
 
 

 

1 de 2 

 

Autorizações e Registos 

23 de março de 2021 

 
 
EMPRESAS DE SEGUROS E SGPS DE SEGUROS 

Outros 

• Autorização para o exercício transitório de funções, para o mandato em curso 
2020/2022, de Vasileios Christidis, como vogal do conselho de administração da 
Cosec – Companhia de Seguro de Créditos, S.A., e presidente da comissão executiva; 

SOCIEDADES GESTORAS DE FUNDOS DE PENSÕES 

Registo de órgãos sociais, responsáveis por funções-chave, diretores de topo e pessoas que 
dirigem efetivamente as empresas 

• Santander Pensões – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. (mandato em 
curso 2019/2021) 

- Mário José Silva Jerónimo, em representação da PKF & Associados, SROC, Lda. 
– presidente do conselho fiscal; 

MEDIADORES DE SEGUROS 

1. Inscrição no registo 
 

INSCRIÇÃO DE AGENTES DE SEGUROS 

N.º de 
mediador 

Nome do mediador Ramos 
Data de 
inscrição 

421566821 SUPREME VALUE UNIPESSOAL, LDA. Vida e Não Vida 23-03-2021 

 

2. Suspensão do registo 

• Suspensão da inscrição no registo de mediadores de seguros. Para visualizar, clique 
aqui 

 

3. Cancelamento do registo 

• Cancelamento da inscrição no registo de mediadores de seguros. Para visualizar, 
clique aqui 

 
  

https://www.asf.com.pt/NR/exeres/6A69C817-8987-42B2-8E8E-5EB061A429C9.htm
https://www.asf.com.pt/NR/exeres/6A69C817-8987-42B2-8E8E-5EB061A429C9.htm
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Autorizações e Registos 

23 de março de 2021 

 
 
CURSOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SEGUROS 

1. Reconhecimento e alterações 

• Cursos para o acesso à atividade de distribuição de seguros ou de resseguros, 
propostos pela entidade promotora APROSE – Associação Nacional de Agentes e 
Corretores de Seguros; 

• Alterações nos cursos para a qualificação de agente de seguros, corretor de seguros 
ou mediador de resseguros, propostas pelas seguintes entidades promotoras: 

- MOFP – Organização e Formação Profissional, Lda.; 

- SABFORMA – Academia de Formação, Lda.; 

2. Outros 

• Autorização para a realização, em regime não presencial, das provas de avaliação 
final de cursos de formação de seguros, promovidos pela entidade formadora 
SABFORMA – Academia de Formação, Lda.; 

• Reconhecimento, para efeitos de formação e aperfeiçoamento profissional 
contínuo, da seguinte entidade formadora: 

- Victoria – Seguros, S.A. 


