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A) INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO 

 

A Norma Regulamentar n.º 6/2019-R, de 3 de setembro, em matéria de qualificação adequada, 

formação e aperfeiçoamento profissional contínuo, foi alterada pela Norma Regulamentar n.º 2/2020-R, 

de 8 de abril, por forma a contemplar medidas extraordinárias e de caráter urgente para permitir que, 

excecionalmente, a atividade formativa presencial e as provas de avaliação final pudessem ser 

realizadas à distância, na sequência da situação epidemiológica causada pela Covid – 19. 

Desta forma foi previsto um regime de caráter excecional justificado por motivos de força maior, 

nomeadamente de saúde pública, com base no qual as entidades formadoras podem solicitar 

autorização à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) para os módulos dos 

cursos sobre seguros reconhecidos como presenciais serem ministrados à distância, bem como a 

possibilidade de as provas escritas de avaliação final serem também realizadas à distância e especifica 

quais os procedimentos a observar pelas entidades formadoras para beneficiarem do regime de 

exceção e os termos da autorização a emitir pela ASF. 

Contudo, o regime previsto no artigo 10.º-A da Norma Regulamentar n.º 6/2019-R, apenas se 

aplica enquanto existirem medidas excecionais motivadas pela necessidade de salvaguarda da saúde 

pública, ou se existirem outros motivos de força maior que causem constrangimentos em relação à 

realização de provas escritas de avaliação final. 

Sucede que a evolução da situação epidemiológica decorrente da COVID-19 faz antever que 

deixarão de vigorar, num curto espaço de tempo, tais medidas excecionais, o que tem gerado alguma 

preocupação nas entidades formadoras pois terão de assegurar novamente as condições necessárias 

à realização de provas de avaliação final em regime presencial, o que não ocorre aproximadamente há 

dois anos. 

Acresce que a realização de provas de avaliação final à distância durante este período 

demonstrou que a sua realização poderá não prejudicar a eficácia das disposições em matéria de 

formação. 

Cumpre ainda salientar que está a ser equacionada a possibilidade de converter o regime 

excecional de realização de provas de avaliação final à distância em regime comum no âmbito de um 

processo regulamentar em curso. 
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Contudo, importa acautelar as consequências da previsível cessação imediata das medidas 

excecionais motivadas pela necessidade de salvaguarda da saúde pública, o que justificou a presente 

proposta de alteração à Norma Regulamentar n.º 6/2019-R, por forma a admitir a possibilidade de 

realização de provas escritas de avaliação final à distância com base noutros fundamentos que não 

motivos de força maior associados a saúde pública. Desta forma, pretende-se que as entidades 

promotoras dos cursos possam assegurar com continuidade a atividade letiva em curso dos cursos de 

formação de seguros e permite-lhes planificar, com tempo, a reorganização do funcionamento dos 

cursos por forma a adaptarem-se novamente à possibilidade de realização de provas escritas 

presenciais de avaliação final. 

O projeto de norma regulamentar foi submetido a processo de consulta pública que decorreu nos 

dias 31 de março e 1 de abril de 2022, atendendo ao caráter de urgência que a alteração prevista 

reveste decorrente da previsível extinção de medidas excecionais, aprovadas pelos órgãos 

competentes, motivadas pela necessidade de salvaguarda da saúde pública com a consequente 

impossibilidade de realização de provas de avaliação final à distância. No âmbito do processo de 

consulta pública foram rececionadas 4 respostas, as quais são publicadas em anexo, conforme referido 

no ponto 2 do Documento de Consulta Pública n.º 4/2022. 

A ASF agradece a participação dos interessados no processo de consulta pública. 

 

 

B)  SÍNTESE DAS QUESTÕES SUSCITADAS E DOS FUNDAMENTOS PARA A DECISÃO DA 

ASF QUANTO AO RESPETIVO ACOLHIMENTO 

 

Apresentam-se, de seguida, as questões e comentários suscitados no âmbito do processo de 

consulta pública, bem como os comentários fundamentados da ASF às propostas apresentadas. 

No essencial, os comentários apresentados foram no sentido de se prever um regime comum 

para a realização de provas de avaliação final à distância, por forma a que esta possibilidade seja 

refletida no âmbito do procedimento de reconhecimento dos cursos para o acesso à atividade de 

distribuição de seguros ou de resseguros. 



