EDITAL
NOTIFICAÇÃO DE MEDIADORES DE SEGUROS
ATO PREPARATÓRIO DA DECISÃO DE CANCELAMENTO
Ao abrigo do n.º 3 do artigo 66.º do regime jurídico da distribuição de seguros e de
resseguros, aprovado pela Lei n.º 7/2019, de 16 de janeiro, e em face da devolução da
correspondência postal, procede-se à notificação, por edital, do ato preparatório da decisão
de cancelamento do registo dos mediadores identificados nos Anexos I e II, nos seguintes
termos:
 Na reunião de 24 de maio de 2019, o Conselho de Administração da Autoridade de
Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, deliberou:
“Considerando que:
Os registos dos mediadores identificados no anexo I ficaram suspensos a seu pedido, por
período, contínuo ou interpolado, não superior a dois anos, nos termos da alínea a) do n.º 1
do artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de julho (então em vigor) e a que
corresponde à atual alínea a) do n.º 1 do artigo 65.º do regime jurídico da distribuição de
seguros e de resseguros (RJDSR), aprovado pela Lei n.º 7/2019, de 16 de janeiro;
Os mediadores identificados no anexo II, embora tenham solicitado a suspensão por
incompatibilidade, ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 55.º do Decreto-Lei n.º
144/2006, não fizeram prova de exercerem funções incompatíveis com a atividade de
mediador de seguros, pelo que os seus registos ficaram suspensos pelo período máximo de
dois anos previsto na alínea a) do n.º 1 do mencionado artigo;
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A 10 de maio de 2019 foi excedido o período máximo de dois anos legalmente permitido
para a manutenção da suspensão:
I.

Levantar a suspensão dos registos dos mediadores identificados nos anexos I e II, com
efeitos a 10 de maio de 2019;

II.

Notificar os mediadores de seguros em causa para, através do Portal ASF, procederem
à regularização dos respetivos registos, com vista a dar cumprimento às condições de
acesso e de exercício, nomeadamente no que respeita às informações relativas ao
seguro de responsabilidade civil profissional e a um endereço eletrónico que permita a
comunicação da ASF, conforme exigido no artigo 16.º do RJDSR;

III.

Em simultâneo, notificar os mediadores da provável decisão de a ASF cancelar as
respetivas inscrições, de acordo com aos artigos 121.º e seguintes do Código do
Procedimento Administrativo e da alínea d) do n.º 1 do artigo 66.º do RJDSR, caso não
seja comprovado o cumprimento das condições de acesso e exercício aplicáveis à
categoria de agente de seguros.”
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Em conformidade com a deliberação em apreço, os mediadores, indicados nos Anexos I e II,
ficam notificados de que dispõem de 10 dias úteis, a partir da data do presente edital, para
comprovar o cumprimento das condições de acesso e exercício aplicáveis à respetiva
categoria de agente de seguros.
No prazo acima indicado, podem pronunciar-se por escrito sobre todas as questões com
interesse para o projeto de decisão ora notificado, bem como consultar o processo em curso
na sede da ASF, sita na Avenida da República, n.º 76, em Lisboa, todos os dias úteis, das 10h às
12h e das 14h às 16h.
Lisboa, 24 de julho de 2019.

Anexo I
N.º Mediador

Nome

Ramos

Data da suspensão

313397248

ANA MARGARIDA MOREIRA DIAS

Vida e Não Vida

22-02-2017

314412286

Vida e Não Vida

03-03-2017

307046353

ARIANA NOGUEIRA MARTINS CONCEIÇÃO
DOMINGUES
CARLOS JOSE S. GONÇALVES NUNES

Vida e Não Vida

30-12-2016

307053625

CLAUDIA MARIA VIEIRA PINTO BARROS

Vida e Não Vida

15-12-2016

309312475

DÉCIO ALEXANDRE CORDEIRO DA COSTA

Vida e Não Vida

10-10-2016

416435761

FOLLOW PLANETS, LDA

Vida e Não Vida

12-04-2017

414405649

Vida e Não Vida

30-12-2016

314410694

GESTNÚMERO - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
LDA
GONÇALO NUNO PIMENTA CAMACHO

Vida e Não Vida

25-07-2016

309313355

JOÃO CARLOS BATISTA DE LACERDA

Vida e Não Vida

11-04-2017

307151073

MARIA ALICE SOUSA GOMES FERRINHO ERVILHA

Vida e Não Vida

20-02-2017

307030386

MARIA GRAÇA ALVES DUARTE

Vida e Não Vida

23-09-2016

313386321

Vida e Não Vida

06-10-2016

307240641

MARIA JOÃO MASCARENHAS PEREIRA
FERNANDES PIMENTA
MARIA ROSARIO MARTINS FERREIRA

Não Vida

21-09-2016

316443609

MIGUEL ANGELO DA COSTA SANTOS

Vida e Não Vida

06-02-2017

307066880

PAULA CRISTINA BICHO OLIVEIRA

Não Vida

13-10-2016

307144834

PEDRO AIRES LOUREIRO TAVARES

Vida e Não Vida

23-03-2017

314409466

SARA MARISA RIBEIRO ANTUNES

Vida e Não Vida

03-04-2017

309310023

SERGIO MOREIRA FERNANDES

Vida e Não Vida

30-12-2016

Ramos

Data da suspensão

Vida e Não Vida

01-01-2017

Anexo II
N.º Mediador
307031952

Nome
JORGE MANUEL FIGUEIREDO NUNES
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