
 

 

 

      PROJETO DE NORMA REGULAMENTAR 

NORMA REGULAMENTAR N.º [_]/[_], DE [_] 

 

CONDUTA DE MERCADO   

 

O novo regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e resseguradora, 

aprovado pela Lei n.º 147/2015, de 9 de setembro, impõe deveres de conduta adicionais às 

empresas de seguros que exercem atividade em território português e introduz alterações 

pontuais aos deveres já estabelecidos.   

Apesar de a Norma Regulamentar n.º 10/2009-R, de 25 de junho, que pela presente se 

revoga, conter já disposições precisas e abrangentes na área da conduta de mercado, importa, 

assim, acomodar algumas regras adicionais a respeitar pelas empresas de seguros e atualizar a 

regulamentação em conformidade com o novo regime jurídico acima mencionado. 

Mediante a presente norma regulamentar pretende-se, deste modo, regulamentar a adoção, 

pelas empresas de seguros, de políticas de conceção e aprovação de produtos de seguros, o novo 

regime aplicável ao provedor do cliente e o procedimento de comunicação, à Autoridade de 

Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, das convenções, protocolos ou outros acordos 

celebrados entre empresas de seguros que possam ter impacto no respetivo relacionamento com 

tomadores de seguros, segurados, beneficiários e terceiros lesados.  

Por outro lado, elimina-se da presente norma regulamentar a regulamentação aplicável à 

política antifraude que ficará sediada em normativo respeitante ao sistema de gestão de riscos.  

Para garantir um maior consistência ao nível do conteúdo e da sistemática da 

regulamentação, opta-se por emitir uma nova norma regulamentar, a qual define os princípios a 

observar pelas empresas de seguros no seu relacionamento com os tomadores de seguros, 

segurados, beneficiários ou terceiros lesados.  

Assim, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, ao abrigo do disposto 

no artigo 159.º do regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e resseguradora, 

aprovado pela Lei n.º 147/2015, de 9 de setembro, bem como na alínea a) do n.º 3 do artigo 16.º 
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dos respetivos Estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 1/2015, de 6 de janeiro, emite a 

seguinte norma regulamentar: 

CAPÍTULO I 

Disposições gerais 

Artigo 1.º 

Objeto 

A presente norma regulamentar visa estabelecer os princípios gerais a observar pelas 

empresas de seguros no seu relacionamento com os tomadores de seguros, segurados, 

beneficiários ou terceiros lesados, em particular quanto à respetiva política de tratamento, à 

gestão das reclamações que lhes sejam por estes apresentadas, ao provedor do cliente, à política 

de conceção e aprovação de produtos de seguros e aos acordos entre empresas de seguros, nos 

termos e para os efeitos dos artigos 153.º a 158.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. 

 

Artigo 2.º 

Âmbito 

1 – As disposições previstas na presente norma regulamentar aplicam-se às empresas de 

seguros que exerçam atividade em território português, abrangendo a atividade seguradora, com 

exceção da gestão de fundos de pensões.  

2 – Considera-se exercício de atividade em território português, nos termos do número 

anterior, a atividade referente a produtos ou serviços em relação aos quais Portugal seja o Estado 

membro do compromisso, na aceção da alínea p) do n.º 1 do artigo 5.º do RJASR, ou cujos riscos 

cobertos se situem em Portugal, de acordo com a alínea o) do citado preceito legal. 
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Artigo 3.º 

Definição de reclamação 

1 – Para efeitos da presente norma regulamentar, entende-se por «Reclamação», a 

manifestação de discordância em relação a posição assumida por empresa de seguros ou de 

insatisfação em relação aos serviços prestados por esta, bem como qualquer alegação de eventual 

incumprimento, apresentada por tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros 

lesados.  

2 – Não se incluem no conceito de reclamação as declarações que integram o processo de 

negociação contratual, as interpelações para cumprimento de deveres legais ou contratuais, as 

comunicações inerentes ao processo de regularização de sinistros e eventuais pedidos de 

informação ou esclarecimento.  

 

CAPÍTULO II 

Política de tratamento 

Artigo 4.º 

Princípios gerais da política de tratamento 

1 – O órgão de administração da empresa de seguros é responsável pela definição e 

aprovação de uma política de tratamento dos tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou 

terceiros lesados, bem como pela implementação adequada da mesma e pela monitorização do 

respetivo cumprimento. 

2 – A política de tratamento aprovada nos termos do número anterior deve ser consignada 

em documento escrito.   

3 – Para efeitos do n.º 1, compete ao órgão de administração da empresa de seguros: 

a) Assegurar que a política aprovada considera os canais de distribuição utilizados pela 

empresa de seguros, garantindo que lhes são extensíveis os princípios, regras e procedimentos 

adotados no quadro do respetivo relacionamento com os tomadores de seguros, segurados, 

beneficiários ou terceiros lesados; 
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b) Assegurar que a política aprovada é comunicada de forma eficaz a toda a empresa e 

que se encontra permanentemente disponível e acessível em meio de divulgação interno;  

c) Assegurar que a política aprovada é divulgada ao público através de meios 

adequados, designadamente através da respetiva disponibilização no sítio da empresa de seguros 

na Internet, bem como, sempre que solicitado, através da entrega em suporte papel; 

d) Assegurar que a política aprovada é implementada e monitorizada de forma adequada 

e devidamente refletida nos respetivos regulamentos e em eventuais manuais de boas práticas. 

