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Com esta apresentação pretendemos contribuir para a densificação dos conteúdos mínimos
previstos no Anexo ao RJDSR, aprovado pela Lei n.º 7/2019, de 16 de janeiro, no sentido de
assegurar, quer na formação quer nos exames:

– Uma maior diversidade e equilíbrio nos temas tratados;

– A integração dos novos conteúdos programáticos.

Para o efeito, vamos abordar, de forma sintética, os conteúdos que, por tópico, consideramos
relevantes incluir nos cursos de mediadores.



ESTRUTURA

Esta apresentação está estruturada em sete tópicos:

1. Contrato de seguro em geral;
2. Seguros e operações do ramo Vida;
3. Fundos de Pensões;
4. Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo;
5. Product oversight and governance (POG);
6. Documento de Informação sobre Produtos de Seguros (DIPS);
7. Recomendações finais.

Alguns dos tópicos encontram-se mais detalhados no anexo.



CONTRATO DE SEGURO EM GERAL

Entendemos que seria importante assegurar, nos cursos, a cobertura de conteúdos relativos a:

– Declaração do risco;

– Formas de cessação do contrato de seguro;

– Pagamento do prémio do seguro.



CONTRATO DE SEGURO EM GERAL

Declaração do risco

– O risco dever ser declarado de forma correta e exata pelo tomador do seguro no momento da
celebração do contrato (artigo 24.º, n.º 1, do RJCS).

Quando o dever de declarar o risco não for cumprido, há que distinguir entre as situações de
omissões ou inexatidões dolosas (artigo 25.º do RJCS) e os casos de omissões ou inexatidões
negligentes (artigo 26.º do RJCS). (detalhe em anexo)



CONTRATO DE SEGURO EM GERAL

Formas de cessação do contrato de seguro (detalhe em anexo)

– Caducidade - no termo do período de vigência estipulado (artigo 109.º do RJCS) ou durante o
período de vigência (artigo 110.º do RJCS).

– Revogação - pode ocorrer a todo o tempo, mediante acordo entre o tomador do seguro e o
segurador (artigo 111.º, n.º 1, do RJCS), existindo regras específicas quando o tomador do
seguro e o segurado não coincidam.

– Denúncia - cessação do contrato para o fim do seu prazo, impedindo a sua renovação (artigo
112.º do RJCS).

– Resolução - cessar unilateralmente o contrato durante a sua vigência, impedindo que se
desenvolva até ao fim do prazo. A resolução do contrato poderá ocorrer a todo o tempo havendo
justa causa (artigo 116.º do RJCS) ou em caso de situações excecionais (artigo 118.º do RJCS).



CONTRATO DE SEGURO EM GERAL

Pagamento do prémio do seguro (detalhe em anexo)

– A regra corresponde ao pagamento integral do prémio para o período de vigência contratual
acordado na data da celebração do contrato, mas as partes podem convencionar o seu
fracionamento, sendo estas frações devidas nas datas estabelecidas no contrato (artigos 52.º,
n.ºs 3 e 4 e 53.º, n.ºs 1 e 2, do RJCS).

A falta de pagamento do prémio determina a resolução automática do contrato na data de
vencimento do prémio (artigo 61.º do RJCS).

No caso de contratos com prorrogação automática, a falta de pagamento da anuidade
subsequente impede a prorrogação do contrato (artigo 61.º, n.º 2, do RJCS).



SEGUROS E OPERAÇÕES DO RAMO VIDA

Destacamos a importância de garantir que seja efetuada uma caracterização dos seguros e
operações do ramo Vida, abrangendo:

– Principais seguros/operações incluídos no âmbito do ramo Vida;
– Modalidades principais e coberturas complementares;
– Principais características e direitos dos PPRs, dos PRIIPs e dos ICAEs;
– Intervenientes;
– Definições (por exemplo, contrasseguro, resgate, reembolso, seguro sobre 1/2 cabeças,

redução, taxa técnica de juro e participação nos resultados);
– Prémio;
– Bases técnicas.



