DIREITO AO ESQUECIMENTO E NÃO-DISCRIMINAÇÃO
9 E 10 DE MARÇO DE 2022

APRESENTAÇÃO
O presente módulo integra uma nova série de sessões de
formação avançada em seguros, curtas e dinâmicas, organizados
pela AIDA Portugal em 2022 enquanto entidade formadora
certificada pela ASF para efeito de cumprimento do dever de
formação e aperfeiçoamento profissional contínuo ao abrigo da
Lei da Distribuição de Seguros.
Os vários módulos terão uma duração total aproximada de cinco
horas, distribuídas por duas sessões a decorrer à terça e quartafeira a partir das 16h30.
O formato é dialogado, consistindo num painel de especialistas
com intervenções iniciais curtas seguidas de debate entre os/as
vários/as especialistas, dinamizado por moderadores
especialistas, e finalmente de um debate alargado a todos/as
os/as participantes, com sessão de perguntas e respostas no final.

2.º PAINEL
10.03.2022 (16h30 – 19h00)
Aspetos gerais da “lei do esquecimento”; o direito ao
esquecimento; apreensões e contributos dos resseguradores.
Moderação:
Ana Cristina Borges (Administradora Executiva da MDS
Portugal)
Oradores/as:
Francisco Luís Alves (Responsável de Assessoria Jurídica
de Seguros e Distribuição na Fidelidade)
Francisco Rodrigues Rocha (Professor na Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa)
Philippine Bocquel (Life Legal Counsel – EMEA SCOR)

A recente Lei n.º 75/2021 (lei do esquecimento) visa reforçar o
acesso ao crédito e a contratos de seguros por pessoas que
tenham superado ou mitigado situações de risco agravado de
saúde ou de deficiência, proibindo práticas discriminatórias e
consagrando o direito ao esquecimento. Com uma formulação
incipiente, que denota manifestas incongruências, contradições e
lacunas, e com um impacto potencial muito significativo no ramo
Vida, o diploma suscita as maiores dúvidas e apreensões. O
presente módulo visa, por um lado, analisar o diploma, procurando
clarificar o seu sentido, alcance e exequibilidade imediata, e, por
outro lado, discutir as suas implicações na atividade seguradora à
luz também da experiência de outros países europeus.

CURSO
LECIONADO
EM REGIME DE
E-LEARNING

CURSO MINISTRADO POR ENTIDADE FORMADORA
CERTIFICADA PELA ASF

PROGRAMA
1.º PAINEL
09.03.2022 (16h30 – 19h00)
Igualdade e não-discriminação em função do estado de saúde;
a lei do esquecimento sob a perspetiva clínica; a experiência de
outros países europeus – a Convenção AERAS.
Introdução e moderação:
Luís Poças (General Counsel da Una Seguros)

para efeito de cumprimento do dever de formação e
aperfeiçoamento profissional contínuo ao abrigo da
Lei da Distribuição de Seguros

Oradores/as:
Maria Inês Oliveira Martins (Professora na Faculdade de
Direito da Universidade de Coimbra)

PROPINAS:
120€ não associados da AIDA Portugal ou Brasil
100€ associados da AIDA Portugal ou Brasil
Isento de /IVA , art. 9.º CIVA.
Certificação do curso incluída.

José Pais Sampaio (Médico, analista de risco clínico)

NÚMERO TOTAL DE HORAS: 5h

Grazia Scocca (Legal researcher - European Cancer Patient
Coalition)

INSCRIÇÕES: info@aida-portugal.org

www.aida-portugal.org