 

Artigo 5.º 

Conteúdo mínimo da política de tratamento 

A política de tratamento define os princípios adotados pela empresa de seguros no quadro 

do respetivo relacionamento com os tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros 

lesados, devendo, pelo menos, prever e garantir: 

a) O tratamento equitativo, diligente e transparente dos tomadores de seguros, 

segurados, beneficiários ou terceiros lesados; 

b) O tratamento adequado das necessidades de informação e de esclarecimento dos 

tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados, atendendo ao respetivo perfil 

e à natureza e complexidade da situação; 

c) A instituição dos mecanismos necessários para assegurar que não são 

comercializados contratos de seguro ou operações de capitalização com características 

desajustadas face ao perfil e às necessidades dos respetivos tomadores de seguros ou segurados; 

d) O tratamento adequado dos dados pessoais dos tomadores de seguros, segurados, 

beneficiários ou terceiros lesados; 

e) A prevenção e a gestão de conflitos de interesse, designadamente no âmbito da 

gestão de reclamações; 

f) A gestão célere e eficiente dos processos relativos a tomadores de seguros, segurados, 

beneficiários ou terceiros lesados, designadamente em matéria de sinistros e de reclamações; 
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g) A qualificação adequada dos colaboradores, em especial os que contactam 

diretamente com os tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados, no 

sentido de assegurar a qualidade do atendimento, presencial e não presencial; 

h) Os mecanismos de reporte interno e monitorização do cumprimento da política de 

tratamento. 

CAPÍTULO III 

Reclamações 

SECÇÃO I 

Empresas de seguros 

Artigo 6.º 

Princípios gerais de gestão de reclamações 

1 – As empresas de seguros devem gerir os processos relativos às reclamações apresentadas 

de forma célere e eficiente, assegurando que é instituída uma função autónoma responsável pela 

respetiva gestão que atue como ponto centralizado de receção e resposta, devidamente 

identificada a nível interno e a nível externo, e que assegure aos reclamantes total acessibilidade. 

2 – As empresas de seguros devem garantir que a gestão de reclamações não acarreta 

quaisquer custos ou encargos para o reclamante, bem como quaisquer ónus que não sejam 

efetivamente indispensáveis para o cumprimento dessa função. 

3 – As empresas de seguros devem assegurar a gestão imparcial das reclamações 

apresentadas no âmbito do respetivo modelo organizacional e garantir que situações suscetíveis 

de configurar conflitos de interesse são convenientemente prevenidas, identificadas e geridas. 

4 – As empresas de seguros devem assegurar que os colaboradores que intervenham na 

gestão dos processos relativos às reclamações são idóneos e detêm qualificação profissional 

adequada.   

5 – Independentemente do modelo organizacional adotado, as empresas de seguros devem 

garantir que as respetivas unidades orgânicas disponibilizam a informação necessária para o 

exercício da função de gestão de reclamações. 
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6 – A gestão de reclamações pelas empresas de seguros não prejudica o direito de recurso 

aos tribunais ou a mecanismos de resolução extrajudicial de litígios, incluindo os relativos a 

litígios transfronteiras.  

7 – As empresas de seguros devem assegurar o tratamento e a análise, numa base contínua, 

dos dados relativos à gestão de reclamações, de modo a detetar e corrigir problemas recorrentes 

ou sistémicos e a acautelar eventuais riscos legais ou operacionais. 

8 – Em observância do disposto no número anterior, as empresas de seguros devem, em 

especial, analisar as causas das reclamações recebidas de molde a identificar causas comuns a 

determinados tipos de reclamações, aferir se tais causas são passíveis de afetar processos das 

empresas de seguros ou produtos concebidos e comercializados pelas mesmas, incluindo aqueles 

que não são diretamente objeto de reclamação e prevenir a recorrência das causas de reclamação. 

 

Artigo 7.º 

Empresas de seguros que se encontrem em relação estreita ou de controlo 

O disposto na presente norma regulamentar quanto à gestão de reclamações por parte de 

empresa de seguros aplica-se, com as devidas adaptações, à gestão de reclamações por empresas 

de seguros que se encontrem em relação estreita ou de controlo.   

 

Artigo 8.º 

Princípios gerais do regulamento de funcionamento aplicável à gestão de reclamações 

1 – O órgão de administração da empresa de seguros é responsável pela definição e 

aprovação de um regulamento de funcionamento aplicável à gestão de reclamações dos 

tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados, bem como pela 

implementação adequada do mesmo e pela monitorização do respetivo cumprimento. 

