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EMPRESAS DE SEGUROS E SGPS DE SEGUROS 

 

1. Conformidade legal de seguros obrigatórios 
 

 Liberty Seguros, Compañia de Seguros Y Reaseguros, S.A. – Sucursal em Portugal 

- Seguro de incêndio (Liberty Riscos Múltiplos Empresas – Condições Gerais e 
Especiais); 

- Seguro de responsabilidade civil automóvel (Liberty 2 Rodas – Condições 
Gerais da Apólice de Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil 
Automóvel); 

- Seguro de responsabilidade civil garagista (Liberty 2 Rodas – Condições 
Gerais e Cláusula Especial D); 

- Seguro de responsabilidade civil de reboques (Liberty 2 Rodas – Condições 
Gerais e Cláusula Especial F); 

- Seguro de responsabilidade civil dos tutores de ensino de condução de 
veículos de categoria B (Liberty 2 Rodas – Condições Gerais e Cláusula 
Especial J); 

- Seguro de responsabilidade civil automóvel (Liberty 2 Rodas ACP – 
Condições Gerais da Apólice de Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil 
Automóvel); 

- Seguro de responsabilidade civil garagista (Liberty 2 Rodas ACP – Condições 
Gerais e Cláusula Especial D); 

- Seguro de responsabilidade civil de reboques (Liberty 2 Rodas ACP – 
Condições Gerais e Cláusula Especial G); 

- Seguro de responsabilidade civil dos tutores de ensino de condução de 
veículos de categoria B (Liberty 2 Rodas ACP – Condições Gerais e Cláusula 
Especial K); 

- Seguro de responsabilidade civil automóvel (Liberty Auto – Condições Gerais 
da Apólice de Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil Automóvel); 

- Seguro de responsabilidade civil garagista (Liberty Auto – Condições Gerais e 
Cláusula Especial E); 

- Seguro de responsabilidade civil de reboques (Liberty Auto – Condições 
Gerais e Cláusula Especial G); 
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2. Registo de órgãos sociais, responsáveis por funções-chave, diretores de topo e pessoas 
que dirigem efetivamente as empresas 

 

 Patris Investimentos, SGPS, S.A. 

- atuária responsável; 
 

 Totta Seguros - Companhia de Seguros de Vida, S.A. 

- responsável pela função chave de gestão de riscos; 

- responsável pela função chave atuarial; 

- diretor topo do departamento de gestão de riscos, atuarial e controlo 
interno; 

- diretor topo do departamento de qualidade, contencioso, compliance e 
operações de vida risco; 

- diretor topo do departamento de solvência e capital; 
 

 Médis – Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, S.A. 

- diretor de topo - área de assistência; 

- diretor de topo – financeiro; 

- diretor de topo – área técnica da unidade de negócio de saúde; 

- diretora de topo – área de operações da unidade de negócio de saúde; 
 

 Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros, S.A. 

- diretor de topo - área de assistência; 

- diretor de topo – financeiro; 
 

 Ageas Portugal – Companhia de Seguros, S.A. 

- diretor de topo - área de assistência; 

- diretor de topo – financeiro; 
 

 Ageas Portugal – Companhia de Seguros de Vida, S.A. 

- diretor de topo - área de assistência; 

- diretor de topo – financeiro; 
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 Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, S.A. 

- diretor de topo - área de assistência; 

- diretor de topo – financeiro; 

 

 

 
SOCIEDADES GESTORAS DE FUNDOS DE PENSÕES 

 

Registo de órgãos sociais, responsáveis por funções-chave, diretores de topo e pessoas que 
dirigem efetivamente as empresas 
 

 Ageas – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. 

- diretor de topo - área de assistência; 

- diretor de topo – financeiro; 

 

 

 
MEDIADORES DE SEGUROS 

 

Reposição do registo 

 

Anulação da decisão de 03-12-2019, relativa ao cancelamento da inscrição de mediadores 

N.º Mediador Nome do Mediador 

311344961 LEANDRO JOSÉ CORREIA DA SILVA ARAÚJO 

309310031 RENATO ANDRÉ GOMES PINTO 

 

 

Anulação da decisão de 11-02-2020, relativa ao cancelamento da inscrição de mediadores 

N.º Mediador Nome do Mediador 

318463646 Mário David Silva de Caimoto e Sousa 
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CURSOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SEGUROS 

 

Outros 
 

 Reconhecimento, para efeitos de formação e aperfeiçoamento profissional 
contínuo, da seguinte entidade formadora: 

- AKICAPRENDE - Consultores, Lda. 
 


