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1. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO 

O presente projeto de norma regulamentar visa definir os princípios a observar pelas empresas 

de seguros no seu relacionamento com os tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros 

lesados.  

Embora os princípios acima mencionados já se encontrem definidos na Norma Regulamentar n.º 

10/2009-R, de 25 de junho, o novo regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e 

resseguradora (RJASR), 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.  

Neste sentido, afigura-se necessário incorporar as alterações decorrentes do novo regime 

jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e resseguradora no âmbito da conduta de 

mercado, afigurando-se mais adequado, por razões de consistência a nível do conteúdo e da 

sistemática, emitir uma nova norma regulamentar.  

Para o efeito, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) elaborou o 

projeto de norma regulamentar em anexo. 

2. PROJETO DE NORMA REGULAMENTAR 

A presente norma regulamentar estabelece os princípios gerais a observar pelas empresas de 

seguros no seu relacionamento com os tomadores de seguros, segurados, beneficiários ou terceiros 

lesados, mantendo-se, de uma forma geral, o consagrado anteriormente na Norma Regulamentar n.º 

10/2009-R, de 25 de junho, e incorporando-se algumas alterações, designadamente as infra 

mencionadas.   

I. Política de conceção e aprovação de produtos de seguros 

O n.º 2 do artigo 153.º do RJASR introduziu o dever de as empresas de seguros definirem e 

reverem regularmente uma política de conceção e aprovação de produtos de seguros e das 

correspondentes alterações significativas, quer técnicas, quer jurídicas, considerando todas as fases 

contratuais e assegurando que a mesma é adequadamente implementada e o respetivo cumprimento 

monitorizado.  

O objetivo central subjacente à consagração deste dever é assegurar que ao longo de todo o 

processo de conceção e contratualização de seguros é verificada a adequação das condições 
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contratuais do seguro face às características, necessidades e perfil do tomador do seguro ou do 

segurado.  

Nesses termos, a política de conceção e aprovação de produtos de seguros deve incluir a 

identificação do perfil dos respetivos tomadores de seguros ou segurados que constituem o mercado 

alvo do produto e garantir que todos os riscos relevantes para esse universo são avaliados, bem como 

que a estratégia de distribuição é consistente com o mercado alvo identificado. 

Por outro lado, as empresas de seguros 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 induz 

ou contribui para agravar situações de conflito com os interesses dos tomadores de seguros, 

segurados ou beneficiários. 

De sublinhar que, nos termos do n.º 5 do artigo 153.º do RJASR, a ASF pode proibir ou impedir a 

comercialização de produtos de seguros que prejudiquem ou possam prejudicar os interesses dos 

tomadores de seguros, segurados ou beneficiários, designadamente por serem desadequados ao 

respetivo perfil ou por induzirem ou contribuírem manifestamente para agravar situações de conflito 

com os seus interesses. 

Cabendo à ASF, ao abrigo do artigo 159.º do RJASR, regulamentar esta matéria, teve-se em 

consideração os trabalhos entretanto desenvolvidos pela Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões 

Complementares de Reforma (EIOPA) no âmbito da elaboração de Orientações Preparatórias sobre 

requisitos de supervisão e de governação de produtos por empresas de seguros e distribuidores de 

seguros que estiveram em processo de consulta pública de 30.10.2015 a 29.01.20161. Note-se, no 

entanto, que o âmbito dos dois instrumentos regulatórios é distinto, dado que, a habilitação legal 

conferida à ASF, sendo anterior à transposição da Diretiva relativa à Distribuição de Seguros, não 

abrange a vertente da distribuição de seguros, incluindo apenas as empresas de seguros. 

Nos termos da presente norma regulamentar, as políticas de conceção e aprovação de produtos 

de seguros, a adotar pelas empresas de seguros, devem estabelecer 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, sendo o órgão de 

                                                      

1
 Documento de consulta acessível em EIOPA EIOPA-CP-15-008 Consultation Paper on POG Guidelines for insurance 

undertakings and insurance distributors  

https://eiopa.europa.eu/Pages/Consultations/EIOPA-CP-15-008-Consultation-Paper-on-POG-Guidelines-for-insurance-undertakings-and-insurance-distributors-.aspx
https://eiopa.europa.eu/Pages/Consultations/EIOPA-CP-15-008-Consultation-Paper-on-POG-Guidelines-for-insurance-undertakings-and-insurance-distributors-.aspx
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administração da empresa de seguros o responsável pela definição, aprovação, implementação, 

revisão e verificação contínua do cumprimento desta política.  