2 – O regulamento de funcionamento aprovado nos termos do número anterior deve ser 

consignado em documento escrito, comunicado de forma eficaz a toda a empresa de seguros e 

estar permanentemente disponível e acessível em meio de divulgação interno. 
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Artigo 9.º 

Conteúdo mínimo do regulamento de funcionamento aplicável à gestão de reclamações 

O regulamento de funcionamento deve, pelo menos, prever: 

a) O modelo organizacional adotado para a gestão de reclamações, incluindo os 

procedimentos internos aplicáveis e a identificação clara e inequívoca do ponto de receção e 

resposta e, se distinto, das unidades orgânicas competentes pelo tratamento e apreciação das 

mesmas; 

b) Os requisitos mínimos e forma de apresentação das reclamações pelos tomadores de 

seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados, sem prejuízo do disposto nos n.os 3 e 4 do 

artigo 11.º; 

c) Os dados de contacto para efeitos de apresentação das reclamações por parte dos 

tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados e, se distintos, para efeitos de 

acompanhamento do processo relativo à reclamação apresentada; 

d) Os prazos a observar na gestão das reclamações dos tomadores de seguros, 

segurados, beneficiários ou terceiros lesados, incluindo os prazos para a acusação da receção das 

reclamações; 

e) A manutenção de sistemas adequados, designadamente sistemas eletrónicos seguros, 

de registo da informação relativa à gestão das reclamações e de arquivo de documentação; 

f) A informação relativa à gestão das reclamações e documentação associada a que os 

tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados podem aceder e respetivas 

condições de acesso; 

g) O dever de colaboração com o provedor do cliente que a empresa de seguros tenha 

designado ou com um mecanismo de resolução extrajudicial de litígios a que tenha aderido. 
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Artigo 10.º 

Informação geral relativa à gestão de reclamações pelas empresas de seguros 

1 – Sem prejuízo da legislação aplicável, as empresas de seguros devem informar os 

tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados sobre os procedimentos 

aplicáveis à gestão de reclamações, designadamente sobre: 

a) A identificação do ponto de receção e resposta;  

b) De forma sumária, os elementos previstos na alínea b) do artigo anterior; 

c) Os elementos previstos nas alíneas c) e d) do artigo anterior; 

d) A identificação do provedor do cliente designado e do mecanismo de resolução 

extrajudicial de litígios a que a empresa de seguros tenha aderido, bem como os respetivos dados 

de contacto e as condições de elegibilidade aplicáveis. 

2 – Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a informação prevista no número 

anterior deve ser prestada em papel ou qualquer outro suporte duradouro acessível ao 

destinatário. 

3 – A informação prevista no n.º 1 deve ser disponibilizada ao público através de meios 

adequados, designadamente através do sítio da empresa de seguros na Internet, bem como, 

sempre que solicitado, através da entrega em suporte papel. 

 

Artigo 11.º 

Apresentação e gestão de reclamações pelas empresas de seguros 

1 – As reclamações dos tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados 

devem ser apresentadas por escrito ou por qualquer meio de comunicação que possa ser utilizado 

sem a presença física e simultânea das partes, desde que dela fique registo escrito ou gravado, sem 

prejuízo da possibilidade de as empresas de seguros definirem outros requisitos quanto à forma 

de apresentação das reclamações, desde que razoáveis e proporcionados face ao objetivo. 
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2 – As reclamações dos tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados 

devem conter as informações relevantes para a respetiva gestão, incluindo, pelo menos, os 

seguintes elementos: 

a) Nome completo do reclamante e, caso aplicável, da pessoa que o represente; 

b) Referência à qualidade do reclamante, designadamente de tomador de seguro, 

segurado, beneficiário ou terceiro lesado ou de pessoa que o represente; 

c) Dados de contacto do reclamante e, caso aplicável, da pessoa que o represente; 

d) Número de documento de identificação do reclamante; 

e) Descrição dos factos que motivaram a reclamação, com identificação dos 

intervenientes e da data em que os factos ocorreram, exceto se for manifestamente impossível; 

f) Data e local da reclamação. 

3 – Sempre que a reclamação apresentada não inclua os elementos necessários para efeitos 

da respetiva gestão, designadamente quando não se concretize o motivo da reclamação, a 

empresa de seguros deve dar conhecimento desse facto ao reclamante, convidando-o a suprir a 

omissão.  

4 – A não admissão de reclamações por parte das empresas de seguros apenas pode ocorrer 

quando: 

a) Sejam omitidos dados essenciais que inviabilizem a respetiva gestão e que não 

tenham sido corrigidos nos termos do número anterior; 

b) Se pretenda apresentar uma reclamação relativamente a matéria que seja da 

competência de órgãos arbitrais ou judiciais ou quando a matéria objeto da reclamação já tenha 

sido resolvida por aquelas instâncias; 

c) Estas reiterem reclamações que sejam apresentadas pelo mesmo reclamante em 

relação à mesma matéria e que já tenham sido objeto de resposta pela empresa de seguros; 

d) A reclamação não tiver sido apresentada de boa-fé ou o respetivo conteúdo for 

qualificado como vexatório. 
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5 – Sempre que tenha conhecimento de que a matéria objeto de uma reclamação se 

encontra pendente de resolução de litígio por parte de órgãos arbitrais ou judiciais, a empresa de 

seguros pode abster-se de dar continuidade ao processo da gestão da reclamação. 

6 – Sempre que a empresa de seguros não admitir reclamações apresentadas pelos 

tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados nos termos do n.º 4 

invocando a inobservância dos requisitos de admissibilidade pré-definidos, deve dar 

conhecimento desse facto ao reclamante, fundamentando a não admissão.  