 

Relatório da Consulta Pública n.º 4/2022   4 

 

Para o efeito, houve quem evidenciasse como vantagens inerentes à realização de provas de 

avaliação final à distância a redução do risco de contágio que ainda possa decorrer da situação 

epidemiológica causada pela Covid-19, a redução dos custos logísticos e de transportes associados à 

deslocação dos formandos para a realização de provas presenciais de avaliação final, a maior 

facilidade de realização das provas de avaliação final pelos formandos que, devido a constrangimentos 

pessoais, estão impossibilitados de se deslocarem nas datas previstas para a realização das provas 

presenciais e ainda, a proteção do ambiente pela não utilização de documentos físicos nas provas de 

avaliação final. 

Em resposta aos comentários suscitados, cumpre mencionar, conforme referido no projeto de 

norma regulamentar e no documento de consulta pública, que a ASF encontra-se a equacionar a 

possibilidade de enquadrar no regime comum a realização de provas de avaliação final à distância no 

âmbito de um processo regulamentar em curso de alteração do regime atualmente vigente.  

Esse processo regulamentar terá em vista converter o regime excecional que possibilita a 

realização de provas de avaliação final à distância em regime comum, com as necessárias 

preocupações de salvaguarda de segurança nomeadamente em sede de proteção de dados pessoais. 
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Pessoa/Entidade: MOFP – Organização e Formação Profissional, Lda. 
Assinalar caso se oponha à publicação dos contributos:  
 

 TABELA DE COMENTÁRIOS 

Projeto de norma regulamentar relativa à alteração da Norma Regulamentar n.º 6/2019-R, de 3 de 

setembro, em matéria de qualificação adequada, formação e aperfeiçoamento profissional 

contínuo 

 

Indicações: 

Na coluna “Comentário”, indicar o comentário ao projeto de norma regulamentar relativa à alteração da Norma Regulamentar n.º 6/2019-R, de 3 de setembro, em 
matéria de qualificação adequada, formação e aperfeiçoamento profissional contínuo, incluindo qualquer proposta de redação alternativa; 

No comentário/proposta de redação alternativa deve ser apresentada uma justificação para o seu acolhimento, podendo ainda ser acrescentadas outras observações. 

A coluna “Resolução” corresponde à resolução de cada comentário/proposta de redação alternativa ou observação e será preenchida pela ASF. 

 

Comentário Resolução 

Estado de Pandemia 

O facto de os órgãos competentes declararem a extinção das medidas excecionais 

motivadas pela necessidade de salvaguarda da saúde pública, não significa que o 

Covid 19 tenha sido extinto, fazem-no apenas para salvaguardar o colapso da 

economia, a realidade é bem diferente e o Covid 19 continua a existir e até é provável 

que haja uma nova vaga, tanto assim que já se equaciona a necessidade do quarto 

Está em curso um processo regulamentar de alteração do regime de realização 

das provas de avaliação final, que terá como objetivo a conversão do regime excecional 

em regime comum. O processo regulamentar que está a decorrer terá como objetivo 

responder às preocupações manifestadas. 

O presente projeto de alteração visa apenas assegurar que no hiato de tempo 

entre a cessação de medidas excecionais de salvaguarda de saúde pública e o processo 

de revisão do regime existente das provas de avaliação final, as entidades formadoras 
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reforço da vacina. 

Portanto, o risco continua a existir e os exames em sala podem proporcionar a 

contaminação do examinador que no seu regresso à empresa irá pôr em risco os 

restantes colaboradores. 

 

possam continuar a solicitar a autorização excecional para a realização de provas de 

avaliação final à distância, por forma a que prossigam com continuidade a atividade 

letiva em curso dos cursos de formação de seguros. 

 

Economia 

Independentemente da contribuição da pandemia na degradação da economia, que 

deixou as empresas e as famílias em profunda crise, temos agora a guerra na Ucrânia 

que vai contribuir para piorar o estado da economia através dos aumentos nos 

combustíveis e em artigos de primeira necessidade, aumentos esses que dificilmente 

irão desaparecer. 

Optar por exames presenciais terá como consequência criar sérias dificuldades de 

tesouraria às empresas formadoras e aos clientes, sejam empresas ou particulares, 

fazer deslocar pessoas de locais distantes é neste momento um sério obstáculo, como 

exemplo concreto temos o caso dos formandos dos Açores e Madeira. 

Alguns dos nossos clientes, mesmo daqueles que têm uma grande dimensão, quando 

lhes comunicámos a possibilidade de regressar aos exames presenciais, manifestaram 

de imediato o seu desagrado.   

