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ENTENDIMENTOS EM MATÉRIA DE MEDIAÇÃO DE SEGUROS E RESSEGUROS 

Alteração de contrato de mediação de seguros / Retirada de poderes de cobrança 

19-06-2019 

A atribuição de poderes de cobrança aos mediadores de seguros trata-se de matéria de âmbito contratual, 
tendo as empresas de seguros legitimidade para a sua atribuição, ou não, aos mediadores com quem 
colaboram, de acordo com o clausulado do contrato de mediação de seguros celebrado nos termos do 
disposto na alínea a) 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. 

Contudo, a referida atribuição de poderes de cobrança integra o conteúdo mínimo do contrato de 
mediação de seguros, conforme previsto na alínea f) do artigo 8.º da Norma Regulamentar n.º 17/2006-R, 
de 29 de dezembro, prescrevendo ainda o n.º 3 do mesmo artigo que “Quaisquer alterações posteriores ao 
contrato, acordadas pelas partes, são válidas desde que consignadas por escrito”. 

Nessa sequência, e de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 51.º do RJDSR, não tendo sido 
formalmente retirados os poderes de cobrança ao mediador de seguros, nas situações em que os 
tomadores de seguro façam prova do pagamento do prémio junto do mediador não poderão as 
empresas de seguros recusar a assunção da cobertura dos riscos respetivos, alegando, para tal, falta de 
pagamento de prémio pelo facto terem previamente desabilitado a função de cobrança no 
correspondente sistema informático de apoio aos mediadores. 
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Âmbito de aplicação do dever de qualificação adequada e de conformação 

09-12-2019 

De acordo com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 7/2019, de 16 de janeiro (relativo ao 
regime transitório aplicável em matéria de qualificação adequada), “Os mediadores de seguros […] 
pessoas singulares registados na data de produção de efeitos da presente lei […]” (ou seja, 01-10-2018), 
dispunham “[…] até 23 de fevereiro de 2019 para se conformarem com as disposições aplicáveis em 
matéria de qualificação adequada previstas no regime jurídico da distribuição de seguros e de resseguros 
[…]”. 

A esse respeito, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões emitiu a Norma 
Regulamentar n.º 6/2019-R, de 3 de setembro (relativa à qualificação adequada, formação e 
aperfeiçoamento profissional contínuo), a qual dispõe, no n.º 1 do seu artigo 12.º, que “Para efeitos da 
conformação com as disposições aplicáveis em matéria de qualificação adequada, prevista no artigo 9.º da 
Lei n.º 7/2019 […], os mediadores de seguros […] pessoas singulares, os membros dos órgãos de 
administração responsáveis pela atividade de mediação de seguros […] e as pessoas diretamente 
envolvidas na atividade de mediação de seguros […] que exerciam atividade ao abrigo do Decreto-Lei  
n.º 144/2006, de 31 de julho, devem dispor de comprovativo da formação realizada nas matérias previstas 
[…]” nas alíneas a), b) e/ou c) do n.º 1 do artigo 12.º daquela norma regulamentar, para conservação do 
registo como mediadores de seguros no âmbito do ramo Vida, no âmbito do ramo Vida (excluindo 
produtos investimento com base em seguros), e/ou no âmbito dos ramos Não Vida, respetivamente. 

Por outro lado, define ainda o n.º 3 do artigo 12.º da Norma Regulamentar n.º 6/2019-R, a duração horária 
mínima para aquela formação, consoante o caso aplicável aos vários mediadores de seguros. 

Assim, da conjugação do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 7/2019, com o n.º 1 do artigo 12.º da Norma 
Regulamentar n.º 6/2019-R, resulta que os referidos requisitos de conformação são aplicáveis a todos os 
mediadores pessoas singulares, bem como a todos os membros dos órgãos de administração 
responsáveis pela atividade de mediação de seguros e a todas as pessoas diretamente envolvidas na 
distribuição de seguros (PDEDS). 
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Suspensão do registo do mediador / Pagamento de remunerações 

12-02-2019 

De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 67.º do regime jurídico da distribuição de seguros e de 
resseguros, aprovado em anexo à Lei n.º 7/2019, de 16 de janeiro, (RJDSR) “A suspensão ou o 
cancelamento da inscrição no registo tem como efeito a transmissão automática dos direitos e deveres 
sobre os contratos em que interveio o mediador de seguros […] para as empresas de seguros que deles 
sejam partes […]”. 

Assim, caso a inscrição do mediador no registo junto da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de 
Pensões se encontre suspensa, a carteira de seguros do mediador passa a direta a partir da 
correspondente data, pelo que, durante o período da sua suspensão, o mesmo encontrava-se inibido de 
exercer a atividade de mediação de seguros e, portanto, de ser remunerado pelo exercício da mesma. 

Não podendo o mediador exercer a atividade de distribuição de seguros devido à suspensão do seu 
registo, as suas pessoas diretamente envolvidas na distribuição de seguros (PDEDS) também não poderão 
exercer estas funções, independentemente de terem vínculo laboral ou de outra natureza (por exemplo 
em prestação de serviços). 