7 – As empresas de seguros devem, designadamente quando acusam a receção da 

reclamação, informar, de forma fundamentada, os tomadores de seguros, segurados, beneficiários 

ou terceiros lesados, quando tal seja previsível, sobre a impossibilidade de observar os prazos 

internos definidos para a gestão de reclamações, indicando a data estimada para a conclusão da 

análise dos respetivos processos, bem como mantê-los informados sobre as diligências em curso 

e a adotar para efeitos de resposta à reclamação apresentada.  

8 – As empresas de seguros devem coligir e analisar toda a informação, designadamente a 

disponibilizada ao abrigo do n.º 5 do artigo 6.º, e reunir os meios de prova necessários a uma 

adequada e completa resposta às reclamações admitidas. 

9 – A empresa de seguros deve responder ao reclamante de forma completa e 

fundamentada, transmitindo o resultado da apreciação da reclamação através de linguagem clara e 

percetível. 

10 – As informações previstas nos n.os 3, 6 e 7, bem como a resposta prevista no número 

anterior devem ser comunicadas em papel ou qualquer outro suporte duradouro acessível ao 

destinatário. 

11 – Sem prejuízo do disposto no n.º 9, caso a resposta não satisfaça integralmente os 

termos da reclamação apresentada, a empresa de seguros deve indicar ao reclamante as opções de 

que este dispõe para prosseguir com o tratamento da sua pretensão, de acordo com as 

competentes normas legais e regulamentares. 
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SECÇÃO II 

Provedor do cliente 

 

Artigo 12.º 

Princípios gerais aplicáveis ao provedor do cliente 

1 – As funções de provedor do cliente não podem ser exercidas por pessoa singular que se 

encontre em qualquer situação de conflito de interesses suscetível de afetar a sua isenção de 

análise ou decisão, designadamente: 

a)  Detenção direta ou indireta, pelo próprio, respetivo cônjuge, pessoa a si unida em 

união de facto, ou parente em linha reta ou no 1.º grau da linha colateral, de participação de, pelo 

menos, 1% do capital social ou de direito de voto na empresa de seguros em causa ou entidade 

que com esta se encontre numa relação estreita ou de controlo ou em mediador de seguros que 

exerça atividade relacionada com a empresa de seguros em causa ou com empresa de seguros que 

com esta se encontre numa relação estreita ou de controlo; 

b)  Exercício pelo próprio, respetivo cônjuge, pessoa a si unida em união de facto, ou 

parente em linha reta ou no 1.º grau da linha colateral, de funções de membro de órgão de 

administração, gestão, direção ou gerência da empresa de seguros em causa ou entidade que com 

esta se encontre numa relação estreita ou de controlo ou em mediador de seguros que exerça 

atividade relacionada com a empresa de seguros em causa ou com empresa de seguros que com 

esta se encontre numa relação estreita ou de controlo;  

c)  Prestação de serviços distintos do exercício de funções enquanto provedor do cliente 

ou existência de um contrato de trabalho ou equiparado com a empresa de seguros em causa, 

com entidade que com esta se encontre numa relação estreita ou de controlo ou com mediador 

de seguros que exerça atividade relacionada com a empresa de seguros em causa ou com empresa 

de seguros que com esta se encontre numa relação estreita ou de controlo; 

d)  Exercício, pelo próprio, de atividade profissional em sociedade de profissionais, 

quando esta sociedade de profissionais, os respetivos sócios, associados ou colaboradores, 
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prestem serviços à empresa de seguros em causa ou a entidade que com esta se encontre numa 

relação estreita ou de controlo. 

2 – A prestação de serviços de apoio técnico, operacional ou administrativo, de assessoria 

ou de consultoria para o exercício das funções inerentes ao cargo de provedor do cliente deve 

respeitar o princípio da exclusividade, previsto no n.º 2 do artigo 158.º do RJASR, e as garantias 

de independência relativas ao exercício destas funções, designadamente as previstas no número 

anterior.  

3 – São consideradas elegíveis para efeitos de apresentação ao provedor do cliente as 

reclamações dos tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados às quais não 

tenha sido dada resposta pela empresa de seguros no prazo máximo de 20 dias contados a partir 

da data da respetiva receção ou quando, tendo sido dada resposta nesse prazo, o reclamante 

discorde do sentido da mesma, prorrogando-se o prazo máximo para 30 dias nos casos que 

revistam especial complexidade. 

4 – A apresentação de reclamações pelos tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou 

terceiros lesados junto do provedor do cliente não acarreta quaisquer custos ou encargos para o 

reclamante, bem como quaisquer ónus que não sejam efetivamente indispensáveis para o 

cumprimento dessa função. 

5 – Para efeitos da colaboração com o provedor do cliente, as empresas de seguros devem: 

a) Indicar um interlocutor privilegiado para os contactos com o mesmo, comunicando 

ao provedor do cliente a identidade do interlocutor designado; 

b) Fornecer a informação e a documentação necessária ao desempenho das funções de 

provedor do cliente; 

c) Assegurar as condições necessárias ao efetivo cumprimento dos respetivos deveres 

pelo provedor do cliente.  

