CONFERÊNCIA
Formadores de Cursos de Seguros
Nesta conferência serão identificadas as principais questões e problemáticas que se têm suscitado no âmbito das
ações de supervisão realizadas aos cursos, reconhecidos pela ASF, para acesso à atividade de distribuição de
seguros, por forma a permitir que as entidades formadoras possam identificar e corrigir esses aspetos nas futuras
ações de formação que promovam.
Serão também identificadas e densificadas as novas matérias com relevância para a formação no acesso à atividade
de distribuição de seguros, previstas no regime jurídico da distribuição de seguros e de resseguros, aprovado pela
Lei n.º 7/2019, de 16 de janeiro.
Por fim, serão apresentados contributos específicos no âmbito dos fundos de pensões e do resseguro, visando o
aprofundamento destas matérias nos cursos reconhecidos pela ASF.

11 de maio de 2021 . 10:00h
A sessão decorre em formato de videoconferência através da plataforma Zoom.

10:00h

Abertura da Sessão
Vicente Godinho - Diretor do Departamento de Autorizações e Registos
Maria Amélia Vicente - Presidente da Comissão Técnica de Apreciação dos Cursos para Qualiﬁcação
de Distribuidores de Seguros

10:15h

Supervisão da ASF a exames de avaliação ﬁnal de cursos de seguros – principais
fragilidades detetadas
Vânia Tomás - Departamento de Autorizações e Registo

10:35h

Contributo para a densiﬁcação de alguns conteúdos mínimos dos cursos de seguros
Eduardo Farinha Pereira - Diretor do Departamento de Supervisão Comportamental

10:55h

Algumas questões e preocupações relevantes em matéria do Regime Jurídico da
Distribuição de Seguros
Ricardo Duque Lopes - Departamento de Mediação e Novos Canais

11:15h

Regime Jurídico dos Fundos de Pensões – principais aspetos a considerar
João Costa - Departamento de Autorizações e Registo

11:35h

Resseguro – Noção e Principais aspetos a considerar
Ana Isabel Simões - Departamento de Supervisão Prudencial de Empresas de Seguros

12:00h

Encerramento da sessão
Mário Ribeiro - Diretor do Departamento de Mediação e Novos Canais