SEGUROS E OPERAÇÕES DO RAMO VIDA

Principais seguros/operações incluídos no âmbito do ramo Vida

– Seguro de vida, seguro de nupcialidade e natalidade, seguros ligados a fundos de investimento
e operações de capitalização, de acordo com o disposto no RJASR (artigo 9.º).

Exemplos de Modalidades principais e coberturas complementares

Modalidades principais Coberturas complementares
Seguros de Vida Temporários
Seguro de Vida Misto
Rendas em caso de vida e em caso de morte
Capitais diferidos com contrasseguro

Morte por acidente
Morte por acidente de Circulação
Invalidez absoluta e definitiva



SEGUROS E OPERAÇÕES DO RAMO VIDA

Principais características e direitos dos PPRs, PRIIPs e ICAEs, destacando:

– PPR/E:
– Condições reembolso;
– Condições transferência;
– Participação nos resultados, quando exista este direito.

– ICAEs:
– Tipo: Seguros ligados a fundos de investimento/ Operações de capitalização ligadas;
– Informação unidades de participação (UPs);
– Condições transferência fundos;
– Condições liquidação fundos.



SEGUROS E OPERAÇÕES DO RAMO VIDA

Intervenientes
– Identificar os diferentes intervenientes, tanto no âmbito dos seguros como também no âmbito

das operações de capitalização.

Abordar definições específicas, nomeadamente:
– Contrasseguro;
– Resgate;
– Reembolso;
– Contratos sobre 1/2 cabeças;
– Redução;
– Participação nos resultados.



SEGUROS E OPERAÇÕES DO RAMO VIDA

Prémios

– Abordar as várias tipologias de prémios e distingui-los das “prestações” existentes no âmbito
das operações de capitalização.

Bases técnicas

– Destacar quais os elementos que as compõem, como por exemplo:

– Tábua de mortalidade;

– Taxa técnica de juro;

– Encargos.



FUNDOS DE PENSÕES

Foi publicada em 23 de julho a Lei n.º 27/2020 que aprovou o novo Regime Jurídico da
Constituição e do Funcionamento dos Fundos de Pensões e das Entidades Gestoras de Fundos de
Pensões (RJFP), pelo que os programas dos cursos a ministrar deverão ter este fator em conta.

Nesse âmbito, seria importante assegurar a cobertura de matérias como:

– Financiamento dos planos de pensões;
– Adesão conjunta a fundos de pensões abertos;
– Constituição de Fundos de pensões fechados e de fundos de pensões abertos;
– Instrumentos contratuais;
– Vicissitudes.



FUNDOS DE PENSÕES

Financiamento dos planos de pensões (artigos 12.º do RJFP):

– Identificar as formas de financiamento possíveis para cada tipo de plano (benefício definido,
contribuição definida ou misto);

– Distinguir planos contributivos dos não contributivos.

Adesão conjunta a fundos de pensões abertos

– Possibilidade e forma (artigo 10.º do RJFP).

Constituição de Fundos de pensões fechados e de fundos de pensões abertos

– Identificar as situações em que é necessária a autorização da ASF e as que apenas necessitam
de notificação, e os respetivos prazos (artigo 23.º do RJFP).



FUNDOS DE PENSÕES

Instrumentos contratuais (artigos 24.º e seguintes do RJFP):

– Identificar os instrumentos contratuais aplicáveis aos diversos tipos de Fundos de Pensões e de
adesões (contratos constitutivos, contratos de gestão, regulamentos de gestão, contratos de
adesão coletiva e contratos de adesão individual);

– Mencionar os respetivos conteúdos mínimos destes contratos (artigos 25.º, 27.º, 28.º e 29.º
do RJFP);

– Referir a necessidade de publicação obrigatória dos contratos constitutivos, regulamentos de
gestão e contratos de adesão coletiva.



