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EMPRESAS DE SEGUROS E SGPS DE SEGUROS 

 

1. Conformidade legal de seguros obrigatórios 
 

 Liberty Seguros, Compañia de Seguros Y Reaseguros, S.A. – Sucursal em 
Portugal  

- Seguro de responsabilidade civil das empresas de animação turística 
(Condições Gerais e Condição Especial 1) - em substituição das 
anteriormente comunicadas; 

- Seguro de responsabilidade civil dos notários (Condições Gerais e 
Condição Especial 2) - em substituição das anteriormente comunicadas; 

- Seguro de responsabilidade civil das entidades responsáveis pela 
realização de montarias, batidas e largadas (Condições Gerais e 
Condição Especial 3) - em substituição das anteriormente comunicadas; 

- Seguro de responsabilidade civil das entidades responsáveis por 
instalações desportivas de uso público que concebam, instalem e 
mantenham balizas de futebol, andebol, hóquei e polo aquático, e 
equipamentos de basquetebol (Condições Gerais e Condição Especial 4) 
- em substituição das anteriormente comunicadas; 

- Seguro de responsabilidade civil das entidades responsáveis pelos 
espaços de jogo e recreio, respetivo equipamento e superfícies de 
impacte, destinados a crianças e jovens (Condições Gerais e Condição 
Especial 5) - em substituição das anteriormente comunicadas; 

- Seguro de responsabilidade civil dos titulares de alvarás concedidos ao 
abrigo do regime jurídico das armas e suas munições (Condições Gerais 
e Condição Especial 6) - em substituição das anteriormente 
comunicadas; 

- Seguro de responsabilidade civil profissional dos solicitadores 
(Condições Gerais e Condição Especial 7) - em substituição das 
anteriormente comunicadas; 

- Seguro de responsabilidade civil profissional dos agentes de execução 
(Condições Gerais e Condição Especial 8) - em substituição das 
anteriormente comunicadas; 

- Seguro de Responsabilidade Civil dos titulares da exploração de 
alojamento local decorrente do exercício da atividade de prestação de 
serviços de alojamento (Condições Gerais e Condição Especial 9) - em 
substituição das anteriormente comunicadas; 
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- Seguro de responsabilidade civil das entidades mediadoras imobiliárias 
(Liberty Responsabilidade Civil Mediadores Imobiliários – Condições 
Gerais) - em substituição das anteriormente comunicadas; 

- Seguro de responsabilidade civil profissional dos mediadores de seguros 
(Liberty Responsabilidade Civil Mediadores de Seguros – Condições 
Gerais) - em substituição das anteriormente comunicadas; 

- Seguro de responsabilidade civil das entidades instaladoras de redes e 
aparelhos de gás (Liberty Responsabilidade Civil Instaladores de Gás – 
Condições Gerais) - em substituição das anteriormente comunicadas; 

- Seguro de responsabilidade civil das agências de viagens e turismo 
(Liberty Responsabilidade Civil Agências de Viagens – Condições Gerais) 
- em substituição das anteriormente comunicadas; 

 

 Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. 

- Seguro de incêndio (Allianz Multirriscos Empresa – Condições Gerais e 
Especiais); 

 

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

 

 Crédito Agrícola, SGPS, S.A. 

- Fernando Manuel Miguel Henriques, em representação da 
PriceWaterHouse Coopers & Associados – Sociedade de Revisores 
Oficiais de Contas, Lda. - revisor oficial de contas - mandato 2019/2021;  

 

 TPIF Douro BidCo S.à.r.l. 

- Taavi Keith Arthur Keskinen Davies – vogal do conselho de 
administração; 

- Benoni Cesar Josephine Dufour – vogal do conselho de administração; 
 

 ACP Mobilidade - Sociedade de Seguros de Assistência, S.A. 

- Paulo Ribeiro da Silva, em representação da JM Ribeiro da Cunha & 
Associados, SROC, Lda. - revisor oficial de contas efetivo - mandato em 
curso de 2019/2022; 
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 Cosec - Companhia de Seguro de Créditos, S.A. 

- responsável pela função-chave de auditoria interna; 
 

 Lusitania, Companhia de Seguros, S.A. 

- diretor de topo (Direção N Seguros; 
 

3. Outros 
 

 Autorização para o exercício transitório de funções, para o mandato em curso 
2019/2021, dos seguintes membros dos órgãos sociais da Abarca - Companhia 
de Seguros, S.A.:  

- Fernando Jorge Marques Vieira, em representação da Mazars & 
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A. - revisor 
oficial de contas efetivo; 

- Luís Filipe Soares Gaspar - revisor oficial de contas suplente; 
 
 
 
SOCIEDADES GESTORAS DE FUNDOS DE PENSÕES 

 
Outros 
 

 Autorização para o exercício transitório de funções, para completar o 
mandato 2018/2020, de José Manuel Horta Nova Nunes, em representação 
da KPMG & Associados SROC, S.A., como revisor oficial de contas da BBVA 
Fundos – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.; 

 
 
 
CURSOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SEGUROS 

 
Outros 
 

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

- Seguradoras Unidas, S.A. 