Temos que equacionar o reflexo que o regresso aos exames finais presenciais irá ter 

Ver comentário supra. 
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no contexto do universo dedicado à distribuição de seguros, aumento dos custos das 

deslocações, do aluguer de salas da alimentação, dos consumíveis necessários para a 

realização dos exames. 

 

Proteção do ambiente/Era digital 

Numa altura em que tanto se fala da proteção do ambiente, podemos dar o contributo 

evitando a utilização de documentos físicos com os exames em sistema online. 

A pandemia veio proporcionar a devolução e o desenvolvimento da era digital e 

assistimos hoje à facilidade com que muitos dos atos normais da nossa vida são 

efetuados com acesso aos sistemas digitais, voltar aos exames presenciais pode ser 

considerado como um retrocesso neste sistema evolutivo. 

Ferramenta de inclusão social 

Por ter uma estrutura pautada pela flexibilidade e por ser um ensino remoto 

(dispensado neste momento a deslocação física), os exames online representam uma 

opção acessível e com importância social. 

Indivíduos das várias faixas etárias, portadores de deficiência, ou que na altura do 

exame online detenham algum tipo de dificuldade, possam efetuar o exame sem 

comprometer a sua situação atual. 

Ver comentário supra. 
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Como exemplo, retiramos da nossa experiência uma formanda que foi mãe à poucos 

dias e não podia deslocar-se a qualquer tipo de exame presencial. 

Fazendo o exame online e com bastante sucesso, permitiu que a mesma não fosse 

prejudicada.  
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Pessoa/Entidade: DLC – Distance Learning Consulting, Lda. 
Assinalar caso se oponha à publicação dos contributos:  
 

 TABELA DE COMENTÁRIOS 

Projeto de norma regulamentar relativa à alteração da Norma Regulamentar n.º 6/2019-R, de 3 de 

setembro, em matéria de qualificação adequada, formação e aperfeiçoamento profissional 

contínuo 

 

Indicações: 

Na coluna “Comentário”, indicar o comentário ao projeto de norma regulamentar relativa à alteração da Norma Regulamentar n.º 6/2019-R, de 3 de setembro, em 
matéria de qualificação adequada, formação e aperfeiçoamento profissional contínuo, incluindo qualquer proposta de redação alternativa; 

No comentário/proposta de redação alternativa deve ser apresentada uma justificação para o seu acolhimento, podendo ainda ser acrescentadas outras observações. 

A coluna “Resolução” corresponde à resolução de cada comentário/proposta de redação alternativa ou observação e será preenchida pela ASF. 

 

Comentário Resolução 

Pelas razões já expostas pela DLC em carta anterior, que sinteticamente indico e que 
são: - o facto de existirem por parte dos clientes vontade expressa de se manter a 
situação relativa às provas online por motivos de economia e de organização e porque 
as provas de avaliação final a distância durante os dois anos em que foram aplicadas 
em medida excecional, terem decorrido através de um sistema de videoconferência 
muito rigoroso que sempre garantiu uma eficiente vigilância, sem os riscos de a 
mesma ser objeto de falhas ou problemas de qualquer ordem, consideramos que este 
regime de excecionalidade deveria passar a ser comum e ser permitido um regime 
misto, com a possibilidade de serem feitas provas finais online e provas finais 
presenciais. 

Está em curso um processo regulamentar de alteração do regime de realização 

das provas de avaliação final, que terá como objetivo a conversão do regime excecional 

em regime comum. O processo regulamentar que está a decorrer terá como objetivo 

responder às preocupações manifestadas. 

O presente projeto de alteração visa apenas assegurar que no hiato de tempo 

entre a cessação de medidas excecionais de salvaguarda de saúde pública e o processo 

de revisão do regime existente das provas de avaliação final, as entidades formadoras 
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Assim, o nº 4 do artigo 10ª da citada alteração da Norma Regulamentar n.º 6/2019-r, 
de 3 de setembro, que passo a transcrever “— Nos casos em que, por motivos de 
força maior, nomeadamente de saúde pública, ou por outros motivos fundamentados 
que afetem a organização interna dos cursos se verifiquem constrangimentos em 
relação à realização da prova escrita de avaliação final, a entidade formadora pode 
solicitar à ASF que a mesma seja realizada em regime não presencial”, deveria ser 
menos restritivo e não se aplicar apenas a motivos de força maior, mas ter uma 
natureza mais comum, permitindo que as entidades formadoras possam continuar a 
realizar provas não presenciais, dentro do rigor estabelecido e avisando a ASF com a 
devida antecedência e continuando a cumprir com os procedimento exigidos. 

