibilidade de agentes que atuam em 

nome e por conta de empresas de seguros possam também atuar em nome e por conta de 

corretores de seguros (também eles incluídos no conceito de mediadores) os quais por definição 

exercem a atividade de distribuição e seguros de forma independente face às empresas de 

seguros. 

5 – Ora, o artigo 47.º, n.º3 deixa em aberto a possibilidade de um mediador, incluindo 

corretores, poderem “recorrer” à colaboração de outros mediadores (leia-se agentes). 

 

6 – Não se vê como se possa informar com transparência e clareza o cliente qual o estatuto do 

mediador, se este atuar simultaneamente na veste de corretor (independente, como exige o 

artigo 9.º, n.º1 alínea b)) mas recorrendo a agentes (que atuam em nome e por conta das 

empresas de seguros (artigo 9.º, n.º1 alínea a)). A lei deveria vedar em absoluto a possibilidade 

de agentes trabalharem com corretores e vice-versa, sob pena de se desvirtuarem as regras de 

representação previstas na diretiva e os deveres de informação a prestar aos clientes.  

 

Pelo que se propõe aditamento de um novo número 4 ao artigo 47.º e consequente 

renumeração dos números subsequentes: 

 

4 – Não é permitido aos corretores recorrerem, no exercício da sua atividade, a agentes que 

atuem em nome e por conta de empresas de seguros e vice-versa. 

5 - (anterior número 4) 

6 - (anterior número 5) 

7 - (anterior número 6) 



 

III – Princípios gerais de conduta de mercado 

Considerando que o artigo 3.º da Proposta de Lei introduz alterações no regime jurídico de 

acesso e exercício da atividade seguradora e resseguradora, nomeadamente ao artigo 153.º, 

considera-se essencial a inclusão de norma que habilite a empresa de seguros a adotar medidas 

de reforço da proteção dos clientes, em matéria de prevenção e deteção dos crimes de burla 

aos seguros e de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, não podendo ser 

ignorado, para o melhor e para o pior, o papel dos distribuidores de seguros  e também de outros 

prestadores de serviços das empresas de seguros, nestes fenómenos.  

 

Não basta impor obrigações de prevenção e deteção destas práticas de natureza criminal às 

empresas de seguros. É um imperativo dotá-las de meios e mecanismos para poderem cumprir 

essas obrigações. E é necessário que, quer o produto, quer a estratégia de distribuição estejam 

suportados em mecanismos que previnam a adoção de práticas lesivas dos demais clientes, da 

seguradora, de terceiros, ou do próprio Estado. 

 

A fraude e burla em seguros, quando praticada de forma organizada e sistemática, seja por 

entidades ligadas às oficinas de automóveis, aos prestadores de cuidados médicos, aos 

mediadores, ou outros, atinge em simultâneo muitas empresas de seguro, como o demonstram 

as notícias recentes vindas a público, ma atinge também o próprio Estado (O SNS, a autoridade 

tributária, a Segurança Social …). Para combater estes fenómenos é necessário a partilha de 

informação entre empresas de seguros, respeitando, obviamente, as regras do RGPD. Mas é 

fundamental que haja autorização legal para essa partilha de forma a eliminar quaisquer dúvidas 

acerca da legitimidade de tratamento dos dados para esta finalidade em questão 

 

Nesse sentido, para além da alteração ao artigo 153.º, propõe-se a alteração ao artigo 154.º no 

seguinte sentido: 

 

• (novo nº3) A política de tratamento deve contemplar as medidas efetivas, para 

prevenir, impedir, identificar, detetar, informar e eliminar condutas fraudulentas 

relativas a produtos de seguros e que permitam a gestão eficaz dos riscos de 

branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo a que a empresa de 

seguros possa estar exposta, tanto na fase da distribuição e contratação de seguros, 

como na fase de gestão de sinistros. 

• (novo nº4) As medidas previstas no número anterior, podem ser adotadas de forma 

individual ou através da participação em ficheiros comuns de informação, constituídos 

no respeito pelo regime geral de proteção de dados.  

Refira-se, adicionalmente, que estas medidas constam da legislação de outros Estados 

membros, nomeadamente em Espanha. 


