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EMPRESAS DE SEGUROS E SGPS DE SEGUROS 

 

1. Atividade de empresas de seguros noutros Estados-membros da União Europeia 
 

 Notificação da intenção da Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A., 
exercer, pela primeira vez, nos territórios da Alemanha, Polónia, Roménia, 
Irlanda e Itália, atividade em livre prestação de serviços, a partir da sua sede, 
em Portugal; 

 

2. Outros 
 

 Autorização para o exercício transitório de funções, para o mandato em curso 
2019, de Filomena Teresa Mil-Homens Ferreira Santos, como vogal do 
conselho de administração da GamaLife - Companhia de Seguros de Vida, S.A.; 

 

 

 
MEDIADORES DE SEGUROS 

 

1. Suspensão do registo 
 

Suspensão da inscrição no registo de mediadores de seguros. Para visualizar, 
clique aqui 

 

2. Cancelamento do registo 
 

Cancelamento da inscrição no registo de mediadores de seguros. Para visualizar, 
clique aqui 

 

3. Atividade de mediadores de seguros noutros Estados-membros da União Europeia 
 

 Notificação à autoridade de supervisão de Espanha, da intenção da I.B.K. - 
MEDIAÇÃO DE SEGUROS, LDA, em exercer a atividade de distribuição de 
seguros, nos ramos Vida e Não Vida, naquele território, em regime de livre 
prestação de serviços; 

 
  

https://www.asf.com.pt/NR/exeres/6A69C817-8987-42B2-8E8E-5EB061A429C9.htm
https://www.asf.com.pt/NR/exeres/6A69C817-8987-42B2-8E8E-5EB061A429C9.htm
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4. Outros 
 

 Retroação dos efeitos do cancelamento dos registos de mediadores de 
seguros ligados à data requerida, conforme indicado no quadro seguinte, 
ficando sem efeito a conversão automática efetuada nos termos do artigo 8.º 
da Lei n.º 7/2019, de 16 de janeiro; 

 
 

  
Mediador de seguros ligado 
(cancelamento com efeitos 

retroativos) 

Agente de seguros 
(anulação da inscrição 

de 21-01-2019) 

Nome Ramos N.º de mediador Data efeito N.º de mediador 

FRANCISCO PLACIDO GRACA PEREIRA Vida e Não Vida 107112071 31-12-2018 319539681 

JOSE MANUEL MELO MARQUES RIBEIRO Vida e Não Vida 107116353 31-12-2018 319509343 

 

 

 
CURSOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SEGUROS 

 

Reconhecimento e alterações 
 

 Reconhecimento dos cursos para o acesso à atividade de mediação de seguros 
ou de resseguros, propostos pelas seguintes entidades promotoras: 

- MOFP - Organização e Formação Profissional, Lda.; 

- GPA Academy – Formação e Desenvolvimento, Lda.; 

- SABFORMA - Academia de Formação, Lda. 
 
 


