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Movimento de Registo – 1.º semestre 2021 

 

SEGURADORAS 

 

No segundo semestre de 2021, e por referências às empresas de seguros, sociedades gestoras 

de fundos de pensões e sociedades gestoras de participações sociais no setor de seguros, 

verificou-se um total de 137 inscrições no registo e 97 cancelamentos de registos relativos a 

administradores, pessoas que dirigem efetivamente as empresas, responsáveis por funções 

chave, diretores de topo e atuários responsáveis e membros do conselho fiscal e ROC’s.  

Comparando estes dados com o período homólogo de 2020, constata-se uma ligeira redução 

de inscrições no registo e um, também ligeiro, aumento de cancelamentos de registo.   
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1.º semestre 

2020

1.º semestre 

2021

inscrição 252 43 18 19 8 3

cancelamento 216 29 24 20 0 0

inscrição 42 27 8 3 1 0

cancelamento 10 14 0 2 0 0

inscrição 79 26 14 16 1 0

cancelamento 78 17 12 15 1 0

Empresas de seguros S.G.F.P.'s SGPS's de seguros

Administradores e pessoas que dirigem 

efetivamente as empresas

Responsáveis por funções chave e diretores 

de topo e atuários responsáveis

Membros do conselho fiscal e ROC’s

 

         

 

FUNDOS DE PENSÕES 

 

Por comparação com o correspondente período de 2020, verificou-se, no primeiro semestre 

de 2021, uma redução acentuada do número de processos sujeitos a autorização ou mera 

notificação, esperando-se contudo que esta tendência sofra uma inversão no segundo 
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semestre do ano em curso, fruto da adaptação contratual ao novo regime jurídico dos fundos 

de pensões e respetivas entidades gestoras aprovado pela Lei n.º 27/2020, de 23 de julho.  

 

MEDIADORES 

 

No primeiro semestre de 2021, os cancelamentos no registo de mediadores de seguros 

representaram o movimento com maior relevância, representando 84% do total de 

movimentos 

O aumento de, aproximadamente 267% de cancelamentos, por comparação com o período 

homólogo de 2020, explica-se por apenas em 2021 se ter concluído o processo de verificação 

da condição de acesso e de exercício relativa ao seguro de responsabilidade civil profissional 

de mediador de seguros que se iniciou no ano transato. 

Ainda por comparação com o primeiro semestre de 2020, verificou-se um aumento de 24% de 

inscrições e uma redução de 15% de suspensões neste último semestre, sem que tenha havido 

qualquer oscilação nos levantamentos de suspensão.  

Inscrição Suspensão
Levantamento 

de suspensão
Cancelamento

1.º semestre 2020 275 348 25 974

1.º semestre 2021 340 294 25 3577  

1.º semestre 

2020

1.º semestre 

2021

1.º semestre 

2020

1.º semestre 

2021

Fundos fechados 1 0 0 1

Fundos abertos 1 1 0 0

Adesões coletivas 1 0 83 54

Contrato constitutivo fundo fechado 4 1 5 3

Regulamento gestão fundo aberto 7 1 12 0

Contrato de adesão coletiva 1 0 18 9

Fundos fechados 0 0 0 0

Fundos abertos 0 0 0 0

Adesões coletivas 8 1 3 0

Quota-parte de fundo fechado 4 0 0 0

Quota-parte de adesão coletiva 0 0 0 0

Transferência de gestão Fundos fechados 0 0 1 3

Autorização Notificação

Constituição

 Alteração

Extinção


