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EDITAL 

NOTIFICAÇÃO DE MEDIADORES DE SEGUROS 

Cancelamento da inscrição no registo dos 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 22-12-2014, remetidas 
para os respetivos endereços registados na Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos 
de Pensões (ASF), procede-se a uma segunda notificação aos mediadores de seguros abaixo 
indicados, da minha decisão de 19 de dezembro de 2014: 

“Na sequência da inscrição dos mediadores de seguros incluídos na lista em Anexo, o 
Instituto de Seguros de Portugal (ISP) remeteu aos interessados os respetivos Certificados de 
Registo de Mediadores de Seguros, por correio registado, os quais foram devolvidos a este 
Instituto pelos serviços postais. 

No seguimento da referida devolução, verificou-se a impossibilidade do ISP contactar 
aqueles mediadores por via postal, facto que, nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 56.º 
do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de julho, constitui fundamento para o cancelamento do 
registo do mediador. 

Assim, procedeu-se à audiência dos interessados, indicados na lista em Anexo, nos termos e 
para os efeitos dos artigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo 

(CPA), do projeto da presente decisão do Instituto de Seguros de Portugal cancelar os seus 
registos como mediadores 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, tendo as referidas cartas sido, igualmente, 
devolvidas pelos serviços postais. Da referida notificação foi dado conhecimento às 
empresas de seguros proponentes. 

Ultrapassado o prazo concedido, verifica-se que os mediadores de seguros, bem como as 
empresas de seguros, não se pronunciaram e que os respetivos registos mantêm-se 
inalterados, concluindo-se, assim, pela impossibilidade do Instituto de Seguros de Portugal 
contactar os mediadores por via postal, por um período de tempo superior a 90 dias. 

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 os registos dos mediadores de seguros incluídos e nos termos da lista em 
Anexo, ao abrigo da alínea e) do n.º 1 do artigo 56.º do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 
31 de julho, com o fundamento na impossibilidade do Instituto de Seguros de 
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Portugal contactar os mediadores por via postal, por um período de tempo superior a 
90 dias; 

2. Notificar os referidos mediadores e as empresas de seguros proponentes dos registos 
da decisão tomada.” 

Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, Lisboa, 24 de fevereiro de 2015 

 

 

Vicente Mendes Godinho 
Diretor 

Departamento de Autorizações e Registo 
 

CANCELAMENTO DO REGISTO DE MEDIADORES DE SEGUROS (LIGADOS E AGENTES) 

[alínea e) do n.º 1 do artigo 56.º do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de julho] 

N.º 
mediador 

Nome do mediador Ramos/s 
Empresa de 

seguros 
proponente 

Data do envio 
do Certificado 
de Registo de 
Mediador de 

Seguros 

Data da 
audiência de 

interessados do 
projeto de 

cancelamento 

314404374 ALOISIO DAVID NORONHA CORREIA 
Vida e Não 
Vida Allianz 02-05-2014 14-11-2014 

314409730 ANA PAULA FONSECA MARTINS 
Vida e Não 
Vida  28-07-2014 14-11-2014 

314405811 ELISABETE MARIA SANTOS GONÇALVES FERNANDES Não Vida Lusitania 02-06-2014 14-11-2014 

114406789 LUISA MARGARIDA MARTINS 
Vida e Não 
Vida 

Mapfre 
Gerais 25-07-2014 14-11-2014 

314409749 MARIO JORGE TAVARES MARQUES 
Vida e Não 
Vida Fidelidade 08-08-2014 14-11-2014 

114408671 NUNO MIGUEL ROMÃO FIGUEIREDO Não Vida 
Ace 
European 07-08-2014 14-11-2014 

114406148 OSVALDO NUNES DOS SANTOS Não Vida 
Ace 
European 11-06-2014 14-11-2014 

114406930 PEDRO NUNO MAIA DA FONSECA 
Vida e Não 
Vida 

MetLife 
Europe 25-07-2014 14-11-2014 

314402918 SANDRA CRISTINA TAVARES GOMES 
Vida e Não 
Vida Fidelidade 02-05-2014 14-11-2014 

114404054 VANDA PATRÍCIA CALDEIRA QUEIRÓS 
Vida e Não 
Vida 

MetLife 
Europe 02-05-2014 14-11-2014 

 