FUNDOS DE PENSÕES

Vicissitudes (Capítulo IV do RJFP):

– Identificar as vicissitudes a que estão sujeitos os contratos constitutivos, regulamentos de
gestão e contratos de adesão coletiva e respetiva formalização junto da ASF;

– Mencionar as alterações aos contratos de adesão individual nos termos contratualmente
previstos;

– Identificar as vicissitudes a que estão sujeitos os planos de pensões e respetivas limitações
legais, como previsto no artigo 30.º do RJFP;

– Referir a necessidade de publicação obrigatória das alterações aos contratos constitutivos,
regulamentos de gestão e contratos de adesão coletiva.



BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO (BC/FT)

É importante assegurar a cobertura de conteúdos relativos a:

– Enquadramento legal;

– Prática de crimes relacionados com BC/FT e mitigação de riscos;

– Obrigatoriedade de comunicação às autoridades competentes de operações potencialmente
suspeitas.



BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO (BC/FT)

Enquadramento legal

– Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto: Diploma que estabelece as medidas de natureza preventiva e
repressiva de combate ao BC/FT, cuja versão mais recente foi conferida pela Lei n.º 58/2020,
de 31 de agosto (publicada para transposição da Diretiva 2018/843 de 30 de maio de 2018 -
5.ª Diretiva AML);

– Norma Regulamentar nº 10/2005-R, de 19 de julho: que estabelece as medidas preventivas de
combate ao BC/FT;

– Circular n.º 11/2005, de 29 de abril: que disponibiliza em anexo um conjunto de situações
tipificadas e de exemplos práticos que podem servir de referência para a implementação de
boas práticas por parte do sector segurador.



BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO (BC/FT)

Prática de crimes relacionados com BC/FT e mitigação de riscos (detalhe em anexo)

– São apresentadas na Circular n.º 11/2005 situações e casos reais de utilização do mercado
segurador para práticas de BC/FT;

– De forma a serem mitigados os riscos de BC/FT, as entidades obrigadas devem elaborar
programas de prevenção do BC/FT.

Obrigatoriedade de comunicação às autoridades competentes de operações potencialmente
suspeitas, incluindo os deveres a executar antes da comunicação da operação suspeita (detalhe
em anexo).



PRODUCT OVERSIGHT AND GOVERNANCE (POG)

Principais aspetos a identificar:

– Ciclo de vida dos produtos de seguros inclui quatro fases: conceção, aprovação, distribuição e
monitorização (artigo 153.º do RJASR).

– A política de conceção e aprovação de cada produto de seguro, incluindo o mercado alvo
identificado, deve ser disponibilizada a todos os distribuidores, em conjunto com todas as
informações sobre o produto de seguro.



PRODUCT OVERSIGHT AND GOVERNANCE (POG)

– Os seguradores devem garantir que a forma como são concebidos os produtos de seguros e a
respetiva estrutura de prémio ou de custos ou suas componentes não induzem ou contribuem
para agravar situações de conflito com os interesses dos tomadores de seguros, segurados,
pessoas seguras ou beneficiários.

– Dentro da fase de distribuição e aconselhamento dos produtos, assume importância assegurar
que o perfil dos tomadores de seguro/segurados/pessoas seguras seja consistente com o
mercado alvo identificado.



DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO SOBRE PRODUTOS DE SEGUROS (DIPS)

– O Regulamento de Execução (UE) 2017/1469 da Comissão, de 11 de agosto, estabelece um
formato de apresentação normalizado para o documento de informação sobre produtos de
seguros.

– Ao consagrar a obrigatoriedade de disponibilização do documento de informação sobre
produtos de seguros, o legislador europeu visou facilitar a leitura, a compreensão e a
comparação entre produtos de seguros semelhantes.