6 – A apreciação de reclamações pelo provedor do cliente não prejudica o direito de 

recurso aos tribunais ou a mecanismos de resolução extrajudicial de litígios, incluindo os relativos 

a litígios transfronteiras. 
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Artigo 13.º 

Conteúdo mínimo do regulamento de funcionamento aplicável ao provedor do cliente 

O regulamento de funcionamento aplicável à apreciação pelo provedor do cliente de 

reclamações dos tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados deve, pelo 

menos, prever: 

a) As funções do provedor do cliente; 

b) A duração do mandato e possibilidade da respetiva renovação; 

c) As causas de incompatibilidade para o exercício das respetivas funções, quando 

acresçam às previstas no n.º 1 do artigo anterior, bem como as causas de impedimento; 

d) As causas de cessação das funções do provedor do cliente que correspondam ao 

incumprimento das condições exigidas para o respetivo exercício, bem como dos deveres a que o 

provedor do cliente se encontra vinculado;  

e) Os requisitos mínimos e forma de apresentação das reclamações pelos tomadores de 

seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados, sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 

seguinte; 

f) Os dados de contacto para efeitos de apresentação das reclamações por parte dos 

tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados;  

g) Os prazos máximos definidos para efeitos das informações e comunicações previstas 

nos n.os 5, 6 e 8 do artigo seguinte, atendendo ao princípio do tratamento célere das reclamações; 

h) Os mecanismos de articulação com as empresas de seguros. 

 

Artigo 14.º 

Apresentação e apreciação de reclamações pelo provedor do cliente 

1– Os tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados podem 

apresentar reclamações junto do provedor do cliente designado pelas empresas de seguros nos 
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termos do n.º 1 do artigo 158.º do RJASR, sempre que estejam reunidas as condições de 

elegibilidade previstas no n.º 3 do artigo 12.º 

2 – Os n.os 3 e 4 do artigo 11.º aplicam-se, com as devidas adaptações, à não admissão de 

reclamações por parte do provedor do cliente. 

3 – Sempre que tenha conhecimento de que a matéria objeto da reclamação se encontra 

pendente de resolução de litígio por parte de órgãos arbitrais ou judiciais, o provedor do cliente 

pode abster-se de dar continuidade à respetiva apreciação.  

4 – O provedor do cliente aprecia as reclamações que lhe sejam apresentadas pelos 

tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros lesados, no prazo máximo de 30 dias 

contados a partir da data da respetiva receção, prorrogando-se o prazo máximo para 45 dias nos 

casos que revistam especial complexidade. 

5 – O provedor do cliente comunica ao reclamante, em papel ou qualquer outro suporte 

duradouro acessível ao último, os resultados da apreciação da reclamação e respetiva 

fundamentação, incluindo, se for o caso, as recomendações que decida efetuar.  

6 – O provedor do cliente comunica às empresas de seguros as reclamações recebidas e os 

resultados da respetiva apreciação e fundamentação, incluindo, se for o caso, as recomendações 

que decida efetuar.  

7 – As empresas de seguros devem informar o provedor do cliente quanto ao acolhimento 

ou não das recomendações por ele efetuadas, no prazo máximo de 20 dias contados a partir da 

data da respetiva receção.  

8 – O provedor do cliente informa o reclamante em causa, em papel ou qualquer outro 

suporte duradouro acessível ao último, do não acolhimento pela empresa de seguros de 

recomendação que tenha efetuado.  

 

Artigo 15.º 

Deveres de comunicação e divulgação 
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1 – As empresas de seguros devem garantir que o provedor do cliente divulga as suas 

recomendações através de um dos seguintes meios:  

a) Sítio do provedor do cliente na Internet, se existente; 

b) Sítio da empresa de seguros na Internet;  

c) Sítio da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões na Internet. 

2 – Nos casos previstos nas alíneas a) e b) do número anterior, consta do sítio da 

Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões na Internet a hiperligação para o sítio 

onde as recomendações são divulgadas, a qual lhe deve ser comunicada pelas respetivas empresas 

de seguros.  

3 – As recomendações divulgadas nos termos dos números anteriores são conservadas no 

meio utilizado para a respetiva divulgação por um período mínimo de 3 anos. 

 

SECÇÃO III 

Interlocutor perante a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões 

 

Artigo 16.º 

Princípios gerais aplicáveis ao interlocutor 

1 – As empresas de seguros devem designar um interlocutor privilegiado para efeitos do 

contacto com a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, no âmbito da gestão 

de reclamações e de resposta a pedidos de informação ou esclarecimento. 

2 – Os procedimentos relativos à designação do interlocutor prevista no número anterior 

são divulgados por circular da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. 

3 – Independentemente do modelo organizacional adotado para a gestão de reclamações, 

ainda que esta seja conduzida por empresas de seguros que se encontrem em relação estreita ou 

de controlo, as empresas de seguros devem estabelecer os procedimentos internos necessários 

com vista a habilitar o interlocutor designado para o exercício das respetivas funções, 
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designadamente, para responder direta, atempada e adequadamente às solicitações que lhe sejam 

dirigidas pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. 