Eventuais consequências da suspensão do registo de mediador na retribuição prevista pelo desempenho 
das funções de PDEDS deverão respeitar o previsto naqueles vínculos, atento o princípio da liberdade 
contratual estabelecida no artigo 405.º do Código Civil. 
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Deveres do mediador de seguros de instituir uma função responsável pela gestão de 
reclamações e uma política que garanta o tratamento das reclamações vs. conceção de 
produtos 

21-10-2019 

O artigo 28.º do regime jurídico da distribuição de seguros e de resseguros (RJDSR), aprovado em anexo à 
Lei n.º 7/2019, de 16 de janeiro, é aplicável a todos os mediadores de seguros, independentemente de 
serem, ou não, produtores de seguros, conforme decorre do disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 24.º, 
que estabelece como dever geral do mediador “Instituir uma função responsável pela gestão das 
reclamações dos tomadores de seguros, segurados, beneficiários e terceiros lesados relativas aos 
respetivos atos ou omissões, nos termos do artigo 28.º;”  

Estão ainda os mediadores de seguros obrigados a definir uma política de tratamento dos tomadores de 
seguros, segurados, beneficiários e terceiros lesados, cujos princípios de funcionamento estejam 
consignados em documento escrito, que garanta o seu tratamento equitativo, bem como o tratamento 
adequado dos seus dados pessoais e das suas reclamações, nos termos do disposto na alínea t) do n.º 1 do 
artigo 24.º do RJDSR. 

Ou seja, estes deveres aplicam-se a todos os mediadores, nos termos a regulamentar pela Autoridade de 
Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, independentemente de conceberem ou não produtos de 
seguros para venda a clientes. 
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Prestação dos deveres de informação do mediador de seguros através de sítio na internet 

05-07-2019 

Os deveres de informação dos mediadores de seguros devem ser prestados aos clientes “Com a devida 
antecedência em relação à celebração de qualquer contrato de seguro inicial […]”, nos termos do disposto 
no n.º 1 do artigo 31.º do regime jurídico da distribuição de seguros e de resseguros (RJDSR), aprovado em 
anexo à Lei n.º 7/2019, de 16 de janeiro. 

Nesse contexto, refere o n.º 3 do artigo 32.º do RJDSR que a informação relativa aos deveres de informação 
dos mediadores de seguros poderá ser prestada ao cliente através de um sítio na Internet desde que lhe 
seja “[…] pessoalmente dirigida, designadamente através da criação de uma área pessoal […]”. 

Alternativamente, prevê o n.º 3 do artigo 32.º do RJDSR que a informação em causa também poderá ser 
transmitida através de um sítio na Internet se estiverem preenchidas as seguintes condições: 

• A prestação da informação através de um sítio na Internet ser apropriada no contexto da relação 
comercial entre o mediador de seguros e o respetivo cliente 

• O cliente ter dado o seu consentimento à prestação da informação através de um sítio na Internet 

• O cliente ter sido notificado eletronicamente do endereço do sítio na Internet e do local nesse sítio 
na Internet onde a informação pode ser consultada 

• Ser assegurado que a informação permanece acessível no sítio na Internet por um período razoável 
para consulta do cliente, tendo em conta designadamente o período de vigência do contrato e a 
atualidade da informação 

Por outro lado, o n.º 4 daquela disposição legal prescreve que “Para efeitos dos n.ºs 2 e 3, a prestação de 
informações através de um suporte duradouro diferente do papel ou através de um sítio na Internet deve 
ser considerada apropriada no contexto da relação comercial existente entre o distribuidor de seguros e o 
respetivo cliente se existirem elementos que comprovem que o cliente dispõe de um acesso regular à 
Internet, designadamente a indicação de um endereço de correio eletrónico para efeito dessa relação.” 

Assim, poderão os mediadores de seguros dar cumprimento aos deveres de informação estabelecidos no 
artigo 31.º do RJDSR, através de uma hiperligação, desde que se encontrem preenchidos os requisitos 
estabelecidos nos n.ºs 3 e 4 do artigo 32.º do RJDSR (em particular, obtendo o consentimento prévio do 
cliente), sendo que, aquando do envio de uma proposta de seguro, deverá ser salientado junto do cliente 
que aquela informação se encontra disponível mediante o acesso à referida hiperligação. 
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Reporte, pelas empresas de seguros, das remunerações pagas a mediadores pela 
distribuição de seguros 

09-04-2019 

Nos termos da alínea h) do artigo 37.º do regime jurídico da distribuição de seguros e resseguros (RJDSR), 
aprovado pela Lei n.º 7/2019, de 16 de janeiro, é dever da empresa de seguros “Comunicar anualmente à 
ASF a identificação dos mediadores de seguros […] que distribuíram os seus produtos de seguros […] e as 
remunerações pagas pela distribuição de seguros […]”. 

Por outro lado, define a alínea c) do n.º 1 do artigo 40.º da Norma Regulamentar 17/2006-R, de 29 de 
dezembro, que a empresa de seguros deverá reportar “[…] a relação anual do valor dos prémios referentes 
a contratos da respetiva carteira de seguros […] e o total de remunerações colocadas à sua disposição 
[…]”. 

Sem prejuízo da referência às “remunerações colocadas à sua disposição”, tal reporte deverá incluir as 
remunerações descontadas pelo mediador no momento da prestação de contas, relativas aos prémios 
cuja cobrança tenha efetuado, nos termos da alínea d) do artigo 23.º do RJDSR. 

 


