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EDITAL 
 

NOTIFICAÇÃO DE MEDIADORES DE SEGUROS 
Cancelamento da inscrição no registo dos mediadores de seguros 

Ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 112.º do Código do Procedimento 
Administrativo, e do n.º 3 do artigo 56.º do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de julho, 
procede-se à notificação dos mediadores de seguros abaixo indicados e à publicitação 
da minha decisão de 27 de julho de 2018: 

“Ao abrigo dos poderes que me foram subdelegados por Despacho do Senhor 
Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Seguros de Portugal, de 21 de 
setembro de 2012, nos termos da delegação e subdelegação publicadas nos Diários da 
República, n.ºs 192 e 193, II série, de 3 e 4 de outubro de 2012, e considerando que: 

- Dos registos dos mediadores de seguros ligados identificados em Anexo, 
verificou-se a falta superveniente da condição de acesso e de exercício da 
atividade de mediação de seguros relativa à exigência de uma empresa de 
seguros responsável pelo registo, o que constitui fundamento para o 
cancelamento do registo, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 56.º do 
Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de julho; 

- Nos termos e para os efeitos dos artigos 121.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, os mediadores em apreço foram notificados, por 
carta de 08-06-2018, do projeto da decisão de cancelamento do respetivo 
registo; 

- Os mediadores não se pronunciaram no prazo concedido na notificação, não 
tendo qualquer empresa de seguros assumido a responsabilidade pelo referido 
registo;  

Decido: 

- Cancelar o registo dos mediadores de seguros ligados, identificados em Anexo, 
nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 56.º do Decreto-Lei n.º 
144/2006, de 31 de julho, com fundamento na falta superveniente de uma 
empresa de seguros responsável pelo seu registo; 

- Notificar os mediadores da decisão tomada.” 

Lisboa, 30 de julho de 2018 

 
 



 

 
 

 

ANEXO 

CANCELAMENTO DO REGISTO DE MEDIADORES DE SEGUROS LIGADOS 

NÚMERO DE MEDIADOR NOME RAMOS 

107196162 Barbara José Figueira Vieira Vida e Não Vida 

115418087 Bruno Miguel de Sousa Pereira Vida e Não Vida 

116433078 Carla Sofia Pinheiro dos Santos Rosa Vida e Não Vida 

117451710 Daniela Rodrigues Gomes de Oliveira Vida e Não Vida 

117450064 Jéssica Filipa Miranda Figueiredo Vida e Não Vida 

117450435 João André Veloso Silos de Lima Tavares Vida e Não Vida 

115429923 Vanda Maria Alvo Romão de Jesus Duzarte Vida e Não Vida 


