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AT Excelentíssima Presidente da COFMA 

MD Deputada Dra. Inês Domingos 

Assembleia da República 

 

Lisboa, 14 de dezembro de 2018 

 

Assunto: Transposição da Diretiva de Distribuição de Seguros 

 

Excelentíssima Senhora Presidente, 

 

Conforme solicitado na nossa audiência no dia 7 de dezembro enviamos a seguir a 

proposta de aditamento ao artigo 4º da proposta de lei que transpõe a Diretiva de 

Distribuição de Seguros. 

 

• Aditamento da alínea y) no artigo 4.º da Proposta de Lei que transpõe a Diretiva 

de Distribuição de Seguros 

 

y) «Seguro de protecção ao crédito de baixa complexidade», um produto de seguro 

associado a um contrato de crédito, que garante, em caso de morte, invalidez, 

desemprego ou outra situação de incapacidade da pessoa segura, o pagamento da 

totalidade ou de parte do capital em dívida ao abrigo do referido contrato de crédito, 

desde que estejam reunidas as seguintes condições: 

i. O beneficiário corresponde à instituição de crédito ou sociedade financeira que 

celebrou o contrato de crédito ao qual o produto de seguro se encontra associado; 

ii. O montante do prémio pago pelo produto de seguro não excede €600 (seiscentos 

euros), calculados numa base anual pro rata. 

 

Complementarmente, enviamos a seguir proposta de alteração do artigo 16º da Norma 

Regulamentar 17/2006 ou outra que a substitua. 

 

 



 

 
ASFAC – Associação de Instituições de Crédito Especializado 

Rua Filipe Folque nº2, 7º - 1050-113 Lisboa | Tel. +351 21 353 67 49 | Fax. +351 21 353 67 52 
NIF: 502610271 

• Alteração do artigo 16.º da Norma Regulamentar 17/2006 (ou outra que a 

substitua) 

 

Artigo 16.º -A 

Requisitos dos cursos relativos a seguros de baixa complexidade  

 

1 - Para efeitos do reconhecimento dos cursos de formação relativos a seguros de baixa 

complexidade previstos na alínea y) do artigo 4.º da Lei […]*, devem os mesmos 

preencher os seguintes requisitos: 

a) O plano curricular incluir os conteúdos mínimos constantes do anexo X à presente 

Norma Regulamentar;  

b)  A duração mínima do curso ser de 10 horas para o ramo "Vida", 15 horas para os 

ramos "Não vida" ou 25 horas no caso de abranger o ramo "Vida" e os ramos 

"Não vida";  

c)  Serem ministrados por entidades que disponham dos meios humanos, técnicos e 

logísticos adequados para o efeito;  

d)  Serem ministrados por formadores que, para além das competências técnicas 

adequadas, sejam dotados de certificado de aptidão pedagógica de formador 

conferido pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional;  

e)  O número máximo de formandos por grupo não ultrapassar a capacidade 

formativa da entidade que ministra o curso, designadamente em termos dos 

meios humanos, técnicos e logísticos;  

f) O sistema de avaliação determinar a submissão do formando a uma prova de 

avaliação final, sem prejuízo de poder incluir elementos de avaliação formativa 

e contínua do formando.  

2 - São admitidos cursos de formação à distância, desde que cumpram, com as devidas 

adaptações, os requisitos fixados no número anterior.  

3 - A prova de avaliação final referente ao curso de formação relativo a seguros de baixa 

complexidade é não presencial. 

4 - A autenticação dos formandos para efeitos da prova de avaliação final será realizada 

através de Chave Móvel Digital.  
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5 - Os cursos para efeitos da qualificação enquanto membro do órgão de administração 

responsável pela atividade de distribuição de seguros ou resseguros e pessoa 

diretamente envolvida na atividade de distribuição de seguros ou resseguros de 

mediador de seguros que distribua exclusivamente seguros de baixa complexidade 

devem respeitar os requisitos estabelecidos nos n.ºs 1 a 4 do presente artigo. 

 

Agradecemos desde já a análise e consideração da nossa proposta e ficamos à 

disposição para qualquer outro contributo ou informação que entendam necessária, 

subscrevendo-nos com os nossos melhores cumprimentos.  

 

Atentamente, 

 

 

Susana Albuquerque 
Secretária Geral 


