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Conferência ASF - Formadores de Cursos de Seguros 
 

A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões realizou hoje, dia 11 de maio de 

2021, a conferência “Formadores de Cursos de Seguros”, uma sessão promovida com o 

objetivo de contribuir para a adequação da formação dos distribuidores de seguros às 

exigências legais e às necessidades do mercado segurador e de fundos de pensões. 

Nesta conferência, de aproximadamente duas horas de duração, foram apresentadas as 

principais problemáticas suscitadas no âmbito das ações de supervisão realizadas aos cursos 

reconhecidos pela ASF para o acesso à atividade de distribuição de seguros. Adicionalmente, 

foram também abordadas e densificadas as novas matérias com relevância para a formação de 

formadores de cursos de seguros, previstas no regime jurídico da distribuição de seguros e de 

resseguros aprovado pela Lei n.º 7/2019, de 16 de janeiro. 

Para além destes temas foram também apresentados contributos específicos no âmbito dos 

fundos de pensões e do resseguro, visando o aprofundamento destas matérias nos cursos 

reconhecidos pela ASF.  

Ao sinalizar as principais questões relacionadas com a formação dos distribuidores de seguros, 

a ASF possibilita às entidades formadoras identificar e corrigir esses aspetos nas futuras ações 

de formação que promovam. 

A sessão de abertura esteve a cargo de Vicente Godinho e de Maria Amélia Vicente, 

respetivamente Diretor do Departamento de Autorizações e Registos e Presidente da 

Comissão Técnica de Apreciação dos Cursos para Qualificação de Distribuidores de Seguros, 

iniciando-se a conferência com uma intervenção dedicada à identificação das principais 

fragilidades detetadas nas ações de supervisão da ASF a exames de avaliação final de cursos 

de seguros, apresentada por Vânia Tomás, Técnica na área de Cursos de Mediadores de 

Seguros do Departamento de Autorizações e Registo. 

Nas intervenções que se seguiram, o Diretor do Departamento de Supervisão 

Comportamental, Eduardo Farinha Pereira, apresentou o seu contributo para a densificação 

de alguns conteúdos mínimos dos cursos de seguros, enquanto Ricardo Duque Lopes, 

responsável da área de Supervisão da Mediação de Seguros do Departamento de Mediação e 
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Novos Canais, identificou algumas questões e preocupações relevantes em matéria do 

Regime Jurídico da Distribuição de Seguros. 

A conferência contou ainda com duas intervenções, focadas em assinalar os principais aspetos 

no âmbito de duas matérias específicas, o Regime Jurídico dos Fundos de Pensões e o 

Resseguro, respetivamente a cargo de João Costa, Técnico da área de Fundos de Pensões do 

Departamento de Autorizações e Registo, e de Ana Isabel Simões, responsável pela Equipa de 

Supervisão Atuarial do Departamento de Supervisão Prudencial de Empresas de Seguros. 

O Diretor do Departamento de Mediação e Novos Canais, Mário Ribeiro, encerrou os trabalhos 

da conferência. 

Por força da situação de pandemia da COVID-19, a conferência decorreu em formato 

presencial apenas para os oradores, no auditório da ASF, e em videoconferência para os 

convidados, tendo sido transmitida em direto através do site desta Autoridade de Supervisão. 

As apresentações que acompanharam as diferentes intervenções da conferência podem ser 

consultadas aqui. 

 

https://www.asf.com.pt/NR/exeres/D9A8A1B1-6225-481A-9035-9CEC0AF2EC30.htm

