
 
  

  

EDITAL 

Notificação de cancelamento da inscrição de mediadores de seguros 

Ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 70.º do Código do Procedimento 
Administrativo, na sequência da devolução pelos serviços postais das cartas datadas de 
17-12-2012, remetidas para os respetivos endereços registados no Instituto de Seguros 
de Portugal, procede-se a uma segunda notificação aos mediadores de seguros abaixo 
indicados, da minha decisão de 14 de dezembro de 2012: 

“Na sequência da devolução da correspondência endereçada por correio eletrónico 
pelo Instituto de Seguros de Portugal (ISP), em maio e outubro do corrente ano, 
para o endereço indicado no registo dos mediadores de seguros constantes da lista 
em Anexo, verificou o ISP que os mesmos não possuíam um endereço que 
permitisse a comunicação por via eletrónica, o qual constitui uma das condições 
específicas de acesso à atividade de mediação de seguros, nos termos da alínea b) 
do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de julho e da alínea a) do 
n.º 1 do artigo 9.º da Norma Regulamentar n.º 17/2006-R, de 29 de dezembro. 

Por carta registada de 26-10-2012, o ISP notificou os mediadores, na morada 
constante dos respetivos registos, para que procedessem à atualização dessa 
informação, conforme disposto no artigo 35.º da Norma Regulamentar n.º 17/2006-
R, de 29 de dezembro, tendo sido, por esse meio, notificados da provável decisão 
de o ISP cancelar as suas inscrições, nos termos previstos na alínea d) do n.º 1 do 
artigo 56.º do Decreto-Lei n.º 144/2006.  

Tendo sido devolvida pelos serviços postais a notificação de 26-10-2012 e não 
tendo sido possível o contacto por via eletrónica, verifica-se, assim, a 
impossibilidade do ISP contactar os mediadores de seguros indicados na lista em 
Anexo, por um período de tempo superior a 90 dias, situação que constitui 
fundamento para o cancelamento do registo de mediador de seguros, nos termos 
da alínea e) do n.º 1 do artigo 56.º do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de julho. 

Ultrapassado o prazo concedido na referida notificação, os mediadores não se 
pronunciaram, nem se mostraram contactáveis, mantendo-se os respetivos registos 
inalterados, no que respeita à atualização dos dados relativos ao endereço 
eletrónico. 

Nesta conformidade, ao abrigo dos poderes que me foram subdelegados por 
Despacho do Senhor Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Seguros de 
Portugal, de 21 de setembro de 2012, nos termos da delegação e subdelegação 
publicadas nos Diários da República, n.ºs 192 e 193, II série, de 3 e 4 de outubro de 
2012, decido: 



 

1) Cancelar o registo dos mediadores de seguros constantes da lista em Anexo, 
nos termos do disposto nas alíneas d) e e) do n.º 1 do Artigo 56.º do Decreto-
Lei n.º 144/2006, de 31 de julho, com fundamento na falta superveniente de 
um endereço eletrónico válido e na impossibilidade do ISP contactar o 
mediador, por um período de tempo superior a 90 dias, nos termos da referida 
lista; 

2) Notificar os referidos mediadores da decisão tomada.” 

Instituto de Seguros de Portugal, Lisboa, 18 de fevereiro de 2013 
 

 
 
Vicente Mendes Godinho  

Diretor 
Departamento de Autorizações e Registo 
 
 

ANEXO 
Cancelamento de registo de mediador de seguros 

N.º Mediador Nome Ramo (s) 
Data das comunicações 

eletrónicas 

307163373 CARLA SOFIA SOUSA MARTINS Vida e Não Vida 
10-05-2012 e  
25-10-2012 

307160801 IDALECIO MARIA MIGUEL Vida e Não Vida 
02-05-2012 e  
25-10-2012 

307133107 ISABEL MARIA CRAVEIRO MORAIS COELHO Vida e Não Vida 
04-05-2012 e  
25-10-2012 

311345700 JOANA FILIPA GOMES DA SILVA RAMOS FRANCO Não Vida 
15-05-2012 e  
25-10-2012 

307236149 JOSE CARLOS SILVA MACHADO Vida e Não Vida 
08-05-2012 e  
25-10-2012 

308287802 JOSÉ MANUEL AZEVEDO COSTA Vida e Não Vida 
11-05-2012 e  
25-10-2012 

307227728 MARIA JOSE GAMITO MATEUS DELGADO SERRÃO Vida e Não Vida 
11-05-2012 e  
25-10-2012 

307237192 MARIA LURDES LOPES SOUSA Não Vida 
09-05-2012 e  
25-10-2012 

307149571 MARIA LURDES P.F.COUTINHO DOMINGUES Vida e Não Vida 
02-05-2012 e  
25-10-2012 

311350614 NELSON LUIS PEDROSO GOMES Vida e Não Vida 
16-05-2012 e  
25-10-2012 

308286463 PAULA CRISTINA JESUS TAVARES CAMPOS Vida e Não Vida 
11-05-2012 e  
25-10-2012 

307028163 PEDRO COSTA MARÇAL ROUBAUD PUJOL Vida e Não Vida 
02-05-2012 e  
25-10-2012 

311357410 SILVIA MANUELA RIBEIRO ALVES Vida e Não Vida 
16-05-2012 e  
25-10-2012 

308281304 SUSANA ISABEL DUARTE MATEUS Vida e Não Vida 
11-05-2012 e  
25-10-2012 

 