Salienta-se também a obrigatoriedade de as empresas de seguros desenvolverem testes de 

produtos e análises de cenários, se necessário, antes de cada produto de seguros ser concebido e 

introduzido no mercado, oferecido a um novo mercado alvo ou, ainda, antes de serem introduzidas 

alterações a produtos já existentes, por forma a avaliar se o produto corresponde aos objetivos do 

mercado alvo durante o respetivo ciclo de vida.  

Por fim, destaca-se a obrigatoriedade de a empresa de seguros selecionar, de forma diligente, 

canais de distribuição que sejam adequados ao mercado alvo identificado, prestar toda a informação 

necessária acerca de cada produto de seguros aos canais de distribuição selecionados, bem como 

promover todas as ações adequadas para assegurar que os objetivos da política de conceção e 

aprovação de produtos de seguros são respeitados.  

II. Convenções, protocolos ou outros acordos celebrados entre empresas de seguros 

O presente projeto de norma regulamentar visa operacionalizar a obrigação, estabelecida no 

artigo 155.º do RJASR, referente à comunicação à ASF, 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.  

III. Provedor do cliente 

O regime de independência aplicável ao cargo de provedor do cliente foi ajustado de forma a 

refletir as alterações introduzidas pelo novo regime jurídico de acesso e exercício da atividade 

seguradora e resseguradora em relação ao cargo do provedor do cliente (cfr. artigo 158.º do RJASR), 

designadamente o facto de só poder ser exercido por pessoa singular e a exigência de exercício 

exclusivo dessa função apenas para uma empresa de seguros, exceto se as empresas integrarem o 

mesmo grupo segurador. 

São, ainda, elencadas, de forma exemplificativa, as seguintes situações de conflito de interesses 

suscetíveis de afetar a isenção de análise ou decisão do provedor do cliente: 

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

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

1% do capital social ou dos direitos de voto da empresa de seguros em causa ou entidade que com 
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esta se encontre numa relação estreita ou de controlo ou de 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 ou pessoa a si unida em união de facto, 

parente em linha reta ou no 1.º grau da linha colateral, das 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 de 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 ou 

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, prestem serviços à 

empresa de seguros em causa ou a entidade que com esta se encontre numa relação estreita ou de 

controlo. 

Prevê-se igualmente que a prestação de serviços de apoio técnico, operacional ou 

administrativo, de assessoria ou de consultoria a que o provedor do cliente recorra, no âmbito do 

exercício das suas funções, deve respeitar os princípios de exclusividade e de independência que se 

impõem ao provedor do cliente. 

IV. Reporte regular relativo à gestão de reclamações pelas empresas de seguros 

Neste âmbito foi introduzida uma alteração pontual relativa à obrigatoriedade de as empresas de 

seguros incluírem também no relatório relativo à gestão de reclamações, a remeter anualmente à ASF, 

os prazos máximos de resposta às reclamações rececionadas.  

V. Política antifraude 

Elimina-se, da norma regulamentar em apreço, a regulamentação aplicável à política antifraude 

que ficará sediada em normativo respeitante ao sistema de gestão de riscos, dado que o novo regime 
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jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e resseguradora eliminou esta matéria do 

capítulo referente à conduta de mercado, transferindo-a para o artigo relativo ao sistema de gestão de 

riscos (n.º 13 do artigo 72.º do RJASR). 

 

3. PEDIDO DE COMENTÁRIOS 

Solicita-se aos interessados que submetam os seus comentários sobre o projeto em anexo, por 

escrito, até ao dia 26 de fevereiro de 2016, preferencialmente para o seguinte endereço de correio 

eletrónico: consultaspublicas@asf.com.pt 

As respostas podem igualmente ser remetidas, por correio normal, para o seguinte endereço: 

Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões  

Departamento de Política Regulatória e Relações Institucionais  

Avenida da República, n.º 76  

1600-205 Lisboa 