 

Artigo 17.º 

Comunicação e suporte 

1 – Para efeitos de gestão de reclamações e de resposta a pedidos de informação ou 

esclarecimento, as empresas de seguros devem utilizar o Portal do Consumidor de Seguros e 

Fundos de Pensões - Operadores nos contactos com a Autoridade de Supervisão de Seguros e 

Fundos de Pensões. 

2 – O disposto no número anterior aplica-se às reclamações e pedidos de informação ou 

esclarecimento apresentados diretamente junto da Autoridade de Supervisão de Seguros e 

Fundos de Pensões e às reclamações apresentadas mediante utilização do Livro de Reclamações, 

devendo as folhas de reclamação e alegações, sem prejuízo do regime legal aplicável, ser 

remetidas por via do referido Portal. 

3 – As empresas de seguros devem manter em arquivo, em suporte digital, a documentação 

associada à gestão de reclamações e à resposta a pedidos de informação ou esclarecimento, em 

condições de legibilidade idênticas às dos documentos originais. 

4 – Os procedimentos relativos ao disposto no n.º 1 são divulgados por circular da 

Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. 

 

SECÇÃO IV 

Reporte relativo a reclamações 

 

Artigo 18.º 

Reporte pontual relativo à função autónoma responsável pela gestão de reclamações 

1 – No prazo máximo de 10 dias após a data de implementação da função autónoma 

responsável pela gestão de reclamações, as empresas de seguros devem informar a Autoridade de 
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Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, de forma sumária, sobre o modo como foi instituída 

e implementada, bem como comunicar a identificação do ponto centralizado de receção e 

resposta e respetivos dados de contacto. 

2 – Quaisquer alterações que se verifiquem quanto aos elementos previstos no número 

anterior devem ser comunicadas pelas empresas de seguros à Autoridade de Supervisão de 

Seguros e Fundos de Pensões no prazo máximo de 10 dias após a data da respetiva ocorrência. 

 

Artigo 19.º 

Reporte pontual relativo ao provedor do cliente 

1 – No prazo máximo de 10 dias após a data de início de atividade do provedor do cliente, 

as empresas de seguros devem comunicar à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de 

Pensões a informação sobre a identidade do provedor do cliente designado, acompanhada de um 

exemplar do respetivo regulamento de funcionamento. 

2 – Quaisquer alterações que se verifiquem quanto aos elementos previstos no número 

anterior devem ser comunicadas pelas empresas de seguros à Autoridade de Supervisão de 

Seguros e Fundos de Pensões no prazo máximo de 10 dias após a data da respetiva ocorrência. 

 

Artigo 20.º 

Reporte pontual relativo ao interlocutor 

1 – No prazo máximo de 10 dias após a data da respetiva designação, as empresas de 

seguros devem disponibilizar à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões os 

dados de contacto do interlocutor designado nos termos do artigo 16.º  

2 – Quaisquer alterações que se verifiquem quanto aos elementos previstos no número 

anterior devem ser comunicadas pelas empresas de seguros à Autoridade de Supervisão de 

Seguros e Fundos de Pensões no prazo máximo de 10 dias após a data da respetiva ocorrência. 
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Artigo 21.º 

Reporte regular relativo à gestão de reclamações pelas empresas de seguros 

1 – As empresas de seguros devem remeter anualmente à Autoridade de Supervisão de 

Seguros e Fundos de Pensões, até ao final do mês de fevereiro, para efeitos de supervisão da 

conduta de mercado, um relatório relativo à gestão de reclamações com referência ao exercício 

económico anterior, que inclua, designadamente: 

a) Elementos de índole estatística segmentados de acordo com as seguintes categorias: 

i) Ramo, tipo ou modalidade de seguro; 

ii) Tipologia do objeto da reclamação; 

iii) Prazos médios e máximos de resposta; 

iv) Sentido da resposta ao reclamante; 

v) Reclamações que foram objeto de apreciação pelo provedor do cliente; 

b) Conclusões extraídas do processo de gestão de reclamações e medidas 

implementadas ou a implementar. 

2 – O processo de disponibilização e envio do relatório relativo à gestão de reclamações 

previsto no número anterior é efetuado através da utilização do Portal ASF residente em 

www.asf.com.pt.  

 

Artigo 22.º 

Reporte regular relativo à apreciação de reclamações pelo provedor do cliente 

1 – Até ao final do mês de janeiro de cada ano, o provedor do cliente remete à Autoridade 

de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões e às empresas de seguros em causa a informação 

a divulgar relativamente às recomendações apresentadas durante o ano anterior, a qual deve 

conter, de forma clara e sucinta, os seguintes elementos:  

a) Designação da empresa de seguros;  

b) Objeto da recomendação;  
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c) Recomendação;  

d) Menção do acolhimento ou não da recomendação pelos respetivos destinatários, 

designadamente pela empresa de seguros. 

2 – Caso o provedor do cliente não haja emitido qualquer recomendação durante o ano, 

deve prestar essa informação à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões até à 

data indicada no número anterior. 

 

CAPÍTULO IV 

Política de conceção e aprovação de produtos de seguros 

 

Artigo 23.º 

Princípios gerais da política de conceção e aprovação de produtos de seguros 

1 – A política de conceção e aprovação de produtos de seguros estabelece o conjunto de 

procedimentos, funções e estratégias internas para conceber e introduzir produtos de seguros no 

mercado, bem como para monitorizar, rever e distribuir estes produtos durante o respetivo ciclo 

de vida.   

