
 
 
 

Como posso frequentar um curso para acesso ao exercício da atividade de distribuição 

de seguros ou de resseguros? 

 

Os cursos são ministrados por entidades formadoras reconhecidas pela ASF. 

 

Os cursos reconhecidos para o acesso à atividade de distribuição de seguros ou de 

resseguros, após a entrada em vigor do regime jurídico da distribuição de seguros e de 

resseguros (RJDS), aprovado em anexo à Lei n.º 7/2019, de 16 janeiro, encontram-se 

disponíveis no sítio da ASF na Internet, através da seguinte hiperligação: cursos.  

 

Qual o custo de um curso para acesso ao exercício da atividade de distribuição de 

seguros ou de resseguros? 

 

Não existe intervenção regulamentar nos preços que as entidades formadoras irão 

praticar. A informação deverá ser obtida junto das entidades que se encontram 

reconhecidas pela ASF para ministrar cursos aprovados para o acesso à atividade de 

distribuição de seguros ou de resseguros. 

 

Os cursos de formação de seguros e de resseguros concluídos ao abrigo do Decreto-Lei 

n.º 144/2006, de 31 de julho, são atualmente reconhecidos para efeito de exercício da 

atividade de distribuição de seguros ou de resseguros? 

 

Os cursos de formação de seguros reconhecidos pela ASF e realizados antes da entrada 

em vigor do RJDS, respeitavam os conteúdos mínimos estabelecidos ao abrigo da 

legislação então em vigor (Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de julho).  

 

Porém, o conteúdo mínimo dos cursos realizados ao abrigo do anterior regime não 

integra  todos os conteúdos mínimos estabelecidos em anexo ao RJDS, pelo que não se 

considera a realização dos mesmos suficiente para o cumprimento dos requisitos em 

matéria de qualificação adequada para o exercício da atividade de distribuição de 

seguros e de resseguros. Será, assim, necessária a conclusão de uma formação 

adicional. 

 

A frequência de cursos para conformação da qualificação tem de ser realizada na 

mesma entidade formadora onde foi realizada a formação inicial?  

 

Não, os cursos de conformação da qualificação podem ser frequentados em qualquer 

uma das entidades reconhecidas pela ASF. 

 

A frequência de cursos para conformação da qualificação pressupõe a realização de 

um exame final de avaliação? 

https://www.asf.com.pt/NR/exeres/F35C5AF9-451F-4BC5-8401-66492B9B7F24.htm
https://www.asf.com.pt/NR/exeres/F35C5AF9-451F-4BC5-8401-66492B9B7F24.htm
https://www.asf.com.pt/NR/exeres/64F1F9F3-901E-4EF1-9D82-274F3AB74407.htm
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Não, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 12.º e n.º 3 do artigo 13.º da Norma 

Regulamentar n.º 6/2019-R, de 3 de setembro, apenas será necessária a emissão de 

um certificado pela entidade formadora atestando a frequência da ação de formação. 

 

Se frequentar um curso de conformação de qualificação no âmbito do ramo Vida com 

exclusão das matérias referentes a produtos de investimento com base em seguros, e 

pretenda, no futuro, exercer a atividade também para aquelas matérias, terei de 

realizar novo curso? 

 

Sim, nesse caso terá de ser frequentado novo curso de conformação no âmbito do 

ramo Vida que inclua as matérias referentes a produtos de investimento com base em 

seguros, respeitando a carga horária prevista no n.º 3 do artigo 12.º ou no n.º 2 do 

artigo 13.º da Norma Regulamentar n.º 6/2019-R, de 3 de setembro. 

 

Se o mediador de seguros ou de resseguros não realizar a formação necessária para 

efeito de conformação com os requisitos em matéria da qualificação adequada que lhe 

seja exigida, pode ser sancionado com o cancelamento do respetivo registo? 

 

Sim, nos termos do n.º 2 do artigo 9.º da Lei n.º 7/2019, de 16 janeiro, os mediadores 

de seguros ou de resseguros devem conformar-se com as disposições aplicáveis em 

matéria de qualificação adequada previstas no RJDS, sob pena de cancelamento do 

registo. 

