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EDITAL 

NOTIFICAÇÃO DE MEDIADORES DE SEGUROS 
ATO PREPARATÓRIO DA DECISÃO DE CANCELAMENTO 

Ao abrigo do n.º 3 do artigo 66.º do regime jurídico da distribuição de seguros e de 
resseguros, aprovado pela Lei n.º 7/2019, de 16 de janeiro, e em face da devolução da 
correspondência postal, procede-se à notificação, por edital, do ato preparatório da 
decisão de cancelamento do registo dos mediadores identificados em Anexo, nos 
seguintes termos: 

“O agente de seguros deve possuir, como condições de acesso e de exercício da 
atividade de distribuição de seguros, um endereço eletrónico que permita a 
comunicação com a ASF e um seguro de responsabilidade civil profissional válido, 

conforme decorre das alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 16.º do regime jurídico da 
distribuição de seguros e de resseguros (RJDSR), aprovado pela Lei n.º 7/2019, de 16 
de janeiro, e do artigo 9.º da Norma Regulamentar n.º 17/2006-R, de 29 de dezembro, 
sob pena de cancelamento do registo de mediador. 

Não tendo a ASF conseguido contactar o mediador de seguros no endereço eletrónico 
indicado no seu registo, e não resultando do reporte das empresas de seguros que o 
mediador possui um seguro de responsabilidade civil profissional, vimos notificar para, 
no prazo de 10 dias úteis, atualizar a informação do respetivo seguro (juntando cópia 
da apólice) e do endereço eletrónico, através do Portal ASF. 

Não sendo demonstrada a celebração do seguro de responsabilidade civil profissional 
legalmente obrigatório e a existência de uma morada de correio eletrónico 

profissional, notifica-se ainda, nos termos dos artigos 121.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, do sentido provável da decisão da ASF de cancelar o 
registo do mediador de seguros, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 66.º do 
RJDSR. 

O mediador em apreço pode pronunciar-se por escrito, no referido prazo, sobre o 
projeto de decisão ora notificado, podendo ainda consultar o processo em curso, na 
sede da ASF, sita na Avenida da República, n.º 76, em Lisboa, todos os dias úteis, das 

10h-12h e das 14h-16h. A fim de agilizar a consulta, agradecemos que nos informe 
previamente a data em que pretende efetuar a mesma.” 

Assim, os mediadores indicados no Anexo, ficam notificados de que dispõem de 10 
dias úteis, a partir da data do presente edital, para comprovar o cumprimento das 

condições de acesso e exercício aplicáveis à respetiva categoria de agente de seguros. 

Lisboa, 8 de agosto de 2019. 

 

 



 
 

 

 

ANEXO 

 

 

N.º 
Mediador 

Nome 

307161650 ANTONIO GASPAR SALVADOR BENTO 

307069707 ANTONIO MANUEL ALDEIAS MARTINS 

307249310 ARMANDO EVANGELISTA MACEDO RODRIGUES 

307157918 JOSE TEIXEIRA DUARTE BICHO 

315419172 LUÍS MIGUEL ANDRADE JOAQUIM 

307052454 MARGARIDA PAULA COSTA VENTURA FERNANDES 

307045043 MARIA DULCE MARQUES MIGUEL POSSANTE 

307176414 MARIA ERMELINDA MONTEIRO BALDEANTE COSTA 

307076130 VASCO NUNO RUIVO AMARO 

307017261 VITOR MANUEL CORDEIRO 

413397202 AHELSEG, LDA 

407076330 EXALSEGUROS - MEDIAÇÃO SEGUROS, LDA. 

410325916 FINIPAR - SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO DE SEGUROS LDA 

410317811 OGENTALY - SEGUROS, LDA. 

412363457 PEVIZEL SEGUROS MEDIAÇÃO DE SEGUROS LDA 

407156920 ROSA & NUNES, LDA. 

411352625 TRACARSAV SERVICOS DE APOIO A VIATURAS SA 

 