2 – O ciclo de vida de um produto de seguros corresponde ao período compreendido entre 

o momento em que se inicia o respetivo processo de conceção e o momento em que cessa a 

existência do produto de seguros no mercado, e não no momento da cessação da respetiva 

comercialização. 

3 – A definição da política de conceção e aprovação de produtos de seguros tem como 

objetivo evitar situações que prejudiquem ou possam prejudicar os interesses dos tomadores de 

seguros, segurados ou beneficiários, assegurando que os interesses, objetivos e características dos 

mesmos são devidamente considerados, e garantir a gestão adequada de conflitos de interesses. 

4 – O órgão de administração da empresa de seguros é responsável pela definição e 

aprovação da política de conceção e aprovação de produtos de seguros, bem como pela 

implementação, revisão e verificação contínua do cumprimento desta política. 
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5 – Para efeitos do número anterior, compete ao órgão de administração da empresa de 

seguros:  

a) Assegurar que a política de conceção e aprovação de produtos de seguros é comunicada 

de forma eficaz a toda a empresa e que se encontra permanentemente disponível e acessível em 

meio de divulgação interno;  

b) Assegurar a revisão regular, e pontual quando necessário, da política de conceção e 

aprovação de produtos de seguros, de forma a assegurar a efetividade da mesma. 

6 – A revisão prevista na alínea b) do número anterior deve ser documentada, indicando o 

responsável pelo processo de revisão, recomendações decorrentes do mesmo, a decisão do órgão 

de administração em relação a estas recomendações e a respetiva fundamentação. 

7 – A política de conceção e aprovação de produtos de seguros deve ser consignada em 

documento escrito.  

 

Artigo 24.º 

Conteúdo mínimo da política de conceção e aprovação de produtos de seguros 

1 – A política de conceção e aprovação de produtos de seguros deve, no mínimo, prever:  

a) A qualificação adequada dos colaboradores envolvidos na conceção de produtos de 

seguros, designadamente as competências necessárias para compreender, de forma adequada, as 

principais especificidades e características dos produtos de seguros, bem como os principais 

interesses, objetivos e características do mercado alvo, devendo entender-se como tal o (s) grupo 

(s) de tomadores de seguros e segurados para quem a empresa de seguros concebe o produto de 

seguros; 

b) A realização de testes de produtos; 

c) A identificação do mercado alvo de um produto de seguros, que deve ter em conta, 

designadamente, a avaliação da informação acessível ao mercado alvo, bem como o respetivo 

nível de capacidade e literacia financeira;  
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d) A identificação dos segmentos de mercado em relação aos quais cada produto de seguros 

não é considerado apto a satisfazer os interesses, objetivos e características; 

e) A conceção e introdução no mercado apenas dos produtos de seguros cujas 

características e canais de distribuição correspondam aos interesses, objetivos e características do 

mercado alvo específico;    

f) A monitorização regular dos produtos de seguros, depois de introduzidos no mercado, 

por forma a verificar se se mantêm adequados aos interesses, objetivos e características do 

mercado alvo; 

g) A monitorização do desempenho dos produtos de seguros já introduzidos no mercado, 

para verificar se o mesmo pode conduzir a situações que prejudiquem ou possam prejudicar os 

interesses dos tomadores de seguros, segurados ou beneficiários fixando, designadamente, a 

periodicidade mínima dessas revisões, bem como as características dos produtos de seguros que 

podem desencadear uma revisão extraordinária;  

h) As ações adequadas para mitigar os efeitos negativos de problemas identificados após a 

conceção e introdução de um produto de seguros no mercado e evitar a sua repetição;  

i) A comunicação das ações previstas na alínea anterior aos distribuidores envolvidos e aos 

tomadores de seguros ou segurados, no caso de vendas diretas, incluindo informação acerca de 

eventuais alterações do produto; 

j) A identificação dos canais de distribuição relevantes considerando as características do 

mercado alvo e dos produtos de seguros e a avaliação do cumprimento da política de conceção e 

aprovação de produtos de seguros pelos mesmos, designadamente se os produtos de seguros são 

distribuídos aos tomadores de seguros ou segurados que fazem parte do respetivo mercado alvo.  

 

Artigo 25.º 

Teste de produtos 

1 – Antes de cada produto de seguros ser concebido e introduzido no mercado ou 

oferecido a um novo mercado alvo ou, ainda, antes da introdução de alterações a produtos 

existentes, a empresa de seguros deve desenvolver testes de produtos e, se necessário, análises de 
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cenários, por forma a avaliar se o produto corresponde aos objetivos do mercado alvo durante o 

respetivo ciclo de vida. 

2 – Os testes e análises de cenários previstos no número anterior devem incluir a análise da 

rendibilidade dos produtos para a empresa de seguros, bem como o respetivo grau de tolerância 

para a variação dessa rendibilidade. 

3 – O âmbito da análise de cenários deve ser proporcional à dimensão, natureza e 

complexidade dos riscos inerentes ao produto de seguros, bem como à relevância de fatores 

externos em relação ao desempenho do mesmo.   