– Para tal, é exigida, em regra ao segurador, mas também pode aplicar-se ao distribuidor que
seja produtor de produtos dos ramos Não Vida, a adoção do desenho, estrutura e formato
comuns na apresentação das informações sobre produtos de seguros, de modo a assegurar a
homogeneidade da informação na União Europeia.



DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO SOBRE PRODUTOS DE SEGUROS (DIPS)

Formato de apresentação normalizado



RECOMENDAÇÕES FINAIS

– A ASF emite, no quadro das suas atribuições, entendimentos / pareceres que incidem sobre
matérias relativas à atividade seguradora e de fundos de pensões, que contribuem para a
consolidação da disciplina do mercado e que podem ser consultados no site da ASF:

– Entendimentos em matéria de conduta de mercado

– Entendimentos em matéria de empresas de seguros

– Importância de assegurar cursos de qualidade que permitam dotar os formandos dos
conhecimentos necessários para conhecerem a legislação aplicável e aconselharem
devidamente os seus clientes, considerando as suas necessidades, expetativas e perfis de risco.



Anexo



DECLARAÇÃO DO RISCO

O risco deve ser declarado de forma correta e exata pelo tomador do seguro no momento da
celebração do contrato (artigo 24.º, n.º 1, do RJCS). Quando o dever de declarar o risco não for
cumprido, há que distinguir entre:

Em caso de omissões ou inexatidões dolosas (artigo 25.º do RJCS):

– O contrato de seguro é anulável mediante declaração enviada pelo segurador ao tomador do
seguro. Caso não tenha ocorrido um sinistro, esta declaração deve ser enviada no prazo de três
meses a contar do conhecimento do incumprimento;



DECLARAÇÃO DO RISCO

– O segurador não é obrigado a cobrir o sinistro que ocorra antes de ter tido conhecimento do
incumprimento ou no decurso do prazo de 3 meses de que dispõe para enviar a declaração;

– Caso o segurador ou o seu representante tenham concorrido com dolo ou negligência
grosseira para a incorreta declaração do risco, o prémio não é devido ao segurador (a indicação
do condutor habitual no seguro de responsabilidade civil automóvel será o exemplo mais
paradigmático nesta matéria).



DECLARAÇÃO DO RISCO

Em caso de omissões ou inexatidões negligentes (artigo 26.º do RJCS):

– O segurador pode propor uma alteração do contrato que o tomador poderá ou não aceitar,
num prazo não inferior a 14 dias, ou pode fazer cessar o contrato.

– Em caso de sinistro, o segurador pode cobrir o sinistro na proporção da diferença entre o
prémio pago e o que seria devido ou pode recusar a sua regularização, demonstrando que em
caso algum aceitaria aquele contrato caso conhecesse o facto omitido.

– O prémio é devido ao segurador pro rata temporis, exceto caso o segurador recuse cobrir o
sinistro com o fundamento acima mencionado.



FORMAS DE CESSAÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO

Caducidade: O contrato de seguro caduca no termo do período de vigência que tenha sido
estipulado (artigo 109.º do RJCS). Existem ainda causas específicas que levam à cessação do
contrato de seguro por caducidade, durante o seu período de vigência:

– Perda superveniente do interesse (artigo 110.º, n.º 1, do RJCS);

– Extinção do risco, nomeadamente em caso de morte da pessoa segura, perda total do bem
seguro e cessação da atividade objeto do seguro (artigo 110.º, n.ºs 1 e 2, do RJCS);

– Quando seja paga a totalidade do capital seguro para o período de vigência do contrato sem
que tenha havido reposição desse capital (artigo 110.º, n.º 1, do RJCS).



FORMAS DE CESSAÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO

Revogação: Pode ocorrer a todo o tempo mediante acordo entre o tomador do seguro e o
segurador (artigo 111.º, n.º 1, do RJCS). Caso o tomador do seguro e o segurado não coincidam, a
cessação por este meio carece da aprovação deste último, exceto nos casos de seguro de grupo e
das especificidades previstas para o seguro de vida (artigo 111.º, n.º 2, do RJCS).



