
 

    

 

Nota de Informação 

17 de janeiro de 2020 

  

Cursos de conformação com os requisitos de qualificação adequada 

Todos os mediadores de seguros ou de resseguros, membros do órgão de administração responsáveis 

pela atividade de distribuição de seguros ou de resseguros e pessoas diretamente envolvidas na 

atividade de distribuição de seguros ou de resseguros (PDEADS), que transitaram do Decreto-Lei n.º 

144/2006, de 31 de julho, devem frequentar um curso de conformação com os requisitos de 

qualificação adequada previstos no regime jurídico da distribuição de seguros e de resseguros (RJDSR), 

aprovado pela Lei n.º 7/2019, de 16 de janeiro, e na Norma Regulamentar n.º 6/2019-R, de 3 de 

setembro. 

Os cursos de conformação da qualificação adequada atualmente reconhecidos pela ASF podem ser 

consultados aqui. 

As exigências de conteúdo e carga horária dos cursos de conformação variam em função da categoria 

do mediador antes do RJDSR, do respetivo âmbito da autorização e da natureza da pessoa (singular ou 

coletiva). Sem prejuízo da consulta obrigatória dos diplomas legais e regulamentares aplicáveis, pode a 

informação mais relevante ser consultada no quadro infra, selecionando a situação aplicável. 

Categoria antes do RJDSR Âmbito da autorização  Natureza da pessoa Conformação 

Mediador de seguros ligado, 
Agente de seguros, ou  

Corretor de seguros 
Não Vida 

Singular selecionar   

Coletiva selecionar 

Agente de seguros, ou  
Corretor de seguros 

Vida 
Singular selecionar  

Coletiva selecionar 

Vida e Não Vida Singular selecionar  

Agente de seguros,  
Corretor de seguros, ou 
Mediador de resseguros 

Vida e Não Vida Coletiva selecionar 

Mediador de seguros ligado  
(atual agente de seguros) 

Vida 
Singular selecionar  

Coletiva selecionar  

Vida e Não Vida 
Singular selecionar  

Coletiva selecionar 
 

A ASF disponibiliza ainda informação sobre perguntas frequentes relacionadas com a conformação da 

qualificação, que podem ser consultadas https://www.asf.com.pt/NR/exeres/2CEEB22C-EAC7-44D7-

B2CC-8367799CEF18.htm.  

Após realização do curso de conformação, deve o mediador atualizar o seu registo, através do Portal 

ASF, submetendo um pedido de alteração de dados com tal informação e respetivo comprovativo.  

https://www.asf.com.pt/NR/exeres/C0C77195-EAA9-4A6F-AC05-BE7BFDECDC4A.htm
https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/009CCA37-F8A8-4524-9009-B2BB8B4E8653/0/PDF1.pdf
https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/F1D34B25-0101-48BE-ADC1-C883CB25B285/0/PDF2.pdf
https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/395BD514-6080-424A-9339-F7CC29D1C30C/0/PDF3.pdf
https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/BCB92847-E3D9-4AEA-8590-7EE5B88C7A09/0/PDF4.pdf
https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/1762822A-1B71-4900-8FFE-8F9C6827EBAD/0/PDF5.pdf
https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/32343081-7482-42A5-AB3D-4563A488E379/0/PDF6.pdf
https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/7CB78B26-5034-47A7-965B-E16D68968A2A/0/PDF7.pdf
https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/7FBB1ED1-268D-4F88-94B7-BDD452120D0D/0/PDF8.pdf
https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/47D752FB-D67D-4516-8F62-8DE788B76E4A/0/PDF9.pdf
https://www.asf.com.pt/NR/rdonlyres/561C718B-3349-4DAC-BDE9-41FE8652136F/0/PDF10.pdf