 

Quem exercia funções como pessoa diretamente envolvida na atividade de mediação 

de seguros ou de resseguros, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de julho, e 

pretenda inscrever-se como mediador de seguros, que curso terá de realizar? 

 

Há que distinguir duas situações: 

 

Quem não realizou um curso de formação de seguros para exercer a função de pessoa 

diretamente envolvida na atividade de mediação de seguros ou de resseguros, ao 

abrigo do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de julho, mas já exercia tal função à data da 

entrada em vigor do referido diploma, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 388/91, de 10 de 

outubro, deverá realizar um curso de formação de seguros que cumpra os requisitos 

mínimos constantes do Anexo ao RJDS. 

 

Quem realizou um curso de formação de seguros para exercer a função de pessoa 

diretamente envolvida na atividade de mediação de seguros ou de resseguros, ao 

abrigo do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de julho, poderá obter formação em relação 

aos conteúdos em falta para garantir o cumprimento dos conteúdos mínimos 

obrigatórios, previstos no anexo ao RJDS, desde que uma entidade formadora 

reconheça a formação obtida nas disciplinas ou módulos formativos frequentados com 

https://www.asf.com.pt/winlib/cgi/winlib.exe?lang=&cap=8&skey=A17AE24AD9AB418ABB3704F5E01F2BF0&thes0=566%2C2715&pesq=8&ckthes=on&ckbo=on&guid=%7BBB838BCC%2D7471%2D4C0F%2D9EDB%2DD71A82F5690B%7D&doc=27767
https://www.asf.com.pt/winlib/cgi/winlib.exe?lang=&cap=8&skey=A17AE24AD9AB418ABB3704F5E01F2BF0&thes0=566%2C2715&pesq=8&ckthes=on&ckbo=on&guid=%7BBB838BCC%2D7471%2D4C0F%2D9EDB%2DD71A82F5690B%7D&doc=27767
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aproveitamento no curso realizado, e sejam cumpridas as exigências horárias e 

formativas, legal e regularmente previstas, nos termos do n.º 6 do artigo 2.º da Norma 

Regulamentar n.º 6/2019-R, de 3 de setembro. 

 

Os mediadores de seguros registados na ASF e as pessoas diretamente envolvidas na 

atividade de mediação de seguros ou de resseguros que exerciam funções à data da 

produção de efeitos do RJDS, e que obtiveram a qualificação para o exercício da 

atividade antes da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de julho, são 

obrigados a realizar um novo curso de formação ou bastará frequentar um curso de 

conformação para continuar a exercer a atividade na respetiva categoria ou função? 

 

Os mediadores de seguros registados na ASF e as pessoas diretamente envolvidas na 

atividade de mediação de seguros ou de resseguros que exerciam funções à data da 

produção de efeitos do RJDS, e que obtiveram a qualificação para o exercício da 

atividade antes da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de julho, 

devem frequentar um curso de conformação para continuarem a exercer a atividade 

na respetiva categoria ou função. 

 

Tenho um curso de formação sobre seguros, reconhecido ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

144/2006, de 31 de julho, mas nunca exerci a atividade de mediação de seguros. Se o 

pretender fazer após a entrada em vigor do RJDS, esse curso é válido? 

 

Todos os candidatos a mediadores de seguros, de resseguros ou de seguros a título 

acessório devem demonstrar, perante a ASF, que preenchem os requisitos exigidos em 

matéria de qualificação adequada no RJDS.  

 

Quem tiver concluído um curso de formação sobre seguros, reconhecido ao abrigo do 

Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de julho, mas que, à data da entrada em vigor do 

RJDS, não se encontrava registado como mediador de seguros poderá ver reconhecida, 

por uma entidade formadora, a formação obtida em disciplinas ou módulos formativos 

frequentados com aproveitamento no curso anteriormente realizado, desde que 

cumpridas as exigências horárias e formativas, legal e regularmente previstas, nos 

termos do n.º 6 do artigo 2.º da Norma Regulamentar n.º 6/2019-R, de 3 de setembro, 

e realizar nova formação apenas nas matérias necessárias à conformação, obtendo 

assim a necessária qualificação inicial. 

