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REGIME TRANSITÓRIO 

 

Formulário para pessoa singular 
(a preencher pelas pessoas identificadas em 1.2.) 

 

1. Informação prévia 

1.1. Identificação pessoal 

Nome completo 

N.º de mediador (se aplicável) 

 

1.2. Identifique a que título preenche o formulário: 

Mediador de seguros (não preenche 1.3.)  

Membro do órgão de administração responsável pela atividade de mediação  

Membro do órgão de administração que não foi designado responsável pela atividade de 
mediação 

 

 

1.3. Entidade de mediação em que se enquadra 

Nome completo / Denominação social 

N.º de mediador (de acordo com o Decreto-Lei n.º 388/91, de 10 de Outubro) 

2. Incompatibilidades 

2.1. 

Desempenha alguma atividade, função ou cargo incompatível com a atividade de mediação de 
seguros, ou outro mencionado nos pontos 2.2. a 2.6. deste formulário? 

Não  

Sim  

Em caso afirmativo, identifique a atividade, função ou cargo, preenchendo os pontos 2.2. a 2.6. 
deste formulário ou, se a mesma não estiver identificada naqueles pontos preencha o campo 
seguinte. 

 

Em caso negativo passe ao ponto 3. 

NOTA: Após o seu preenchimento imprima o formulário completo e assine. 
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2.2. 

Pertence aos órgãos sociais ou ao quadro de pessoal de uma empresa de seguros, de 
resseguros, de sociedade gestora de fundos de pensões, ou com estas mantém vínculo 
jurídico análogo a relação laboral? 

Não  

Sim  

Em caso afirmativo, indique a ou as entidades às quais está vinculado 

 

Em caso afirmativo, indicar ainda se se trata de trabalhador em situação de pré-reforma 

Não  

Sim  

2.3. 

Pertence aos órgãos ou ao quadro de pessoal da Autoridade de Supervisão de Seguros e 
Fundos de Pensões ou com este mantém vínculo jurídico análogo a relação laboral? 

Não  

Sim  

2.4. 

Exerce funções como perito de sinistros ou é sócio ou membro do órgão de administração de 
sociedade que exerça atividade de peritagem de sinistros? 

Não  

Sim  

2.5. 

Exerce funções como atuário responsável de uma empresa de seguros ou de resseguros ou 
de fundo de pensões? 

Não  

Sim  

2.6. 

Exerce funções como auditor de uma empresa de seguros ou de resseguros ou de sociedade 
gestora de fundos de pensões? 

Não  

Sim  

3. Idoneidade (a preencher somente pelos mediadores de seguros registados 
no Instituto de Seguros de Portugal após agosto de 2000 e pelos membros 
do órgão de administração de mediador de seguros pessoa coletiva) 

3.1. 

Incorreu em alguma circunstância indiciadora do incumprimento dos requisitos de idoneidade 
previstos no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de julho, mencionada nos pontos 
3.2 a 3.8 deste formulário? 

Não  

Sim  

Em caso afirmativo, preencha os campos 3.2 a 3.8. 

Em caso negativo passe à declaração final. 

 
NOTA: Após o seu preenchimento imprima o formulário completo e assine. 
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3.2. 

Alguma vez foi condenado em processo (em Portugal ou no estrangeiro) pela prática do crime 
de furto, abuso de confiança, roubo, burla, extorsão, infidelidade, abuso de cartão de garantia 
ou de crédito, emissão de cheques sem cobertura, usura, insolvência dolosa, falência não 
intencional, favorecimento de credores, apropriação ilegítima de bens do setor público ou 
cooperativo, administração danosa em unidade económica do setor público ou cooperativo, 
falsificação, falsas declarações, suborno, corrupção, branqueamento de capitais, abuso de 
informação, manipulação do mercado de valores mobiliários, pelos crimes previstos no Código 
das Sociedades Comerciais ou por qualquer outro no exercício de atividades financeiras? 

Não  

Sim  

Em caso afirmativo, indique o tipo de crime, a data da condenação, a pena e o tribunal que 
condenou 

 

3.3. 

Corre contra si em algum tribunal processo pelos crimes referidos no ponto anterior? 

Não  

Sim  

Em caso afirmativo, indique o(s) facto(s) que motivou(aram) a sua instauração e a fase em que 
o mesmo se encontra 

 

3.4. 

Já foi declarado insolvente ou julgado responsável pela falência de alguma empresa? 

Não  

Sim  

Em caso afirmativo, indique quando, a denominação da entidade e a natureza do domínio 
exercido ou a função que nela exercia 

 

3.5. 

Alguma entidade da qual tenha sido administrador, diretor ou gerente ou cujo domínio haja 
assegurado foi declarada em estado de falência? 

Não  

Sim  

Em caso afirmativo, indique quando, a denominação da entidade e a natureza do domínio 
exercido ou a função que nela exercia 

 

3.6. 

Alguma entidade da qual tenha sido administrador, diretor ou gerente ou cujo domínio haja 
assegurado entrou em situação de insolvência? 

Não  

Sim  

Em caso afirmativo, indique quando, a denominação da entidade e a natureza do domínio 
exercido ou a função que nela exercia 

 

 

NOTA: Após o seu preenchimento imprima o formulário completo e assine. 
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3.7. 

Já alguma vez foi condenado (em Portugal ou no estrangeiro) pela prática de infrações às 
regras legais ou regulamentares que regem as atividades de mediação de seguros ou de 
resseguros,  das empresas de seguros ou das sociedades gestoras de fundos de pensões, 
das instituições de crédito, das sociedades financeiras, das instituições financeiras ou do 
mercado de valores mobiliários? 

Não  

Sim  

Em caso afirmativo, indique os factos praticados, as entidades que instruíram os processos e 
as sanções aplicadas 

 

3.8. 

Corre termos junto de alguma autoridade administrativa processo por infração às regras legais 
ou regulamentares referidas no ponto anterior? 

Não  

Sim  

Em caso afirmativo, indique o(s) facto(s) que motivou(aram) a sua instauração e a fase em que 
o mesmo se encontra 

 

 

O abaixo assinado declara sob compromisso de honra, que as informações acima prestadas 

correspondem à verdade, não tendo omitido quaisquer factos que possam relevar para o registo do 

mediador de seguros ou de resseguros junto da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de 

Pensões. Mais declara que tem conhecimento que qualquer declaração falsa ou inexata determina o 

cancelamento da inscrição do mediador de seguros ou de resseguros a que respeita. 

 

Data.           /           /               (DD/MM/AAAA) 

 (Assinatura) 

 

NOTA: Após o seu preenchimento imprima o formulário completo e assine. 
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