FORMAS DE CESSAÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO

Denúncia: A denúncia consiste em desencadear a cessação do contrato para o fim do seu prazo,
impedindo a sua renovação. (artigo 112.º, do RJCS)

– Nos contratos de seguro com prazo certo e prorrogação automática qualquer das partes pode
fazer cessar o contrato na data da sua prorrogação, mediante comunicação enviada à outra
parte com, pelo menos, 30 dias de antecedência relativamente à data de renovação do
contrato (artigos 112.º, n.º 1 e 115.º, n.º 1, do RJCS).

– Nos contratos de seguro sem termo, qualquer das partes pode denunciar livremente o
contrato, desde que sejam respeitados os limites referidos no artigo 114.º, do RJCS e com uma
antecedência mínima de 90 dias relativamente à data de termo pretendida (artigo 112.º, n.º 2
e artigo 115.º, n.º 2, do RJCS).



FORMAS DE CESSAÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO

Resolução: A resolução consiste na possibilidade de fazer cessar unilateralmente o contrato
durante a sua vigência, impedindo que se desenvolva até ao fim do prazo. A resolução do
contrato poderá ocorrer a todo o tempo havendo justa causa (artigo 116.º do RJCS).

O tomador do seguro tem ainda a possibilidade de resolver livremente o contrato, sem
necessidade de invocação de justa causa, nas seguintes situações:

– Nos 30 dias após a receção da apólice no caso dos seguros de vida, de acidentes pessoais e de
saúde com uma duração igual ou superior a 6 meses, com exceção dos segurados nos seguros
de grupo, e nos seguros qualificados como instrumentos de captação de aforro estruturados
(artigo 118.º, n.ºs 1 e 3, do RJCS);



FORMAS DE CESSAÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO

– Nos 14 dias imediatos à receção da apólice, nos contratos de seguro celebrados à distância que
não correspondam aos identificados no ponto acima, ao seguro de viagem e de bagagem e a
contratos com duração inferior a um mês (artigo 118.º, n.ºs 1 e 4, do RJCS).



PAGAMENTO DO PRÉMIO DO SEGURO

A regra corresponde ao pagamento integral do prémio para o período de vigência contratual
acordado na data da celebração do contrato, mas as partes podem convencionar o seu
fracionamento, sendo estas frações devidas nas datas estabelecidas no contrato (artigos 52.º,
n.ºs 3 e 4 e 53.º, n.ºs 1 e 2, do RJCS).

Quando é acordada uma periodicidade de pagamento superior a 3 meses e as datas de
vencimento das frações do prémio não estejam identificadas no contrato, o segurador está
obrigado a avisar o tomador do seguro sobre o montante a pagar, nos 30 dias anteriores à data
de vencimento do prémio ou das suas frações, devendo alertar para as consequências da falta de
pagamento do prémio (artigo 60.º, n.º 1, do RJCS). Este aviso deve ser enviado por escrito para a
morada constante da apólice (artigos 60.º, n.º 2 e 120.º, n.º 2, do RJCS).



PAGAMENTO DO PRÉMIO DO SEGURO

Na maioria dos contratos de seguro, a falta de pagamento do prémio determina a resolução
automática do contrato do contrato na data de vencimento: (artigo 61.º, do RJCS):

– do prémio inicial ou da sua primeira fração;

– de uma fração do prémio no decurso da anuidade;

– de um prémio de acerto ou de parte de prémio com montante variável;

– de um prémio adicional devido em função de um agravamento superveniente do risco.

No caso de contratos com prorrogação automática, a falta de pagamento da anuidade
subsequente impede a prorrogação do contrato (artigo 61.º, n.º 2, do RJCS).