 

Para um mediador de seguros ligado autorizado a desenvolver atividade no âmbito do 

ramo Vida, registado ao abrigo do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de julho, manter a 

sua inscrição como agente de seguros, terá que realizar um curso de conformação em 

que matérias? 
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Um mediador de seguros ligado autorizado a desenvolver atividade no âmbito do 

ramo Vida, registado ao abrigo do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de julho, terá de 

frequentar um curso de conformação nas matérias previstas nas alínea a) ou b) do n.º 

1 do artigo 12.º da Norma Regulamentar n.º 6/2019-R, de 3 de setembro, consoante 

inclua ou não produtos de investimento com base em seguros. 

 

Deverá, ainda, realizar formação em matéria de branqueamento de capitais, salvo se já 

dispuser de qualificação adequada nesta matéria, nos termos do n.º 2 do artigo 12.º 

da Norma Regulamentar n.º 6/2019-R, de 3 de setembro. 

 

No que respeita à carga horária mínima deverá ser respeitada a prevista nas alíneas a) 

e b) do n.º 3 do artigo 12.º da Norma Regulamentar n.º 6/2019-R, de 3 de setembro, 

consoante inclua ou não produtos de investimento com base em seguros, acrescida da 

carga horária prevista na alínea e) da mesma disposição, em matéria de 

branqueamento de capitais. 

 

Os mediadores que já se encontravam autorizados a exercer a atividade de mediação 

de seguros, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 388/91, de 10 de outubro, e que, na 

sequência da publicação do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de julho, mantiveram a 

autorização em vigor, mas cujos registos se encontram suspensos, para efeitos de 

levantamento da suspensão, terão, ao abrigo do RJDS, de realizar novo curso de 

formação?   

 

Não, os mediadores de seguros suspensos no âmbito do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 

31 de julho, para efeitos de levantamento de suspensão, deverão frequentar um curso 

de conformação, de acordo com o disposto no artigo 12.º da Norma Regulamentar n.º 

6/2019-R, de 3 de setembro. 

 

As entidades formadoras que ministrem cursos de seguros reconhecidos pela ASF 

podem ser reconhecidas para efeitos de formação e aperfeiçoamento profissional 

contínuo?  

 

Sim, basta solicitar o seu reconhecimento para efeitos de formação e aperfeiçoamento 

profissional contínuo, sem necessidade de qualquer elemento adicional. 

 

As empresas de seguros podem ministrar ações de formação e aperfeiçoamento 

profissional contínuo?  

 

Sim, as empresas de seguros podem ministrar ações de formação e aperfeiçoamento 

profissional contínuo desde que se encontrem inscritas na lista de entidades 

reconhecidas para o efeito. Para inscrição nesta lista, as empresas de seguros deverão 
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submeter o respetivo pedido à ASF, nos termos do artigo 11.º da Norma Regulamentar 

n.º 6/2019-R, de 3 de setembro. 

 

Os trabalhadores de call-centers, aos quais as empresas de seguros recorrem como 

prestadores de serviços, estão sujeitos ao cumprimento das exigências legais de 

qualificação e conformação? 

 

Os trabalhadores de call-centers que exercem atividade de distribuição de seguros ao 

serviço de empresas de seguros consideram-se pessoas diretamente envolvidas na 

atividade de distribuição de seguros devendo cumprir as obrigações estabelecidas no 

regime jurídico da distribuição de seguros e de resseguros, aprovado em anexo à Lei 

n.º 7/2019, de 16 de janeiro, que decorrem desta qualificação. 

 

A dispensa de realização de formação adicional em matéria de branqueamento de 

capitais prevista na parte final do n.º 2 do artigo 12.º da Norma Regulamentar n.º 

6/2019-R, de 3 de setembro, aplica-se a qualquer formação realizada naquela matéria 

independentemente do número de horas frequentado?  

 

A formação em matéria de branqueamento de capitais é dispensada se os 

interessados já dispuserem de qualificação adequada nesta matéria para o exercício da 

atividade financeira ou de mediação seguros e de resseguros (n.º 2 do artigo 12.º da 

Norma Regulamentar n.º 6/2019-R). Contudo, a carga horária da formação 

frequentada deve ser, pelo menos, equivalente à prevista para a formação na 

respetiva matéria, ou seja, 5 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 