4 – Se os resultados do teste de produtos revelarem que o produto de seguros não 

corresponde aos interesses, objetivos e características do mercado alvo a empresa de seguros 

deve introduzir as alterações ao produto que se afigurem necessárias para que o mesmo 

corresponda aos interesses, objetivos e características do mercado alvo, sem as quais o produto 

de seguros não pode ser introduzido no mercado. 

5 – Em função da natureza e do risco do produto de seguros que é objeto de teste, os 

testes de produtos são qualitativos e, quando apropriado, quantitativos. 

 

Artigo 26.º 

Revisão de produtos 

1 – Se a empresa de seguros identificar situações que prejudiquem ou possam prejudicar os 

interesses dos tomadores de seguros, segurados ou beneficiários, posteriores à conceção e 

introdução de produtos no mercado, no seguimento da monitorização de produtos, de 

informação prestada por distribuidores ou através de reclamações, deve adotar todas as medidas 

corretivas necessárias para mitigar os efeitos negativos do problema mencionado e prevenir a 

respetiva repetição.   

2 – As alterações aos produtos determinadas nos termos do número anterior devem ser 

consistentes e não podem ter um impacto negativo em relação aos interesses, objetivos e 

características do mercado alvo identificado.  
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3 – A empresa de seguros deve notificar qualquer medida corretiva relevante ao 

distribuidor envolvido e aos tomadores de seguros ou segurados no caso de venda direta, 

incluindo informação acerca de modificações do produto, por forma a prevenir situações que 

prejudiquem ou possam prejudicar os interesses dos tomadores de seguros, segurados ou 

beneficiários, designadamente situações em que o perfil de risco de um produto de seguros se 

altera devido à evolução do próprio mercado deixando o mesmo de corresponder aos interesses, 

objetivos e características do mercado alvo identificado. 

 

Artigo 27.º 

Canais de distribuição 

1 – A empresa de seguros deve selecionar, de forma diligente, canais de distribuição que 

sejam adequados ao mercado alvo, com competência, designadamente, para prestar quaisquer 

informações necessárias, em relação aos produtos de seguros. 

2 – A empresa de seguros deve prestar aos distribuidores toda a informação necessária 

acerca de cada produto de seguros, de forma clara, precisa e atualizada, e, quando se revelar 

apropriado, formação adequada acerca dos mesmos, permitindo: 

a) A compreensão das características de cada produto de seguros e a introdução do mesmo 

no mercado alvo de forma adequada; e 

b) Identificar o mercado alvo para o qual o produto foi concebido e identificar o grupo de 

tomadores de seguros, segurados ou beneficiários em relação aos quais o produto não 

corresponde aos interesses, objetivos e características. 

3 – A empresa de seguros deve promover todas as ações adequadas para assegurar que os 

canais de distribuição respeitam os objetivos da política de conceção e aprovação de produtos, 

designadamente se o produto de seguros é distribuído ao mercado alvo identificado, e, caso 

verifique que os mesmos não são cumpridos, deve adotar as medidas corretivas que se afigurem 

apropriadas incluindo, se necessário, cessar a disponibilização de produtos de seguros ao 

distribuidor.  
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CAPÍTULO V 

Acordos entre empresas de seguros 

 

Artigo 28.º 

Prazo para comunicação 

As convenções, protocolos ou outros acordos celebrados entre empresas de seguros que 

possam ter impacto no respetivo relacionamento com os tomadores de seguros, segurados, 

beneficiários e terceiros lesados, devem ser comunicados à Autoridade de Supervisão de Seguros 

e Fundos de Pensões, no prazo máximo de 10 dias a contar da data da respetiva celebração.  

 

Artigo 29.º 

Forma da comunicação 

A comunicação referida no artigo anterior deve ser realizada através de correio eletrónico 

para o endereço de e-mail [____]. 

 

CAPÍTULO VI 

Disposições finais 

 

Artigo 30.º 

Norma revogatória 

 É revogada a Norma Regulamentar n.º 10/2009-R, de 25 de junho. 

 

Artigo 31.º 

Regime transitório  
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1 – As convenções, protocolos ou outros acordos entre empresas de seguros, previstos no 

artigo 155.º do RJASR, celebrados antes da entrada em vigor da presente norma regulamentar 

devem ser comunicados à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões no prazo 

de 30 dias após a data fixada no n.º 1 do artigo seguinte, mediante envio de mensagem de correio 

eletrónico para o endereço de e-mail [___].  

2 – Caso da aplicação do disposto no artigo 158.º do RJASR e do n.º 1 do artigo 12.º da 

presente norma regulamentar resulte a designação de novo provedor do cliente, a empresa de 

seguros deve comunicar à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões a 

informação sobre a respetiva identidade até 60 dias após a data fixada no n.º 1 do artigo seguinte 

para o endereço de e-mail [___]. 

 

Artigo 32.º 

Início de vigência e produção de efeitos 

1 – A presente norma regulamentar entra em vigor no primeiro dia útil seguinte ao da sua 

publicação.  

2 – A política de conceção e aprovação de produtos de seguros prevista no capítulo IV da 

presente norma regulamentar, aplica-se apenas a produtos de seguros novos e a alterações 

significativas de produtos já existentes. 

 

[data] ―  O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: 

 

 