PAGAMENTO DO PRÉMIO DO SEGURO

Nos contratos de seguros de vida, operações de capitalização, seguros de colheitas e pecuário, de
cobertura de grandes riscos e de seguros mútuos em que o prémio seja pago como produto de
receitas, a falta de pagamento do prémio não resulta na sua resolução automática (artigos 58.º
e 207.º do RJCS).

Nestes casos, a falta de pagamento do prémio na data do vencimento, confere ao segurador as
seguintes possibilidades (artigo 203.º do RJCS):

– Proceder à resolução do contrato com resgate obrigatório.

– Proceder à redução do contrato.

– Proceder à transformação do contrato num contrato de seguro sem prémio.



PRÁTICA DE CRIMES RELACIONADOS COM BC/FT E MITIGAÇÃO DE RISCOS

Exemplos de transações que merecem ser averiguadas:

– Resgates em número significativo, mesmo que de pequeno montante, a favor de um mesmo
interveniente;

– Resgates com elevada penalização e respetiva frequência;

– Subscrição e resolução do contrato de forma regular por um mesmo tomador;

– Adiantamentos em número significativo pelo mesmo tomador;

– Contratos em número significativo, mesmo que individualmente de pequeno montante,
subscritos por um mesmo tomador;

– Prémios pagos frequentemente em numerário.



PRÁTICA DE CRIMES RELACIONADOS COM BC/FT E MITIGAÇÃO DE RISCOS

De forma a serem mitigados os riscos de BC/FT as entidades obrigadas devem elaborar
programas de prevenção do BC/FT que, pelo menos, compreendam:

– Políticas, procedimentos e processos de controlo interno adequados, incluindo:

– Dispositivos que assegurem a monitorização das operações, como, por exemplo,
sistemas informatizados que permitam a deteção e o controlo de transações que
comportem maior risco;

– Procedimentos que visem acautelar o risco acrescido de BC/FT decorrente do uso de
tecnologias que favoreçam o anonimato;



PRÁTICA DE CRIMES RELACIONADOS COM BC/FT E MITIGAÇÃO DE RISCOS

– Procedimentos adequados na contratação dos empregados, a fim de garantir que esta se
efetua de acordo com critérios éticos exigentes;

– Programas regulares de formação dos empregados e colaboradores em matérias relacionadas
com a prevenção BC/FT.



OBRIGATORIEDADE DE COMUNICAÇÃO ÀS AUTORIDADES COMPETENTES DE OPERAÇÕES POTENCIALMENTE SUSPEITAS

Principal dever a executar antes da comunicação da operação suspeita:

– Sempre que sejam detetadas quaisquer condutas, atividades ou operações cujos elementos
caracterizadores as tornem suscetíveis de poderem estar relacionadas com fundos ou outros
bens provenientes de atividades criminosas ou que estejam relacionadas com o financiamento
de terrorismo, as entidades obrigadas examinam-nas com especial cuidado e atenção,
intensificando o grau e a natureza do seu acompanhamento;

– Os resultados dessa análise (dever de exame) são reduzidos a escrito, conservados nos termos
do dever de conservação e colocados, em permanência, à disposição das autoridades setoriais;

– Caso sejam considerados suspeitas devem estes casos ser comunicados de imediato à DCIAP e
à UIF-PJ.



OBRIGATORIEDADE DE COMUNICAÇÃO ÀS AUTORIDADES COMPETENTES DE OPERAÇÕES POTENCIALMENTE SUSPEITAS

Alguns elementos caracterizadores a analisar:

– A natureza, a finalidade, a frequência, a complexidade, a invulgaridade e a atipicidade;

– Aparente inexistência de um objetivo económico ou de um fim lícito associado;

– Os montantes, a origem e o destino dos fundos movimentados;

– O local de origem e destino das operações;

– Os meios de pagamento utilizados;

– A natureza, a atividade, o padrão operativo, a situação económico-financeira e o perfil dos
intervenientes;

– O tipo de transação, produto ou estrutura que possa favorecer o anonimato.
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