possam continuar a solicitar a autorização excecional para a realização de provas de 

avaliação final à distância, por forma a que prossigam com continuidade a atividade 

letiva em curso dos cursos de formação de seguros. 
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Pessoa/Entidade: Associação Portuguesa de Seguradores 
Assinalar caso se oponha à publicação dos contributos:  
 

 TABELA DE COMENTÁRIOS 

Projeto de norma regulamentar relativa à alteração da Norma Regulamentar n.º 6/2019-R, de 3 de 

setembro, em matéria de qualificação adequada, formação e aperfeiçoamento profissional 

contínuo 

 

Indicações: 

Na coluna “Comentário”, indicar o comentário ao projeto de norma regulamentar relativa à alteração da Norma Regulamentar n.º 6/2019-R, de 3 de setembro, em 
matéria de qualificação adequada, formação e aperfeiçoamento profissional contínuo, incluindo qualquer proposta de redação alternativa; 

No comentário/proposta de redação alternativa deve ser apresentada uma justificação para o seu acolhimento, podendo ainda ser acrescentadas outras observações. 

A coluna “Resolução” corresponde à resolução de cada comentário/proposta de redação alternativa ou observação e será preenchida pela ASF. 

 

Comentário Resolução 

A APS apreciou devidamente o projeto de Norma Regulamentar objeto da Consulta 

Pública supra referida, considerando que ela responde de forma pragmática às 

preocupações e constrangimentos mais urgentes, devidamente identificados no 

respetivo texto preambular. 

  

Nesta medida, a APS manifesta a sua inteira concordância com este projeto de Norma 

Nada a referir. 
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Regulamentar, ficando a aguardar, por um lado, a sua publicação e, por outro, o 

consequente processo regulamentar de alteração do regime de realização de provas 

de avaliação final, igualmente referido no texto preambular. 
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Pessoa/Entidade: _MONTEPIO CRÉDITO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, SA ___________________________ 
Assinalar caso se oponha à publicação dos contributos:  
 

   TABELA DE COMENTÁRIOS 

Projeto de norma regulamentar relativa à conduta de mercado e ao tratamento de reclamações 
pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) 

 

Indicações: 

Na coluna “Questão/Artigo”, indicar a questão referida no documento de consulta pública ou o artigo (incluindo o número e a alínea, caso aplicável) do projeto de 
norma regulamentar relativa à conduta de mercado e ao tratamento de reclamações pela ASF; 

Na coluna “Resposta/Comentário”, indicar a resposta à questão referida no documento de consulta pública ou o comentário à disposição do projeto de norma 
regulamentar relativa à conduta de mercado e ao tratamento de reclamações pela ASF, incluindo qualquer proposta de redação alternativa; 

Cada resposta/comentário/proposta de redação alternativa deve reportar-se a uma questão ou artigo/número/alínea específicos; 

Em cada resposta/comentário/proposta de redação alternativa deve ser apresentada uma justificação para o seu acolhimento, podendo ainda ser acrescentadas 
outras observações. 

A coluna “Resolução” corresponde à resolução de cada resposta/comentário/proposta de redação alternativa ou observação e será preenchida pela ASF. 

 

Comentário Resolução 

O MC apoia incondicionalmente a possibilidade de os exames previstos na Norma 
referida poderem continuar a ser efetuados por meios eletrónicos e à distância, 
considerando: 

1. Estando a sociedade portuguesa numa fase acelerada para a digitalização 
global, o regresso a meios físicos e presenciais é, de todo, contraproducente; 

2. A metodologia utilizada na situação de exceção pandémica provou a sua 

    Nada a referir. 
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exequibilidade, servindo bem qualquer das partes envolvidas, sem incidentes 
conhecidos que a pudessem por em causa; 

3. Entidades como as IFC que promovem, anualmente, a formação de números 
consideráveis de candidatos a PDEADS, provenientes de muito distintas 
regiões geográficas, tem naturais dificuldades acrescidas para promover a 
deslocação dos profissionais de outras atividades correlacionadas com a 
atividade de crédito para locais centralizados a fim fazer os respetivos exames; 

4. Acresce todos os custos inerentes às deslocações como: combustíveis, 
refeições, estadias e até mesmo o próprio custo do exame ou da sua eventual 
repetição; 

5. Por último, a incerteza quanto à evolução epidemiológica atual e/ou outras 
situações futuras que poderão estar sempre presentes nesta equação.       

 


