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EMPRESAS DE SEGUROS E SGPS DE SEGUROS 

 

1. Conformidade legal de seguros obrigatórios 
 

 Ageas Portugal – Companhia de Seguros, S.A. 

- Seguro de responsabilidade civil das entidades responsáveis pelos 
espaços de jogo e recreio, respetivo equipamento e superfícies de 
impacte, destinados a crianças e jovens (Condições Gerais – 
Responsabilidade Civil Geral – Seguros Obrigatórios, e Condição Especial 
19 – Espaços de Jogo e Recreio); 

- Seguro de responsabilidade civil das entidades responsáveis por 
instalações desportivas de uso público que concebam, instalem e 
mantenham balizas de futebol, andebol, hóquei e polo aquático, e 
equipamentos de basquetebol (Condições Gerais – Responsabilidade 
Civil Geral – Seguros Obrigatórios, e Condição Especial 46 – Recintos e 
Equipamentos Desportivos);  

- Seguro de responsabilidade civil das entidades com alvará para o 
exercício de segurança privada (Condições Gerais – Responsabilidade 
Civil Geral – Seguros Obrigatórios, e Condição Especial 58 – Empresas de 
Segurança Privada);  

- Seguro de responsabilidade civil das entidades com licença para o 
exercício de atividade de segurança privada em regime de autoproteção 
privada (Condições Gerais – Responsabilidade Civil Geral – Seguros 
Obrigatórios, e Condição Especial 58 – Empresas de Segurança Privada);  

- Seguro de responsabilidade civil das entidades consultoras de segurança 
privada (Condições Gerais – Responsabilidade Civil Geral – Seguros 
Obrigatórios, e Condição Especial 58 – Empresas de Segurança Privada);  

- Seguro de responsabilidade civil das entidades formadoras do pessoal 
de segurança privada (Condições Gerais – Responsabilidade Civil Geral – 
Seguros Obrigatórios, e Condição Especial 58 – Empresas de Segurança 
Privada); 

- Seguro de responsabilidade civil das entidades que utilizem canídeos 
como meio complementar de segurança privada (Condições Gerais – 
Responsabilidade Civil Geral – Seguros Obrigatórios, e Condição Especial 
58 – Empresas de Segurança Privada);  

- Seguro de responsabilidade civil extracontratual do industrial titular da 
exploração de estabelecimento industrial (Condições Gerais – 
Responsabilidade Civil Geral – Seguros Obrigatórios, e Condição Especial 
49 – Estabelecimentos Industriais (SIR)); 
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- Seguro de responsabilidade civil extracontratual da entidade acreditada 
pelo Sistema da Indústria Responsável (Condições Gerais – 
Responsabilidade Civil Geral – Seguros Obrigatórios, e Condição Especial 
49 – Estabelecimentos Industriais (SIR));  

- Seguro de responsabilidade civil extracontratual da entidade acreditada 
que seja uma entidade gestora de Zona Empresarial Responsável 
(Condições Gerais – Responsabilidade Civil Geral – Seguros Obrigatórios, 
e Condição Especial 49 – Estabelecimentos Industriais (SIR)); 

 

 Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros, S.A. 

- Seguro de acidentes de trabalho para trabalhadores por conta de 
outrem (Seguro de Acidentes de Trabalho – Trabalhadores por conta de 
outrem – Condições Gerais e Especiais da Apólice);  

- Seguro de acidentes de trabalho para trabalhadores por conta de 
outrem – Praticantes desportivos profissionais (Seguro de Acidentes de 
Trabalho – Trabalhadores por conta de outrem – Condições Gerais e 
Condição Especial 04);  

- Seguro de acidentes de trabalho para trabalhadores por conta de 
outrem – Serviço Doméstico (Contrato de Serviço Doméstico – Seguro 
de Acidentes de Trabalho - Condições Gerais da Apólice);  

- Seguro de acidentes de trabalho para trabalhadores independentes 
(Seguro de Acidentes de Trabalho – Trabalhadores Independentes – 
Condições Gerais da Apólice); 

 

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

 

 Lusitania, Companhia de Seguros, S.A. 

- diretor de topo (Acidentes e Saúde); 

- diretora de topo (Automóvel e Assistência); 

- diretor de topo (Patrimoniais e Outros Danos); 
 

 Una Seguros, S.A. 

- José Manuel Horta Nova Nunes, em representação da KPMG & 
Associados, SROC, S.A. – revisor oficial de contas efetivo – mandato em 
curso 2019/2022; 
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 Una Seguros de Vida, S.A. 

- José Manuel Horta Nova Nunes, em representação da KPMG & 
Associados, SROC, S.A. – revisor oficial de contas efetivo – mandato em 
curso 2019/2022; 

 

 Benefits and Increases, SGPS, Unipessoal, Lda. 

- José Manuel Horta Nova Nunes, em representação da KPMG & 
Associados, SROC, S.A. – revisor oficial de contas efetivo – mandato em 
curso 2019/2021; 

 
 
 
MEDIADORES DE SEGUROS 

 

1. Inscrição no registo 
 

INSCRIÇÃO DE AGENTES DE SEGUROS 

N.º de 
mediador 

Nome do mediador Ramos 
Data de 
inscrição 

421566459 COLAÇO & FILHA, MEDIAÇÃO SEGUROS, LDA. Vida e Não Vida 23-02-2021 

421566467 CRISTO MEDIAÇÃO SEGUROS, UNIPESSOAL LDA. Vida e Não Vida 23-02-2021 

421566440 QONTRAC - MEDIAÇÃO DE SEGUROS E SERVIÇOS DE CONSULTADORIA LDA. Vida e Não Vida 23-02-2021 

 

2. Cancelamento do registo 
 

 Cancelamento da inscrição no registo de mediadores de seguros. Para 
visualizar, clique aqui 

 

3. Reposição do registo 
 

Anulação da decisão de 24 de novembro de 2020, relativa ao ato de cancelamento do registo  

N.º de 
mediador 

Nome do mediador Ramos 

410337521 CREDIMO - SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO DE SEGUROS, LDA. Não Vida 

 

4. Participações qualificadas 
 

 Não oposição a que a VERLINGUE, SAS, adquira uma participação qualificada 
direta de 100% no capital social do corretor de seguros e mediador de 
resseguros Luso-Atlântica, Corretor de Seguros, S.A.; 

  

https://www.asf.com.pt/NR/exeres/18CA26EC-59A7-40B5-829A-A79448C10070,frameless.htm?NRMODE=Published
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 Não oposição a que Jacques Verlingue adquira uma participação qualificada 
indireta de 78,28% no capital social do corretor de seguros e mediador de 
resseguros Luso-Atlântica, Corretor de Seguros, S.A.; 

 

5. Atividade de mediadores de seguros noutros Estados-membros da União Europeia 
 

 Notificação às autoridades de supervisão de Alemanha, Bélgica, Irlanda, 
Dinamarca e Eslovénia, da intenção da MDS - CORRETOR SEGUROS, S.A., em 
exercer a atividade de distribuição de seguros, nos ramos Vida e Não Vida, 
naqueles territórios, em regime de livre prestação de serviços; 

 
 
 
CURSOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SEGUROS 

 
Outros 
 

 Autorização para a realização, em regime não presencial, da prova de 
avaliação final de curso de formação de seguros, promovido pela entidade 
formadora Real Vida Seguros, S.A. 

 


